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Na základe zhodnotenia uplynulého
funkčného obdobia som dospel k záveru,
že sa v Želiezovciach nebudem v nastávajúcich komunálnych voľbách uchádzať
o priazeň voličov, pretože už dnes je jasné, že k výraznej zmene nedôjde.
(Viac na strane 4. a 5.)

Mestské noviny

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

DEŇ DETÍ 2018
v Želiezovskom parku

19. mája 2018 od 10:00 do 14:00 hod.
O 14:00 hod. program pre deti
s animátorkou

Registrácia možná do 30. apríla 2018
na tel. č. 0944 919 556
alebo na facebooku OZ Želiezovčan.
Každé zaregistrované dieťa dostane darček.

Marcové zasadnutie MsZ

Koncert v kaštieli: záujem nad očakávania

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej 45. schôdzi tohto volebného obdobia 22. marca v sobášnej sieni
mestského úradu. V úvode poslanci bez
pripomienok schválili správu o vyhodnotení kultúrneho života v meste za uplynulý
rok, ktorá sa zaoberala činnosťou mestských
organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry
– Mestskej knižnice a Domu kultúry. Potom
zobrali na vedomie informáciu o dvoch
zmenách organizačnej štruktúry mestského
úradu. Ako informovala vedúca oddelenia
organizačno-správneho a sociálnych vecí,
v rámci zmeny pribudlo niekoľko robotníckych pracovných miest.
Zastupiteľstvo schválilo opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na budovu
bývalej svodovskej materskej školy s pozemkom, a to s totožnými podmienkami
ako v prvom prípade pred niekoľkými
mesiacmi, čiže s minimálnou cenou podľa
znaleckého posudku 20 300 eur. Poslanci
rozhodovali o niekoľkých návrhoch majetkovo-právneho usporiadania pozemkov,
v jednom prípade sa uzniesli na predaji
pozemku v hodnote 930 eur, v druhom
prípade 53 eur.
Problémovejšia bola žiadosť majiteľa jedného z dvojdomov pri parku, ktorý mal
záujem odkúpiť pozemky patriace k jeho
rodinnému domu. Ako poslancov informoval vedúci oddelenia správy mestského
majetku MsÚ Peter Haris, pozemky ležia
v ochrannom pásme parku, preto komisia
neodporučila ich predaj v celku. Záujemca
sa vyjadril: keďže v 90. rokoch minulého
storočia sa politicky neangažoval, nebolo
mu umožnené získať pozemky do vlastníctva, ako to bolo napríklad v prípade sused-

Mnoho Želiezovčanov stále nechce
uveriť, že na kašteli sa pracuje a že ten
istý kaštieľ už teraz môže byť miestom
konania kultúrneho podujatia. To, čo
bolo pred dvomi rokmi ešte nepredstaviteľné, sa však už v minulom roku
stalo realitou. Obnovené dve miestnosti boli doplnené o ďalšie a kaštieľ
bol už druhýkrát otvorený verejnosti.
V piatok 6. apríla sa v Esterházyho
kaštieli uskutočnil komorný koncert pri
príležitosti 200. výročia prvej návštevy
Franza Schuberta v Želiezovciach. Na
podujatí vystúpili: Trio Sanguinis, Little
Symphony, hráč na Panovej flaute Gábor

Budova bývalej
svodovskej MŠ
opäť na predaj

→2

Dodok a harfistka Lucia Dobošová. Koncert uvádzal Pavel Polka.
Na priveľký záujem bola koncertná
miestnosť primalá, poslucháči posedávali či postávali aj chodbách, pred kaštieľom, či na upravenom nádvorí kaštieľa,
kde bolo pripravené bohaté občerstvenie.
Pre každého návštevníka, či si už prišiel
vypočuť koncert alebo si pozrieť obnovujúci sa kaštieľ, bol pripravený balíček
so spomienkovými predmetmi.
Podujatie zorganizované občianskym
združením Castellum Zeliz sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Ondreja Juhásza.
(šh)
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Budova bývalej svodovskej MŠ opäť na predaj
1→

nej parcely. Väčšina poslancov sa preto v hlasovaní vyslovila za predaj pozemkov vcelku,
no keďže viacerí z nich chýbali a podľa rokovacieho poriadku si uznesenie vyžadovalo
kvalifikovanú väčšinu všetkých poslancov,
návrh na predaj pozemkov vcelku nebol
schválený. Ako poznamenal primátor Ondrej
Juhász, alternatívou pre žiadateľa by mohlo
byť podanie žiadosti o odkúpenie pozemku
pod svojím rodinným domom a prenájom
zvyšnej časti pozemku. O to môže záujemca
požiadať najbližšie.
MsZ rokovalo o návrhu na uzatvorenie
kúpno-predajnej zmluvy niekoľkých parciel
v areáli autokempingu. Ako informoval vedúci oddelenia správy mestského majetku,
mesto plánuje odkúpiť všetky parcely v lokalite a na pozemkoch pri ceste vybudovať
inžinierske siete pre individuálnu bytovú
výstavbu. Návrh zmluvy riešil odkúpenie
pozemkov o výmere 382,4 m2 od PD Pohronie za cenu 10 eur za m2. Kazimír Kovács,
ktorý je aj predsedom komisie výstavby,
v rozprave k téme ocenil aktivity mesta
v tomto smere, keďže je všeobecný nedostatok voľných parciel na výstavbu rodinných
domov.
MsZ po prerokovaní správy o súťažných

návrhoch na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta schválilo uzavretie
dvoch nájomných zmlúv. Na ich základe si
v budove bývalého CVČ na Mierovej ulici
zriadi prevádzku podnikateľ v oblasti plastových okien a tienenia, v budove Domu
služieb si kanceláriu otvorí právnik. Zastupiteľstvo schválilo prenájom chráničky v káblovode pre spoločnosť Orange, ktorá plánuje
na území mesta budovať trasu kábla optickej
siete. Schválený bol aj predaj pozemku pre
vybudovanie trafostanice na Poštovej ulici.
Trafostanica bude slúžiť pre potreby plánovaných rodinných domov v lokalite v blízkosti Hrona, rovnako ako káblové rozvody,
pre ktoré Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadala o zriadenie vecného bremena na
pozemky mesta v tejto lokalite. MsZ zámer
zriadenia vecného bremena schválilo. Schválený bol aj návrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy s Ministerstvom vnútra SR s cieľom
riešenia vlastníctkych pomerov v areáli ZŠ
s VJM. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení, správu o činnosti mestskej polície
a správu o parkovaní nákladných vozidiel
na území mesta. Pavel Polka sa od náčelníka
mestskej polície dožadoval dôkladnejšie pri-

Obe gymnáziá
očakávajú
budúcich prvákov

Telocvičňa bude rekonštruovaná
z projektových zdrojov

Na miestnych gymnáziách nastanú od nového školského roka výrazné organizačné
zmeny. Dobrou správou však je, že stredoškolské vyučovanie bude naďalej prebiehať
v oboch jazykoch – slovenskom i maďarskom. Tak slovenské, ako aj maďarské Gymnázium J. A. Komenského môže v budúcom
školskom roku otvoriť jednu triedu. Na obe
školy už je prihlásených niekoľko deviatakov, váhajúci sa môžu rozhodnúť do 20.
apríla.
Organizačné zmeny spočívajú v tom, že
v novom školskom roku začnú študovať
všetci želiezovskí gymnazisti zrejme v jednej škole. Podľa zámeru zriaďovateľa, čiže
Nitrianskeho samosprávneho kraja, právna
subjektivita Gymnázia v Želiezovciach zanikne a od 1. septembra bude vyučovanie
v slovenskom aj maďarskom jazyku zabezpečovať Gymnázium J. A. Komenského.
To znamená, že namiesto dvoch inštitúcií
bude v objekte fungovať len jedna, tá však
zabezpečí všetky doterajšie funkcie oboch
škôl. Zámer je zatiaľ v prípravnom konzultačnom procese, jeho presadenie však
môže byť alternatívou pre udržanie plnohodnotného stredoškolského vyučovania
v Želiezovciach.
(ik)

pravených správ, pretože, ako poznamenal,
súčasné správy majú formálny charakter.
Poslanci sa v rozprave venovali situácii parkovania nákladných vozidiel na území mesta, ktoré občas spôsobuje ťažkosti miestnym
obyvateľom a účastníkom premávky. Pavol
Ivan informoval o ďalších vozidlách, ktoré
pravidelne parkujú v Mikule.
Ľudovít Baka v rámci interpelácií opäť
spomenul problémy narastajúcej intenzity
dopravy a požiadal o oslovenie dotknutých
orgánov, medzi nimi správy ciest a úrad verejného zdravotníctva. Primátor túto požiadavku označil za populistickú, pretože podľa
neho každému je jasné, že napísaním listov
týmto subjektom sa nedosiahne zníženie
intenzity dopravy prechádzajúcej cez mesto.
Pavel Polka interpeloval vo veci verejnej
zbierky predmetov, ktorú pred niekoľkými
rokmi organizovala mestská knižnica. Mnoho ľudí vraj vtedy darovalo svoje predmety
do zbierky, ktorá bola uskladnená v priestoroch knižnice so zámerom ich vystavenia
v múzeu, ktoré vtedy ešte neexistovalo.
Predmety sa podľa poslanca doteraz nedostali do múzea a ich osud je neznámy. Požiadal preto primátora, aby dal celú záležitosť
preveriť.
(ik)

Vo všeobecnej diskusii marcového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach boli na pretrase
témy ako výstavba obchodného centra, fungovanie
krúžkov po zániku centra voľného času, prevádzka
verejného osvetlenia, poriadok pri kontajneroch na
sídliskách a ďalšie.
Diskutujúci z radov občanov vyzval na kontrolu úhrad
za energie zo strany Mestského športového klubu
(MŠK). Ekonómka mesta v súvislosti s tým poznamenala, že neeviduje neuhradené faktúry zo strany MŠK.
Mesto podľa nej hradí náklady za energie, ktoré potom
na základe podkladov oddelenia správy mestského
majetku fakturuje organizácii. Ako uviedol vedúci
tohto oddelenia, podklady sa vyhotovujú každý rok.
Primátor prisľúbil, že záležitosť preverí.
Na poslaneckú otázku o stave obsadenosti obchodného centra, ktorého výstavba sa v marci začala, primá- Problémy s popolčekom z centrálnej kotolne
tor informoval, že okrem reťazca Billa bude v objekte boli jednou z tém marcového zasadnutia
zastúpený aj KIK, Teta drogéria a JYSK a prevádzka je MsZ.
ponúknutá aj miestnym podnikateľom.
Ďalší z prítomných občanov sa sťažoval na nevykúrené priestory v telocvični T18 počas športovej činnosti detí. Podľa primátora mu takýto stav nikto z rodičov nesignalizoval. Kritika
prekvapila aj ďalších prítomných, ktorí mali informácie o tom, že kúrenie bolo v objekte obnovené, sprevádzkované a je v súčasnosti funkčné. Primátor vzápätí informoval o úspešnom
projekte mesta, vďaka ktorému získa takmer 700 tisíc eur na rekonštrukciu tejto telocvične.
Hovorilo sa aj o lietajúcom popolčeku z centrálnej kotolne, neporiadku okolo kontajnerov na
sídliskách, čístení krajníc mestských komunikácií a výpadkoch verejného osvetlenia. Kazimír
Kovács v tejto súvislosti ozrejmil, že hoci osvetľovacie telesá sú nové, vedenia zostali pôvodné, čo v mnohých prípadoch spôsobuje výpadky.
(ik)
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Dotácie NSK charakterizuje vyrovnanosť
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja zasadalo na
svojej 2. schôdzi, na ktorej boli
zvolení členovia odborných komisií. Z nášho regiónu sa do nich
dostali traja odborníci. Primátor
Želiezoviec Ondrej Juhász sa stal
členom dopravnej, Beáta Kissová
komisie školstva a Péter Köponcei
členom komisie správy majetku
NSK. Tibor Csenger ako podpredseda NSK sa bude môcť zúčastňovať zasadaní všetkých komisií.
Zastupiteľstvo
sa
uznieslo
na pridelení dotácií na rozvoj
kultúry, športu a ochranu pamiatok pre občianske združenia
a miestne samosprávy. Riadilo sa
zásadou adekvátneho územného
rozdelenia, vďaka čomu bolo do

okresu Levice pridelených 155
tis. eur na kultúru a 147 tis. eur
na šport. Rovnomerné územné
rozdelenie dotácií sa podarilo
presadiť ešte v roku 2015.
Podobná rovnomernosť sa presadila aj v oblasti opráv vozoviek
na komunikáciách patriacich pod
správu VÚC a investíciách NSK
a z rozpočtu EÚ. Tento princíp nebol dodržaný len v takých špecifických prípadoch, keď sa rozhodnutie predrokovalo v pomerne
úzkom kruhu a zastupiteľstvo len
schvaľovalo rekonštrukcie infraštruktúry inštitúcií kraja (stredné
školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia, kultúrne stánky – divadlá,
múzeá, galérie, knižnice), čo sa
nepovažovalo za investície.

„Gratulujem úspešným uchádzačom, prajem im úspešnú a obsažnú
realizáciu ich zámerov. Ak by potrebovali ďalšiu pomoc, podobne ako
doteraz sa môžu obrátiť na mňa
alebo mojich kolegov – poslancov.
Radi sa zúčastníme aj podujatí,
pretože udalosti v regióne, v obciach, spoznávanie každodenných
úspechov a strastí je dôležitou
úlohou nás všetkých,“ vyhlásil
podpredseda zastupiteľstva NSK
Tibor Csenger.
„Na podnet frakcie SMK sa rovnomerné rozdelenie bude uplatňovať
aj v tejto oblasti, ak rámcová suma
dotácie prekročí stotisícovú hranicu.
Aby sa to však aj plne realizovalo,
je potrebné, aby predstavitelia
krajských inštitúcií v južnom regi-

Kúpalisko duchov precitne
Poznáte Pripiať? Mesto ležiace na severe
Ukrajiny v blízkosti Jadrovej elektrárne
Černobyľ bolo vybudované pre pracovníkov
elektrárne a ich rodiny. Deň po najväčšej
jadrovej havárii v dejinách, 27. apríla 1986 sa
začala urýchlená evakuácia obyvateľstva, trvajúca dva dni. Ľudia si zo svojich domovov
pobrali len najdôležitejšie veci, lebo verili oficiálnym vyhláseniam vlády, že o niekoľko dní
sa tam vrátia. Nikdy sa tak už nestalo. Domy,
byty, budovy sú po 30 rokoch ošarpané, verejné priestranstvá zarastené vegetáciou, inak
však všetko vyzerá ako pred katastrofou, aj
preto nazývajú Pripiať mestom duchov. Na
internete je možné nájsť fotky aj video, z ktorých miestami behá mráz po chrbe.
Čo to ale má spoločné so Želiezovcami? Len
toľko, že pri návšteve miestneho kúpaliska
v decembri nám pohľad naň pripomenul
práve ukrajinské mesto duchov. Kúpalisko
je mimo prevádzky niečo cez desaťročie. Za
ten čas vegetácia prebujnela, na mnohých
miestach prerazila aj betónové dno bazénov, zariadenie prezliekarní a vnútorných
priestorov bývalého bufetu poznačila doba,
inak však všetko vyzerá tak, ako v posledných dňoch prevádzky, viditeľný je dokonca
aj cenník vstupného a služieb. Skrátka, ako
kúpalisko duchov.
To sa však má v tomto roku zmeniť – a aj sa
to deje. Duchovia miznú, kúpalisko ožíva. Na
prvý pohľad viditeľná zmena nastala v priebehu prvého štvrťroka 2018, prebujnená
vegetácia je preč a po terénnych úpravách
má nasledovať rekonštrukcia. Mesto plánuje kúpalisko v tomto roku zrekonštruovať
a sprevádzkovať. V rozpočte na rok 2018
vyčlenilo na tento účel 160 tis. eur., z toho 20 tis. na projektovú dokumentáciu a 140 tis. eur na samotnú rekonštrukciu. Sprevádzkované majú byť dva malé bazény, z veľkého sa prehradením vytvorí
menší plavecký bazén. Medzi dlhodobé plány samosprávy v tejto oblasti patrí aj vybudovanie krytej
plavárne v lokalite kúpaliska.
(ik)

óne boli odvážnejší pri žiadostiach
o pomoc na rozvoj, opravu, obnovu
alebo údržbu svojej infraštruktúry,“
povedal vedúci frakcie SMK Iván
Farkas.
Zastupiteľstvo NSK schválilo aj
v tomto roku finančný rámec na
obnovu pamiatok, resp. schválilo
dotácie na podané žiadosti. Vlani
bola založená inštitúcia pre novorodencov a deti v Klasove a Mani.
Na základe odborných podnetov
sú podobné inštitúcie potrebné aj
v iných regiónoch, preto tentoraz
vzniknú podobné centrá aj v Nitre
a Leviciach. Na základe návrhu
SMK sa v budúcnosti podobné
centrá zriadia aj Komárňanskom
a Šalianskom okrese a v štúrovskom obvode.
Ákos Csonka

Začala sa výstavba
obchodného centra
V polovici marca boli započaté práce súvisiace s prípravou výstavby obchodného centra
na Mierovej ulici. Stavenisko bolo ohradené
a následne realizátori začali vykonávať zemné práce. Investorom projektu s pracovným
názvom Retail Box Želiezovce je spoločnosť
KLM Želiezovce, a.s. Zvolen. Generálnym
dodávateľom stavby je spoločnosť Keraming,
a.s. Trenčín.
Samotná výstavba si vyžiada oveľa menej času
ako príprava investície, ktorá prebiehala rok.
V rámci nej musel investor okrem získavania
potrebných povolení zabezpečiť aj zmenu
územného plánu mesta. Podľa pôvodného
harmonogramu sa príprava investície mala
ukončiť do leta minulého roka a od septembra
do konca roka malo byť obchodné centrum

postavené. Vychádzajúc z toho možno predpokladať, že práce začaté v polovici marca
budú hotové do leta. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Vladimíra
Bučeka, otvorenie centra je plánované na
začiatok septembra, aj keď investor si vyhradzuje právo v prípade komplikácií tento
termín posunúť.
Podľa predbežných informácií by v komplexe
mali otvoriť svoje prevádzky reťazce Billa, KIK,
Teta drogéria, JYSK. Zostávajúce prevádzky
má obsadiť čínska reštaurácia a záujemca z radu miestnych podnikateľov.
(ik)
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Tam, kde bola dvadsať rokov tma, postačí aj
Od roku 2007 pracoval na referáte životného prostredia na Mestskom úrade. Podieľal sa na
realizácií mnohých úspešných projektov a organizovaní zaujímavých podujatí, napriek tomu
patril medzi tých, pre ktorých v roku 2011 v novej organizačnej štruktúre nebolo miesto. Z
MsÚ odišiel a zamestnal sa v Bratislave. Po troch rokoch sa objavil medzi kandidátmi na post
primátora mesta i poslanca MsZ. S 595 hlasmi sa stal tretím náhradníkom a 14. septembra
2016 sa stal poslancom. V súčasnosti je najopozičnejším poslancom želiezovského zastupiteľstva. Alexander Tóth.
Rodený Želiezovčan?
- Áno, v lete v roku 1981 som v dnes už bývalej želiezovskej nemocnici uzrel svetlo tohto
sveta. V Želiezovciach som chodil aj do základnej školy.
Takže v Želiezovciach ste prežili detstvo.
Aké bolo?
- Detstvo som vlastne prežil pri Hrone, s kamarátmi sme stavali bunkre, rybárčili sme, kúpali sa. Boli to krásne a bezstarostné časy, kedy
Hron bol ešte plný života, ako aj lesy navôkol.
Čím ste sa túžili stať? Podľa čoho ste si vyberali strednú školu?
- Študoval som agropodnikanie na SPoŠ Levice, potom potravinárstvo na SPŠChSS v Banskej Štiavnici, napokon som si podal prihlášku
na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu
v Nitre, odbor všeobecné poľnohospodárstvo.
Môj otec celú svoju kariéru venoval poľnohospodárstvu a ja som chcel pokračovať v jeho šľapajach. To až do chvíle, keď som si po jednom
semestri na SPU uvedomil, že vybraný odbor
postavený na memorovaní zbytočností, ktoré
ak po skúške nezabudnem, určite nebudem
v praxi potrebovať do takej hĺbky. Tak som začal študovať na UKF environmentalistiku, ktorá bola postavená na praktických znalostiach
a s prácou v teréne, ako aj na interdisciplinárnom a systémovom prístupe, teda vedieť
sa rýchlo a efektívne zorientovať v akejkoľvek
problematike, nielen v ekologickej.
Čo ste robili po skončení štúdia?
- Dostal som ponuku na doktorandské štúdium, ale viac ma priťahovala prax než
akademická pôda. Naskytla sa mi príležitosť
pracovať na želiezovskom Mestskom úrade na
referáte životného prostredia, ktorú som prijal.
Pamätám si na to obdobie. Najmä vďaka
Vášmu kolektívu na referáte životného
prostredia to vyzeralo, akoby celý úrad
omladol. Bolo to vnímané ako súčasť napĺňania volebného programu primátora
Bakonyiho, ktorý v tom čase ešte mal akýtaký kredit. Ale aj napriek vašim úspešným
aktivitám, ktoré mesto obohatili, zakrátko
aj u vás zavládla tá dusná atmosféra...
- Elektrikárska.
Elektrikárska?
- Áno. Do práce chodíte s odporom, v práci sedíte v napätí, keď sa nechtiac dotknete vedenia,
kopne vás a z práce odchádzate úplne vybitý.
Výstižné...
- Na jednej strane bol výborný kolektív, s
ktorým sa podarilo mnoho, napr. na bývalom dopravnom ihrisku, v tom čase smetisku
postaviť Bike park, či rozbehnúť Deň Zeme,

alebo založiť občianske združenie, ktoré stojí
za realizáciou projektu Art for help, či za
ošetrením stromov v našom parku. Žiaľ, bol
som jedným z tých, ktorí si názorovo alebo
osobnostne s primátorom „nesadli“, a keďže
nie som „rektálnym horolezcom“, vyvrcholilo
to do „zmeny organizačnej štruktúry“, teda
do ukončenia pracovného pomeru. Však viete,
tuším sme tam sedeli vedľa seba, keď nám bolo
oznámené, že sa s nami už nepočíta.
Áno. Na také niečo sa nedá zabudnúť. Vedeli ste vtedy, kam pôjdete?
- Nie. Snažil som sa zostať v levickom okrese
a v odbore, ktorý som vyštudoval a ktorému
som sa aj profesijne venoval, ale situácia na
pracovnom trhu v tej dobe bola nesmierne zlá.
Musel som sa preorientovať a prijať akúkoľvek
prácu. Tú som získal v bratislavskej väznici na
personálnom oddelení, kde som mal polročný
pracovný pomer na zastupovanie počas materskej dovolenky. Následne sa mi naskytla možnosť vrátiť sa do Želiezoviec, ale keďže kvalita
života v každom aspekte je neporovnateľne
lepšia v hlavnom meste, zostal som tam a časom som prešiel z personálneho oddelenia na
oddelenie logistiky, kde som pôsobil 2,5 roka.
Od roku 2015 pôsobím na referáte verejného
obstarávania.
V roku 2014 ste kandidovali na post poslanca mestského zastupiteľstva a dokonca
aj primátora mesta...
- Áno, z dôvodu mobilizácie mladých, ako aj
nespokojných občanov. Bolo nutné dospieť k
zmene vedenia mesta. Mesto totiž naberalo
smer, ktorý sa nielenže priečil môjmu presvedčeniu, ale jednoznačne viedol do záhuby.
Výsledky volieb priniesli zmenu, nastúpil nový primátor, vymenili sa i
niekoľkí poslanci a po čase ste sa stali
poslancom
mestského
zastupiteľstva
aj vy. Ako hodnotíte toto obdobie?
- Sklamane a rozporuplne. Veril som, že zmena v podobe nového vedenia je tá najlepšia
možná, ale hneď prvé kroky ma presvedčili
o opaku. Všetko, čo bolo pred voľbami kritizované, sa časom stalo opäť realitou tak, ako
u predchádzajúceho vedenia, len v inej farbe.
Napríklad dosadzovanie ľudí, ktorí už mali
príležitosť urobiť niečo pre toto mesto, ale akosi
sa už zabudlo, že na svojich postoch neobstáli,
sú za mnohými nesprávnymi rozhodnutiami,
ktoré teraz opäť vraciame do „pôvodného
stavu“. Alebo bezdôvodné „poďakovanie za
spoluprácu“ ľuďom, ktorí problematiku mesta
poznali a boli nápomocní pri riešení bežných
úloh, nezabúdajúc pri tom na občana. Toľko k

sklamaniu a teraz prejdem k rozporuplnosti...
Juj...
- Na jednej strane je možné povedať, že mesto
sa pohlo zo stagnácie, avšak musím len konštatovať, že tam, kde bola dvadsať rokov tma,
postačí aj jedna zapálená sviečka a wow-

-efekt sa dostaví. Rozporuplnosť pociťujem z
morálneho i ekonomického hľadiska. Čo sa
týka toho morálneho, či skôr nemorálneho:
Poverený riaditeľ mestskej príspevkovej
organizácie má dohodu o vine a treste
za subvenčný podvod v súbehu s inými
trestnými činmi a podľa všetkého je ešte
aj v podmienke. Nevadí a čo? Nič, ešte sa
Vám na zasadnutí pekne vysmeje do tváre.
Morálky, či skôr nemorálnosti sa týka aj druhý príklad: Upozorníte, že jedna, už bývalá
mestská kultúrna atrakcia je vedená človekom, ktorý sa pred súdom priznal k prečinu
hrubého nátlaku, v meste koluje CD s fotkami
dotyčného, ktoré len potvrdzujú, že sa tam také
veci jednoznačne diali. Nevadí a čo? Zmení sa
štatút organizácie, necháme ho vytvoriť si občianske združenie, za štatutára si dosadí manželku a s úsmevom sa pokračuje ďalej. Dotyčný
nakoniec ešte robí zo seba mučeníka, ktorému
vraj všetci ubližujú a pritom si za všetko môže
jedine, ale jedine on sám.
A čo sa týka ekonomického hľadiska?
- Napríklad rekonštrukcia križovatky Schubertova-Rozmarínová ulica, inak povedané,
parkovanie pred Úradom práce za 53 322,54
€. Je mi jasné, že nezamestnaní potrebujú parkovať svoje autá a parkovisko pred štadiónom
je príliš ďaleko.
Investícia je jednoznačne určená pre cezpoľných, ktorí neprispievajú do mestskej kasy
ani centom. Zato my, čo bývame v Čínskej
štvrti, či na Hronskej alebo Sládkovičovej
ulici a prispievame výrazne do mestskej kasy,
na riešenie nášho problému s parkovaným sa
nenájde ani cent.
Ako by ste riešili problém s parkovaním
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zapálená sviečka...
v meste?
- Tam, kde sú relatívne dobré parkovacie
miesta, by som ich minimálne vyznačil, aby
sa parkovalo efektívne. Časť by som prenajal
ako rezidenčné parkovanie za poplatok, a tieto
financie použil na ďalšie budovanie, resp. rekonštrukciu parkovísk.
Alebo taká plánovaná rekonštrukcia kúpaliska
za 140 000.-€. Ďalšie financie vyslovene vyhodené cez okno! Investícia, ktorá bude len generovať ďalšiu stratu (prevádzkové a personálne
náklady) z peňazí náš všetkých a využiteľnosť,
ak vôbec, tak len pár mesiacov v roku. Pýtam
sa, na čo? Nemusím byť ekonómom, aby som
si to spočítal. Ak by to bola taká tutovka,
dávno by sa tu zjavil súkromný investor. Ale
investorom je asi jasné, že v trojuholníku
Štúrovo – Podhájska – Dudince nemá šancu
prežiť žiadne kúpalisko. Áno, dá sa oponovať,
že Kalná nad Hronom má aspoň bazén, ale
netreba opomenúť, že Kalná je v blízkosti
jadrovej elektrárne a z toho jej plynú výrazné
príjmy, z ktorých si môže dovoliť financovať
takéto zábavky.
Alebo delenie stavebných zákaziek medzi dve
spoločnosti. V zásade nie som proti tomu, že
sa niečo rieši, ale ako sa to rieši. Zo skúseností

z verejného obstarávania je pre mňa veľmi
pozoruhodné, že stavebné zákazky sa riešia na
etapy a prakticky končia medzi dvoma spoločnosťami. Ale, keďže mesto má zazmluvnené tie
najlepšie právne služby, predpokladám, že je to
v poriadku.
Z istého pohľadu je však lepšie, keď je zákazka riešená domácou firmou, najmä ak
sú dobre zaplatení jej pracovníci...
- U každej rozpočtovej organizácie je prvoradé
vynakladať ekonomické prostriedky čo najefektívnejšie. Netreba si ju mýliť so sociálnym
podnikom.
Spomínaný prístup je však chápaný ako
investícia, pretože ak peniaze zostávajú v
meste, stimuluje to spotrebu. Navyše to má
vplyv na kvalitu vykonaných prác. V meste
máme skúsenosti s nekvalitnými prácami
vykonanými cudzími firmami, ktoré už neexistujú. Miestni podnikatelia majú iný prístup aj k prípadným dodatočným opravám.
- Pokiaľ sa bavíme o stavebných zákazkách, je
potrebné mať dobre nastavené zmluvy a najmä
kvalitný stavebný dozor. A napokon, kto garantuje, že tie firmy ešte budú vôbec existovať a
tí podnikatelia tu budú žiť aj o päť rokov?
Je Vám jasné, že Váš názor je pravdepodobne menšinový? Väčšina občanov kvituje
aktivity vedenia mesta.
- Áno, je to možné, prezentujem len svoj názor. Môžem len zopakovať, že tam, kde bola
dvadsať rokov tma, postačí aj jedna zapálená
sviečka a ľudia budú radi.
Čo by sa podľa vás malo zmeniť, aby to
naozaj fungovalo lepšie?
- Pokiaľ konečne nezasadnú na „mestské tróny“ ľudia, teda aspoň na väčšinu trónov, ktorí
nepotrebujú zbohatnúť na úkor občanov (je
jasné, že sa všetko robí pre občana) ale skutočne sa vžiť do cítenia, životov a potrieb občanov
a špecifík samosprávy ako takej, a to nielen
pred voľbami, nebude to fungovať v našom
meste nikdy lepšie.
Do čoho by podľa Vás malo mesto investovať?
- To by vyšlo na ďalší rozhovor, ale ak by som
mal tú možnosť rozhodnúť, prvým krokom by
bola investícia do ľudí, ktorí sú zorientovaní
v problematike eurofondov, nórskych fondov
a pod., ale najmä vedia, na ktoré dvere a kedy
so žiadosťami zaklopať.
Pracovali ste v samospráve, kde teraz pôsobíte ako mestský poslanec, ale pracujete
v štátnej správe. Keď sa pokúsite o porovnanie svojich skúseností, kde to funguje
lepšie?
- Pre upresnenie, vykonávam štátnu službu.
Sú to síce dva odlišné a takmer neporovnateľné
svety, ale v štátnej službe to funguje jednoznačne lepšie. Principiálne povedané, stádo levov
nemá šancu viesť baran, čo sa v podmienkach
samosprávy môže stať kedykoľvek.
Chceli by ste niečo dodať?
- Na základe zhodnotenia uplynulého funkč-

ného obdobia som dospel k záveru, že sa
v Želiezovciach nebudem v nastávajúcich
komunálnych voľbách uchádzať o priazeň
voličov, pretože už dnes je jasné, že k výraznej
zmene nedôjde. Určite v meste budete počuť:
„Za všetko môže jedine Tóth.“ Teda, že vďaka
mne bolo mesto neúspešné pri čerpaní fondov.
Verte komu musíte. Pravda je len jedna: Mesto
bolo neúspešné len vďaka impotencii kompetentných ich vybaviť a ešte za to dostali slušné
odmeny! Len o svojich odmenách za vybavenie
ničoho radšej pomlčia...
Záver rozhovoru vyznieva dosť negatívne.
Nemohli by ste ešte niečo dodať, podľa
možnosti, pozitívne?
- Predpokladám, že takmer celý rozhovor bude
vnímaný ako pesimistický. Nezabúdajme však,
že optimista, je len človek s nedostatkom informácií... Som len otvorený a úprimný človek a
sú to len moje názory, ktoré môžem kedykoľvek
podložiť dôkazmi. Ale budem predsa aj záverom optimista. Nemajte obavu, budete mať
ešte toľko pozitívnych rozhovorov od iných
občanov nášho mesta o tom, aké je to tu excelentné a bez nich by ani pomaly slnko ráno
nevyšlo, že až.
Ďakujem za rozhovor.
- Ďakujem čitateľom za pozornosť a Vašej redakcii za priestor na vyjadrenie sa.
Števo Hečko

Výpadky osvetlenia
pre zastarané vedenia
Z času na čas sa objaví kritika obyvateľov na
výpadky verejného osvetlenia. Naposledy sa
tak stalo na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, keď na kritickú iniciatívu
občana odpovedal primátor i jeden z poslancov. Ondrej Juhász zdôraznil, že mesto
zrealizovaním
projektu
rekonštrukcie
verejného osvetlenia dosiahlo úsporu vyše
štyroch desiatok tisíc eur ročne. Kazimír
Kovács dodal, že hoci osvetľovacie telesá
a rozvádzače sú po rekonštrukcii systému
nové, vedenia zostali pôvodné, sú už zastarané, čo v mnohých prípadoch spôsobuje
výpadky. Prevádzkovateľ siete však pracuje
na výmene vedení na viacerých trasách,
kde ich umiestňuje do zeme, napríklad na
Petőfiho, Schubertovej a Mierovej ulici, čo
je projekt za cca milión eur. V niektorých
lokalitách boli vedenia uz zrekonštruované, napríklad v Mikule a v Mierovej osade.
„Prínos vidím v tom, že veľkosti ističov zostali, svietidlá pribudli a 40–45 tisíc eur šetríme
ročne na nákladoch na energie a údržbu verejného osvetlenia, ktorú niekoľko rokov bude
zabezpečovať dodávateľ rekonštrukčných
prác,“ dodal poslanec, ktorý je odborníkom
na energetiku.
(ik)
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Telocvičňa T18: rekonštrukcia za 700 tisíc
Dlhé roky bola telocvičňa T18 v areáli
ZŠ s VJM mimo prevádzky. Keď ju pred
časom mesto získalo do majetku, sčasti ju
obnovilo, aby najmä v zimných mesiacoch
mohla slúžiť svojmu účelu. V dohľadnej
dobe bude obnovená kompletne.
V najbližších mesiacoch prebehne

rekonštrukcia objektu, na ktorú mesto
získalo nenávratný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia
vo výške takmer 700 tisíc eur. Celkový
rozpočet projektu je 731 tis. eur.
Hlavným cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy. Do-

Mesto zvažuje výstavbu rodinných
domov na Rozmarínovej ulici
Aj keď otázka riešenia bytovej otázky v
Želiezovciach nebola na začiatku volebného
obdobia medzi prioritami, postupom času
naberá na dôležitosti. Samospráva a – ako
sme o tom informovali v marcovom čísle
našich novín – aj súkromný sektor eviduje
požiadavky verejnosti a reaguje na ne.
Okrem toho, že sa mesto intenzívne zaoberá možnosťami budovania nájomného
bývania s dôrazom na potreby pracovného
trhu, rozbehla sa aj spoločenská diskusia o
možnom vzhľade polyfunkčných objektov,
s výstavbou ktorých sa uvažuje v nezastavanej lokalite na Mierovej ulici, tesne
v blízkosti cukrárne. Svoje návrhy počas
ostatných mesiacov prezentovali už tri
spoločnosti.
Jedným z významných opatrení uplynulého obdobia je príprava asi tuctu pozemkov
na výstavbu rodinných domov na Poštovej
ulici. Po prípravnej, administratívnej fáze
projektu sa blížime k viditeľným opatreniam – prideleniu parciel záujemcom
o výstavbu. V minulom čísle našich novín
sme informovali o zámere súkromnej
spoločnosti na výstavbu rodinných domov
na Letnej ulici v lokalite za futbalovým
štadiónom a pre prípadných záujemcov
o výstavbu rodinných domov máme ďalšiu
dobrú správu. Mesto pracuje na odkúpení
pozemkov v lokalite autokempingu a následne na vyčlenení a príprave pozemkov
na Rozmarínovej ulici pre výstavbu rodinných domov. Väčšinu parciel v ostatných
rokoch odkúpilo, naposledy MsZ schvaľovalo odkúpenie pozemkov od poľnohospodárskeho družstva pred mesiacom. „V
minulom roku mesto odkúpilo 41 parciel

v lokalite kempingu. Zostáva ešte odkúpiť
päť pozemkov od štyroch vlastníkov, už sme
rokovali so všetkými. V troch prípadoch by
malo prebehnúť náhradné dedičské konanie,
v jednom sa majiteľka zdržiava v zahraničí,
domov má prísť v apríli,“ informovala nás
Jana Alakšová z oddelenia správy mestského majetku a služieb MsÚ. Ak by sa odkúpenie týchto pozemkov podarilo v tomto
roku zabezpečiť, o rok by na Rozmarínovej
ulici mohlo vzniknúť ďalších asi 10 parciel
na výstavbu rodinných domov.
(ik)

siahne sa zateplením obvodového a strešného plášťa, podlahy, výmenou okien
a dverí, rekonštrukciou a modernizáciou
elektroinštalácie a vykurovania. Prínosom
projektu popri zhodnotení objektu v majetku mesta bude predĺženie jeho životnosti a rozšírenie možností jeho využitia
okrem iného tým, že vchody do telocvične
budú bezbariérové. Dosiahne sa zníženie
emisie škodlivých látok aj výrazná úspora
spotreby energie. Tá je v projekte vyčíslená na takmer 255 MWh za rok, co vo
finančnom vyjadrení predstavuje ročnú
úsporu na prevádzku objektu vo výške
21,6 tis. eur. Pri spolufinancovaní vo
výške 36,5 tis. eur tak podobne, ako v prípade rekonštrukcie verejného osvetlenia,
ide o projekt, ktorý vďaka dosiahnutým
úsporám prinesie mimoriadne rýchlu návratnosť vlastných prostriedkov mesta.
(ik, foto: šh)

DEŇ ZEME 2018
Mesto Želiezovce pozýva
všetkých na Deň Zeme,
ktorý sa uskutoční
v sobotu 21. 4. 2018.
Stretneme sa o 9:00 hod.:
v Želiezovciach v parku
pri kaštieli,
v Mikulskom parčíku,
vo Svodove pri kultúrnom dome.

Antifašisti k oslobodeniu Želiezoviec

26. marca v deň 73. výročia skončenia bojov II. svetovej vojny sa konala slávnostná schôdza ZO
SZPB za účasti primátora O. Juhásza, predsedu OKaRK SZPB J. Minára, zástupcu MEASZ z Budapešti Gy. Mészárosa a predsedníčky ZO JDS K. Šuchterovej. Predseda J. Výboch v slávnostnom
príhovore poznamenal, že Bratislavsko-brnianska operácia vojsk II. ukrajinského frontu ČA na
Hrone patrila k jednej z najvýznamnejších bojov na našom území. Potom priblížil z ľudskej stránky
osobnosť maršála R. J. Malinovského, veliaceho oslobodzovacím vojskám v bojoch o juhozápadné
Slovensko, Budapešť, Viedeň, Bratislavu a Brno, jedného z mála veliteľov, ktorí sa snažili šetriť životy
svojich vojakov.
Z rúk predsedu si prevzal ďakovný list György Mészáros za
dlhoročnú spoluprácu. Účastníci schôdze boli okrem iného
obozámení s pripravovanou
brigádou ku Dňu Zeme. Po
skončení schôdze jej účastníci
spolu s vedúcimi predstaviteľmi mesta, pracovníkmi MsÚ,
tromi poslancami MsZ za zvukov smútočného pochodu položili vence k Pomníku padlým
v II. svetovej vojne a obetiam
holokaustu.
(JVch, foto: ik)
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Ďalší variant polyfunkčnej zástavby predstavený
Po tom, čo svoju predstavu o polyfunkčnej
zástavbe centrálnej časti Želiezoviec predstavila architektonická kancelária Architekti
zerozero, sa pre verejnú prezentáciu rozhodla
aj ďalšia spoločnosť – Dynamik Holding, a.s.
Nitra. Svoj návrh polyfunkčných budov na
Mierovej ulici zaslala mestu už pred rokom,
kedy sme o tom aj informovali na stránkach
našich novín. Keďže však predstavitelia mesta
stupňujú svoju aktivitu s cieľom rozprúdiť
prípravy výstavby v tejto lokalite, nitrianska
spoločnosť sa rozhodla svoj návrh prezentovať v širšom kruhu a svoj koncept predstavila
20. marca na verejnej prezentácii v sobášnej
sieni MsÚ.
Záujemcov z radov členov mestského zastupiteľstva, odborných komisí, pracovníkov
mestského úradu a predstaviteľov autorského tímu a prezentujúcej spoločnosti privítal
primátor. Ondrej Juhász hneď v úvode vyjadril svoju nespokojnosť s účasťou poslancov

a členov komisií, keďže
na rokovaní za zúčastnilo
7 poslancov a niekoľko
členov komisie výstavby.
Primátor skonštatoval, že
v meste aktuálne chýba 80
až 110 bytov.
Predstavitelia Dynamik
Holdingu predstavili svoju spoločnosť, jej aktivity
a referencie, ako aj svoj
projekt, nazvaný FeDom,
čiže železný dom, odvolávajúc na názov mesta.
Komplex štvorpodlažných
polyfunkčných
budov
so sedlovou strechou je
plánovaný na rozlohe 6550 m2. V návrhu
sa počíta s 84 bytmi a 10 obchodnými prevádzkami. Väčšina bytov, asi 50, by mala byť
dvojizbových, navrhovaných je 20 trojizbo-

vých a 14 jednoizbových bytov. Mali by mať
charakter štartovacích bytov pre mladých
ľudí. K budovám by prináležalo 90 parkovacích miest.
(ik)

Výstava obrazov Želiezovce
včera a dnes

V Dome kultúry bola 23. marca otvorená výstava diel 13 výtvarníkov pôsobiacich alebo narodených v Želiezovciach. Zorganizovala ju Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Želiezoviec.
Uskutočnila sa pod záštitou primátora mesta Ondreja Juhásza.
Okrem neho sa na jej otvorení ako hostia objavili napr. vicežupan
NSK Igor Éder, poslanec Zastupiteľstva NSK Csaba Tolnai a ďalší.

Rekonštrukcia kaštieľa Esterházyovcov pokračuje aj v roku 2018. Po niekoľkých desaťročiach nečinnosti a čakania na zázraky sa ľady pohli v minulom
roku pred konaním Medzinárodného ľudovo-umeleckého festivalu, keď
mesto zabezpečilo obnovu dvoch miestností a chodby objektu. Tento rok
boli v kaštieli vybudované sociálne miestnosti. Pred konaním koncertu pri
príležitosti 200. výročia prvého príchodu Franza Schuberta do Želiezoviec
bolo krásne upravené aj nádvorie kaštieľa.
(foto: lb)

Vladimír Harezník vystavoval

5. marca bola v Dome kultúry otvorená výstava Vladimíra Harezníka,
66-ročného maliara pôsobiaceho v Leviciach.
Svoje diela (olejomaľby, pastely, kresby) tvorí v realistickom a impresionistickom štýle.
V ostatných rokoch ho inšpirovali diela niektorých rakúskych výtvarníkov, reagujúcich na výstavbu nových priestranných bytov, ktoré možno
obohatiť veľkými farebnými obrazmi. V štýle spontánneho realizmu
takto zobrazuje mestskú ulicu, sociálne motívy, človeka v prírode...
Práve človek v pohybe oživuje jeho diela, život do nich vnáša aj pohyb
zvierat a dopravných prostriedkov. Zaujímavý je aj výber farieb, umelcova práca s nimi, znázorňovanie kontrastu svetla a tmy...
Meno Vladimíra Harezníka je starším Želiezovčanom známe, jeho otec
tu v mladosti pôsobil ako funkcionár Jednoty SD, aj preto je naše mesto
umelcovi blízke. Maliar má aj sociálne cítenie, popri tvorbe sa venuje
deťom ako vedúci výtvarných záujmových krúžkov v levických základných školách.
Jozef Výboch

V centre námetov či inšpirácie 13 vystavujúcich umelcov boli
Želiezovce a okolitá príroda. „Veď nielen hornatá príroda, more
či veľkomesto sú vhodnými námetmi pre umeleckú tvorbu, ale
rovnako vďačným podnetom inšpirácie je aj kraj nížiny, malého
mesta, brehy Hrona, kraj úrodný, kde žijú a pôsobia dobrí, statoční
a pracovití ľudia, ktorí majú svoje radosti, starosti, bôle, ktorí ľudsky
prežívajú všedné i sviatočné dni,“ zaznelo v otváracom príhovore
podpredsedníčky ZO SZPB v Želiezovciach Evy Šimkovej. Želiezovskí výtvarníci akoby tieto slová vyjadrili pretlmočené do
vlastného jazyka vo svojich vystavených kresbách a maľbách. Za
prepožičanie svojich diel na výstavu boli pamätné listy udelené
týmto umelcom: László Szűcs, Katarína Gulišová, Jozef Kanyuk,
Zsuzsanna Baka, Katarína Bordánová, Marianna Faragová, Adrián Ferda, Sylvia Juhászová, Katarína Kováčová, Ivana Straňáková,
Jozef Meliska, Alexander Ottmár, Alexander Sloboda.
(šh)
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Želiezovský Deň Zeme oslavuje 10 rokov existencie
Pred 10 rokmi sa v našom meste konalo prvé
podujatie na Deň Zeme. Pri tejto príležitosti
sme sa porozprávali s dlhoročnou organizátorkou Gabrielou Bielikovou.
Ako hodnotíte podujatie po 10 rokoch?
Prvých desať ročníkov máme za sebou. Keď
sme v roku 2008 začínali s kolegami Alexandrom Tóthom a Jankou Kišďurkovou, mysleli
sme si, že zmeníme svet, že po desiatich rokoch
sa budeme stretávať len pri kultúrnom programe, pretože čierne skládky budú minulosťou.
Z bláznivej myšlienky sa stala pekná tradícia, avšak čierne skládky stále existujú...
Za desať rokov sa toho veľa zmenilo, ale nedosiahli sme, čo sme chceli. Čierne skládky
stále sú, zato sa stratilo nadšenie. Začala sa
výstavba malej vodnej elektrárne, ktorá výrazne zmenila celý ekosystém Hrona. Miesta,
ktoré sme poznali a milovali a boli sme ochotní
ich roky čistiť, sú preč. Opadla viera ľudí, že si
dokážeme vlastným úsilím a disciplinovanosťou uchovať svoju prírodu. Ale keby sme vždy
všetko vzdali po prvých nezdaroch, neboli by
sme dnes tu.
Teda stratili ste nadšenie, ale nevzdávate
sa?
Ak rezignujeme, nebudeme o nič lepší ako tí, čo
plienia lesy, zakladajú čierne skládky a menia
potoky v stoky. Stále nás zaujíma, ako bude
vyzerať náš domov, naša krajina. Ide najmä
o to, pozerať sa na krajinu ako na domov. Ak
vyjdeme na kopec v Sikenici a pozrieme sa
na Želiezovce, ktoré nám ležia ako na dlani,
v celom kolorite, ktorý sa nám naskytne, môž-

eme vidieť naše spomienky, zážitky, úctu. Náš
domov nie je iba byt či rodinný dom. Je to aj
ulica, po ktorej sa v letnom sparnom dni môžeme prejsť v príjemnom tieni košatých stromov,
potok, v ktorom sme ako deti pozorovali ryby.
To všetko už však nemusí samozrejmosťou pre
naše deti.
Možno aj preto si mnoho ľudí zvyklo, že
v tento deň urobí niečo pre svoje okolie.
Je úžasné, ako sa ľudia vedia zomknúť, ak im
na niečom záleží. Verím, že je to pre ľudí stále
dôležité. Viem, že každý máme dosť starostí,
nejaké nezhody, ale ak je niekto rodič, pochopí,
čo myslím pod pojmom „obetujme sa“. Častý
argument je: ja som odpad nevyhodil, tak na
čo by som mal tam ísť. Áno, lenže denne sa na
to bude dívať. Ak nám niekto rozbije okno, tiež
ho nedáme opraviť, lebo nie my sme ho rozbili?
Je to moje okno, tak ho opravím, je to môj domov, tak sa oň postarám.
Ako sa o to postaráte 21. apríla?
V Želiezovciach sa sústredíme na vyčistenie
potoka Vrbovec. V Mikule budú pracovať v
parku a vo Svodove budú čistiť čiernu skládku
pri cintoríne. Okrem toho sme pripravili výber
fotografií z predchádzajúcich rokov, zachytávajúcich snaživých Želiezovčanov, Mikulčanov
a Svodovčanov, ktoré budú k dispozícii na
webstránke mesta. Pribudnú tam mnohé nové
environmentálne informácie napr. o spôsobe
kúrenia, kalkulátor spotreby energie, vplyv
znečisteného ovzdušia na zdravie, a budeme
uvádzať dobré environmentálne príklady z
praxe tu v Želiezovciach, aby tak snaha niekto-

rých našich šikovných obyvateľov možno motivovala a inšpirovala aj ostatných.
Vďaka čomu je toto podujatie úspešné?
Za tých desať rokov je to hlavne o ľuďoch o spolupráci. Chcem vyzdvihnúť prácu Pavla Ivana
a Henriety Kurucovej, pred ňou Ladislava
Vékonya, ktorí držali a držia Svodov a Mikulu
pohromade. V Želiezovciach je to najmä poslanec Miro Kriška, ktorý neúnavne zháňa materiál aj ochotných ludí, ktorí prídu v akomkoľvek počasí a vedia sa „obetovať“. Takáto ochota
a spoľahlivosť dokáže inšpirovať. Skúsme preto
byť jeden pre druhého inšpiráciou, aby sme sa
vedeli navzájom motivovať k lepšiemu. Mala
by to byť hlavne environmentálna výchova na
čo by sme sa mali zamerať a teda z pohľadu
naučiť sa, že všetko so všetkým súvisí a každý
čin má svoje dôsledky.
Na čo konkrétne myslíte?
Ľudia chcú nové obchody, nové a lepšie pracovné miesta. Ak však postavíme nové obchodné
centrá a nové prevádzky, znamená to viac áut
v našom meste, viac kamiónov, ktoré budú
dovážať tovar alebo odvážať výrobky. Bude si
to vyžadovať viac parkovacích miest, viac zastavaných plôch a aj viac exhalátov v ovzduší,
viac ohrozené aj naše zdravie. Ak chceme expandovať, musíme si byť vedomí, že po A príde
aj B. Preto aj týmto sviatkom treba ukázať, že
ak na jednej strane pracujeme za pokrok, tak
na druhej strane dokážeme vynaložiť minimálne rovnaké úsilie a ochrániť si svoju prírodu,
svoj domov. Aby pokrok nebol na úkor nášho
„domova“.
(r)

Zo života ZŠ Želiezovce
Atraktívny program počas jarných prázdnin v ZŠ Želiezovce
ZŠ v Želiezovciach pripravila deťom aj
na tohtoročné jarné prázdniny zaujímavý
program. Pod vedením Klaudie Konczovej
sa mohli zúčastniť rôznych zaujímavých aktivít a vyplniť svoj voľný čas. V pondelok sa
telocvičňa školy zaplnila žiakmi florbalových
družstiev. O víťazstvo bojovalo na turnaji 8

škôl, čo svedčí o tom, že tento šport sa stáva
medzi mladými ľuďmi čoraz populárnejší.
Poradie: 1. ZŠ Želiezovce A, 2. ZŠ Šarovce, 3.
ZŠ P. Ruskov, 4. ZŠ T. Lužany, 5. ZŠ Zbrojníky,
6. ZŠ s VJM Čata, 7. ZŠ Želiezovce B, 8. ZŠ

s VJM Farná.
V utorok sa zúčastnili zájazdu do Aquaworldu v Budapešti, ponúkajúceho neuveriteľný
svet vodných atrakcií. Spod obrovskej strechy krásneho vodného sveta si deti priniesli
nezabudnuteľné zážitky. Aj ďalší deň sa niesol
v znamení športu a pohybu. Levický zimný
štadión bol miestom, kde si deti vyskúšali
alebo zdokonalili svoje korčuliarske umenie.
Vo štvrtok sa poriadne rozhýbali a vyšantili
v bratislavskej Jump aréne. Množstvo pospájaných trampolín najrôznejšieho druhu
a tvaru, penová jama, chôdza a skákanie na
lane, adrenalín z voľného pádu, nácvik rôznych akrobatických cvikov – to všetko bolo
miesto, odkiaľ sa deťom ťažko odchádzalo.
A to aj napriek tomu, že program dňa sa ešte
nekončil.
Ako to už pri výletoch a zájazdoch býva, deti
počas nich očakávajú ešte jednu atrakciu. Tou
je určite neodmysliteľná návšteva nákupného
centra. Tieto ich túžby naplnili priestory obchodného centra Avion. Jeho návšteva dala
bodku nielen za vydareným dňom stráveným
v našom hlavnom meste, ale aj za pestrými
a zaujímavými aktivitami počas prázdninového týždňa.

Žiaci ZŠ v divadle Nová scéna
Žiaci 5. a 6. ročníka mali možnosť na vlastnej
koži zistiť, ako vzniká divadelné predstavenie. 20.
februára sa zúčastnili predstavenia Nová scénička, ktorú pre deti pripravuje divadlo Nová scéna
v Bratislave. V štyroch skupinách pod vedením
mladých hercov divadla v priebehu dvoch hodín
vymysleli a naskúšali krátke predstavenie, vytvorili náznakový kostým, a potom v priestoroch

Štúdia Olympia predviedli vystúpenie svojim
spolužiakom. Celá príprava predstavenia prebiehala v hravej atmosfére, žiaci využili svoju kreativitu a spoločne spracovali rozprávku O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch rôznymi spôsobmi.
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Želiezovský nováčik medzi najlepšími
Prvá sezóna Kristiána Vincze Dóku vo
svete súťažného kartingu sa začala mimoriadne úspešne. Svoje pôsobenie v halových
súťažiach začal vo februári na súťaži družstiev Fibo Karting v Nových Zámkoch. „Na
meranom tréningu sme mali najrýchlejší čas,

ale keďže som pri vážení urobil chybu, nemal
som potrebnú váhu, tak sme museli štartovať z
posledného miesta. Napriek tomu sme spomedzi
10 družstiev skončili na peknom 3. mieste,“

vyjadril sa po pretekoch Kristián na sociálnej
sieti. O týžden neskôr opäť v Nových Zámkoch na podujatí Sodi World Series to bolo
opäť administratívne opatrenie a nie jazdecká
nemohúcnosť, ktoré želiezovského pretekára
posunulo o niekoľko priečok nižšie. Pri bitke
o prvé miesto došlo ku kolízii, pričom
hodnotiaci komisári uznali za vinného
Kristiána, udelili mu za to 10-sekundový trest, pre ktorý skončil na 5. mieste.
Vyhrať mohol zhodou okolností opäť
domáci jazdec.
V polovici februára sa želiezovský
kartingový pretekár, ktorý do tohto
športového odvetvia prestúpil vlani po
tom, čo v motokrosovej kategórii MX85
získal titul majstra Slovenska, zúčastnil
sa Majstrovstiev Maďarska amatérov.
Počas víkendu sa v rámci nich organizovali dve súťaže. Kristiánovi Vincze
Dókovi, nováčikovi zo Želiezoviec, sa
podarilo v silnej konkurencii vyhrať
obe.
Začiatkom marca sa konala súťaž,
tentoraz družstiev, opäť v Budapešti,
kde sa trojčlenný tím, v ktorom bol
aj želiezovský jazdec, umiestnil na 4.
mieste. O týžden neskôr na rovnakej dráhe
dosiahol 6. miesto. „Prvýkrát sa takýchto pretekov zúčastnil aj Adrián. Namiesto juniorskych

IV. ročník Memoriálu M. Lipovského

Strelecký športový klub Magnum v spolupráci so ZO SZPB v Želiezovciach zorganizoval
na strelnici IV. ročník Memoriálu Michala Lipovského na počesť 73. výročia skončenia bojov
II. svetovej vojny v našom meste. V streľbe z malokalibrovej pušky na 25 m súťažilo v piatich
kategóriách 32 pretekárov zo západného Slovenska..
V otváracom príhovore predseda ZO SZPB okrem iného uviedol, že Michal Lipovský
prišiel do nášho mesta ako vojak v roku 1945, aby tu pomáhal pri obnove pomerov v oslobodenej Československej republike. Bol to jednoduchý, skromný človek. Ako predseda MsNV
pôsobil v rokoch, ktoré boli pre mesto a jeho vtedajší rozvoj dynamickými a úspešnými. Bol
aj dlhoročným členom ZO SZPB a v dôchodkovom veku aj jej predsedom a funkcionárom
OV SZPB v Leviciach.
A tu sú mená víťazov jednotlivých kategórií:
Muži: 1. Peter Bertók (Želiezovce), 2.
Roman Kalina (Branovo), 3. Marián Reichel
(Farná)
Ženy: 1. Dominika Martiová (Branovo),
2. Annamária Urbánová (I. Sokolec), 3. Idka
Žáčiková (Želiezovce)
Seniori do 59 rokov: 1. František Márti
(Branovo), 2. Alexander Harangozó (T. Lužany), 3. Zsolt Urbán (I. Sokolec)
Seniori nad 60 rokov: 1. Vladimír Žáčik
(Želiezovce), 2. Ľudovít Priekopa (Géňa), 3.
Pavol Hypský (T. Lužany)
Majstri streľby: 1. Ján Maturkanič (H.
Kľačany) 199 bodov, 2. Ladislav Dobó (Želiezovce) 199, 3. Peter Gyűrűsi (N. Zámky) 196.
Hodnotné ceny a diplomy víťazom odovzdal Jozef Haller, predseda ŠSK Magnum, funkcionárky ZO SZPB Eva Šimková a Gizela Bystrická. Jozef Výboch, foto: Ľudovít Vanek

motokár však musel jazdiť na motokárach pre
dospelých, na čo fyzicky ešte nebol pripravený.
Napriek tomu, kým vládal, jazdil perfektne
a skončil na 8. mieste,“ informoval o úspechu svojho mladšieho brata Kristián. Mladší
z bratov je podľa ich trénera a starého otca
Ľudovíta Dóku rovnako veľký talent, na tréningoch občas dokáže potrápiť svojho staršieho súrodenca. To je poriadny výkon, pretože
podľa odborníkov je Kristián napriek svojmu
krátkemu pôsobeniu v kartingu najlepším
jazdcom na Slovensku v tejto kategórii. Dokázal to počas spoločných tréningov s majstrom
Maďarska, kde mu bol vyrovnaným súperom.
Medzi tohtoročnými plánmi želiezovského pretekára je účasť na domácich aj zahraničných súťažiach. Plánom číslo 1 je prestížna
pražská súťaž CRKC 2018, ktorá je akousi
kvalifikáciou na tohtoročné majstrovstvá sveta v Poľsku. Držíme palce!
Ladislav Levicky
FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Želiezovce – Dvory n/Ž. 0:2 (0:1) - E. Haulík, V. Kráľ
Želiezovce – Okoličná n/O. 0:0
S. Tekov – Želiezovce 5:1 (3:0) M. Šumeraj
2, M. Žilka, M. Huszár, P. Martinček - M.
Kosák vlastný
Želiezovce – Nesvady
1:2 (1:2) S.
Rotík - N. Halanda, A. Molnár
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Kozárovce 2:1 (0:1) R. Horváth, T. Kudela - D. Michalovič
Želiezovce – Podlužany 1:3 (0:2) E. L.
Svanczár - D. Biely 2, M. Ferenci
N. Život – Želiezovce 2:4 (1:2) T. Rigó, D.
Horváth - Z. Nagy, T. Kudela, Á. Dudáš, D.
Burin
Želiezovce – Trstice 2:1 (1:0) T. Čík, D. Burin - M. Németh
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Gabčíkovo 0:3 (0:0) K. Kostila,
Sz. Füssy 2
Želiezovce – Šaľa B 3:1 (2:1) K. Mentuš 2, P.
Tóth-J. Záhorák
Šoporňa – Želiezovce
0:2 (0:0) - K.
Mentuš, M. Bednár
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Gabčíkovo 1:4 (0:2) J. Králik
- P. Plavy 3, D. Csóka
Želiezovce – Šaľa B 0:7 (0:2) - M. Rácz 2, S.
Baláž 2, M. Vánik, D. Hamar, T. Matušica
Šoporňa – Želiezovce
7:2 (5:2) T.
Korec 3, A. Lacko 2, M. Farkaš, M. Hipš - F.
Bahorec, D. Pizúr
(nyf)
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Ústav na výkon trestu odňatia slobody
v Želiezovciach

Kronika - Krónika

ponúka pracovné miesta – samostatný strážny úseku strážnej a eskortnej činnosti oddelenia ochrany a referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Druh pracovného pomeru: služobný pomer - Zákon č. 73/1998 Z. z.
Náplň práce: Samostatný strážny zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnej činnosti
(napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu). Referent režimu organizuje a riadi vykonávanie činností v rámci časového
rozvrhu dňa odsúdených a činnosti na zabezpečenie práv odsúdených.
Podmienky prijatia: Bezúhonnosť; spoľahlivosť; zdravotná, telesná a
duševná spôsobilosť na výkon služby; ovládanie štátneho jazyka; trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky; spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu; apolitickosť; zákaz inej zárobkovej činnosti ku dňu
prijatia
Ponúkame:
Plat od 823,50 €, možnosť kariérneho rastu, dovolenka 6 - 7 týždňov
bez ohľadu na vek, 2 týždne preventívnej rehabilitácie, garantovaný
pravidelný platový postup
Iné výhody: stravovanie (0,10 eur/obed, večera), výhodný systém
sociálneho zabezpečenia
Adresa: ÚVTOS Želiezovce, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Telefón: 036/2832160
e-mail: gabriela.jankova@zvjs.sk

(18-09)

Lužančania najúspešnejší
v obvodnom kole

MsÚ Želiezovce v spolupráci so Školským úradom Želiezovce organizoval dňa 27. marca obvodné kolo 64. ročníka Hviezdoslavovho
Kubína v Dome kultúry v Želiezovciach. Zúčastnených pedagogických zamestnancov, recitátorov a rodičov privítali pracovníčka MsÚ
Monika Melichová a metodik školského úradu Marián Vajda. Súťaže
sa zúčastnilo 50 žiakov zo ZŠ Želiezovce, T. Lužany, Čaka, Farná, Jur
n. Hronom, Zbrojníky, P. Ruskov, Šarovce, P. Vozokany a V. Ludince.
Výsledky:
Poézia - I. kategória: 1. Daniela Fekéčová (T. Lužany), 2. Zuzana
Kováčová (Želiezovce), 3. Bianka Bogárová (Farná). II. kategória: 1.
Belinda Kúdelová (T. Lužany), 2. Viktória Mihálková (Jur n. Hronom),
3. Sofia Szilágyiová (Želiezovce). III. kategória: 1. David Gebski (P.
Vozokany), 2. Kristína Šašová (Želiezovce), 3. Vanesa Gálošová (Jur
n. Hronom).
Próza - I. kategória: 1. Alex Mácsadi (V. Ludince), 2. Viktória Kissová
(T. Lužany), 3. Viktória Jahodová (Želiezovce). II. kategória: 1. Lea
Bešeová (T. Lužany), 2. Ema Gubíková (Želiezovce), 3. Zsombor Berek
(Farná). III. kategória: 1. Liliana Lauková (T. Lužany), 2. Daniela Hronovská (Želiezovce), 3. Simona Lakatošová (P. Ruskov).
Do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla v Leviciach postúpili víťazi jednotlivých kategórií.
Marián Vajda

Zo života ZŠ Želiezovce
8→

NOVÁ SCÉNIČKA ukázala žiakom divadelné zákulisie a priblížila
prácu herca, režiséra, šepkára a kostyméra.
21. februára žiaci 8. a 9. ročníka navštívili divadelné predstavenie
PUNK ROCK. Predstavenie prinieslo žiakom nielen kultúrny zážitok,
ale malo aj edukatívny charakter. Táto hra známeho britského autora
Simona Stephensa veľmi prirodzeným a mladému divákovi blízkym
jazykom hovorí o tolerancii, ale i o šikanovaní a násilí medzi mladými
ľuďmi, ktorí prežívajú krízu vlastnej identity. Žiakov hra oslovila a vyvolala medzi nimi diskusiu o problémoch, ktoré sa v hre objavili.
ZŠ Želiezovce

Prišli na svet – Világra jöttek
5. 3. Bruno Fabian; 10. 3. Lucia Bagala; 3. 4. Vivien Klenkó

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

10. 3. Karol Fógel (Želiezovce) - Karolína Pavlačková (Ladce); 16.
3. Karol Lakatoš (Želiezovce) - Helena Horváthová (Sikenica)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Ladislav Pfliegel 02. 04.
Květa Kakarová 05. 04.
Anikó Bottová 07. 04.
Gabriel Adamček 15. 04.
Beáta Martonová 15. 04.
Pavel Lakatoš 21. 04.
Zuzana Mészárosová 22. 04.
Iveta Lakatosová 23. 04.
Alexander Nyírő 23. 04.
Alžbeta Napová 26. 04.
Silvia Urbánová 30. 04.
60
Gejza Hegedüs 04. 04.
Jaroslav Sersen 12. 04.
Anna Róžová 20. 04.

Vojtech Tóth 27. 04.
Anna Plešinská 29. 04.
Ľudmila Vargová 29. 04.
Judita Palíková 30. 04.
70
Helena Kulcsárová 03. 04.
Judita Tóthová 21. 04.
Mária Baloghová 22. 04.
Arpád Sasköi 23. 04.
80
Ladislav Kabáth 16. 04.
90
Irena Hajduchová 18. 04.

Opustili nás – Elhunytak

4. 3. Ľuboš Adamovič (Želiezovce, 53 r.), 12. 3. Emília Mikešová (Želiezovce, 72 r.); 20. 3. Angelika Csernyiková (Želiezovce,
44 r.); 17. 3. Magdaléna Miklošková (Želiezovce, 85 r.), Štefan
Pástor (Želiezovce, 63 r.); 20. 3. Anna Milanová (Želiezovce, 90
r.); 26. 3. Zuzana Medveďová (Želiezovce, 93 r.); 28. 3. Ružena
Csontosová (Želiezovce, 75 r.); 30. 3. Ladislav Kádaši (Želiezovce, 67 r.); 4. 4. Katarína Litauská (Želiezovce, 88 r.)
Dňa 30. 4. 2018 uplynie 12. rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec

PAVEL PROKSA

S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.
Stále si s nami v našich srdciach.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
(18-11)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

Očná optika Optosan

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

31. 12. 2017

31. 3. 2018

966 229,13 €
105 111,78 €
1 276 704,80 €
-

997 758,00 €
31 109,70 €
1 228 218,80 €
-

Poďakovanie

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa 12. 2. 2018
prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste
Jozefa Králika zo Svodova.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme aj lekárom interného oddelenia NsP
v Leviciach za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
Manželka s rodinou
(18-07)

Megemlékezés

(18-06)

(17-67)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Marshall, Tim: V zajatí geografie (Premedia 2017)
V 10 kapitolách (Rusko, Čína, USA, Európa, Afrika, Blízky východ, India a Pakistan, Japonsko a Kórea, Latinská Amerika
a Arktída) autor ponúka pohľad na najdôležitejšie okolnosti,
ktoré ovplyvňujú svetové dejiny.
Opet, Peter: Život Adama 1, 2 (Ikar 2016, 2017)
Vitajte vo svete piataka Adama, ktorý chce zmeniť svet, no rozhodne nemieni meniť seba. Najviac ho štve, ako sa s ním bavia
dospeláci. Naozaj si myslia, že desaťročný človek je vhodný akurát
tak na plnenie pokynov a príkazov rodičov a učiteľov?

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Martin-Lugand, Agnés: Ľutujem, nemám čas... (Motto 2017)
Mladú tlmočníčku Yaël kariéra úplne pohltila. Jej život však naruby otočí náhodné stretnutie s bývalým priateľom Marcom.

Hiányzik, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.
Odafent vigyáz ránk, ugyanúgy, mint
régen,
Amíg szívünk dobog, nem feledünk téged.
Fájó szívvel gondolunk
a drága jó feleségre és
édesanyára
Somogyi Lenkére.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá ezen a
szomorú, 12. évfordulón.
Jóságát és szeretetét örökké szívünkben
Férje és fia
őrizzük.

(18-08)

31. 12. 2014

Položka

Bán Mór: Hunyadi 1—9 (Gold Book 2008—2017)
Igazi nagyregény, amelyet a magyar történelemnek ennek az alig
ismert korszakáról talán még soha nem olvashattunk. Magában
foglalja a Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban bővelkedő
korszakát.
Roberts, Nora: Az Őrzők 1—3 (Gabo 2017)
A Hold 3 istennője 3 csillagot teremtett: tűzből, jégből és vízből.
Amikor lehulltak az égről, veszélybe került a világok sorsa. 3 nő
és 3 férfi egyesült erővel keresi a csillagokat…
Lapidus, Jens: Eltörölve (Animus 2016)
Rendőrök, ügyvédek és kisemberek a bűn és bűnözők világában.
Brutális és sötét kép, szórakoztató formában megírva. Feszült,
izzó történetvezetése valóban egyéni a skandináv krimik között.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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A zselízi újonc a legjobbak között
Vincze Dóka Krisztián első idénye a gokartversenyek világában rendkívül sikeresen
indult. A fedettpályás versenyzést februárban
kezdte meg az érsekújvári Fibo Karting csapatviadalon. „Az időmérő edzésen a legjobb
időt futottuk, de mivel a mérlegeléskor hibát
követtem el, nem volt meg a szükséges súlyom, az utolsó helyről kellett indulnom.
Ennek ellenére a 10 csapat közül a harmadik helyen végeztünk” – írta a verseny után
Krisztián a közösségi oldalán. Egy héttel
később ismét Érsekújvárott a Sodi World
Series eseményen megint egy adminisztratív
intézkedés okozta a zselízi versenyző néhány
helynyi hátrébb csúszását. Az első helyért folyó harcban egy ütközést követően a versenybíró úgy ítélte meg, hogy Krisztián követett
el hibát. 10 másodperces büntetést kapott, és
emiatt csak az 5. helyen zárt. A verseny győztese ezúttal is egy hazai versenyző lett.
Február közepén a zselízi gokartversenyző – aki tavaly váltott sportágat, miután a
motocross MX85-ös kategóriában országos
bajnoki címet nyert – részt vett az amatőrök
magyar bajnokságán is. Hétvégén ennek ke-

retében két versenyt tartottak. Vincze Dóka
Krisztián, a zselízi újonc, az erős mezőnyben
mindkettőt megnyerte.
Március elején Budapesten csapatversenyt
tartottak, melyen Krisztián egy háromtagú
csapat tagjaként a negyedik helyen végzett.
Egy héttel később ugyanezen a pályán a 6.
lett. „Életében első alkalommal vett részt
ilyen versenyen Adrián is. Ám nem junior
járművön, hanem felnőtteknek készült gokarton versenyzett, amire fizikailag még nem
volt felkészülve, de amíg bírta, jól ment, a 8.
helyen végzett” – tájékoztatott öccse sikeréről Krisztián. A fiatalabb testvér – edzője
és egy személyben nagyapja, Dóka Lajos
szerint – ugyanolyan nagy tehetség, mint
Krisztián, akit az edzéseken sikerül néha
megszorongatnia. Ez nagy teljesítmény, mert
a szakemberek szerint Krisztián a gokartban
töltött rövidke pályafutása alatt, kategóriájában Szlovákia legjobb versenyzője lett. Ezt a
magyar bajnokkal tartott közös edzéseken is
bizonyította, melyeken egyenrangú ellenfélnek bizonyult.
A zselízi versenyző idei tervei között hazai

A Michal Lipovský Emlékverseny
IV. évfolyama

A Magnum Sportlövő-klub az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége (ÁHSZSZ)
Zselízi Alapszervezetével karöltve a zselízi lőtéren megrendezte a Michal Lipovský Emlékverseny IV. évfolyamát annak tiszteletére, hogy városunkban 73 évvel ezelőtt végetért a háború.
A kiskaliberű puskák 25 méteres versenyében 5 kategóriában Nyugat-Szlovákia különböző
településeiről érkező 32 versenyző mérte össze tudását.
Megnyitó beszédében az antifasiszták zselízi elnöke többek között elmondta, hogy Michal
Lipovský katonaként 1945-ben érkezett városunkba, hogy segítse a felszabadított Csehszlovák Köztársaság megújulását. Egyszerű, szerény ember volt.
A városi nemzeti bizottság elnökeként azokban az
években tevékenykedett, amelyek a város számára
a dinamikus, sikeres fejlődést jelentették. Több éven
keresztül tagja volt az AHSZSZ zselízi szervezetének, majd nyugdíjas korában annak elnökeként is
tevékenykedett, és tisztséget vállalt a szövetség járási bizottságában is. Az egyes kategóriák győztesei a
következők lettek:
Férfiak: 1. Peter Bertók (Zselíz), 2. Roman Kalina
(Branovo), 3. Marián Reichel (Farnad)
Nők: 1. Dominika Martiová (Branovo), 2. Urbán Annamária (Ipolyszakállos), 3. Idka Žáčiková (Zselíz)
Idősebbek 60 éves korig: 1. František Márti (Branovo), 2. Harangozó Sándor (Nagysalló), 3.
Urbán Zsolt (Ipolyszakállos)
Idősebbek 60 év felett: 1. Vladimír Žáčik (Zselíz), 2. Ľudovít Priekopa (Génye), 3. Pavol Hypský (Nagysalló)
Mesterlövészek: 1. Ján Maturkanič (Garamkelecsény) 199 pont, 2. Dobó László (Zselíz) 199,
3. Gyűrűsi Péter (Érsekújvár) 196.
A győzteseknek járó értékes díjakat és okleveleket Jozef Haller, a Magnum Sportlövő-klub
elnöke, Eva Šimková és Gizela Bystrická, az AHSZSZ zselízi vezetőségi tagjai adták át.
Jozef Výboch, fotó: Vanek Lajos

és külföldi versenyek is szerepelnek. Az első
számú terv a prágai CRKC 2018 elnevezésű verseny, amelyet az idei lengyelországi
világbajnokság selejtezőjeként tartanak
nyilván. A zselízi versenyzőknek sok sikert
kívánunk!
Levicky László
LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Želiezovce – Dvory n/Ž. 0:2 (0:1) - E. Haulík, V. Kráľ
Želiezovce – Okoličná n/O. 0:0
S. Tekov – Želiezovce 5:1 (3:0) M. Šumeraj
2, M. Žilka, M. Huszár, P. Martinček – M.
Kosák – öngól
Želiezovce – Nesvady 1:2 (1:2) S. Rotík – N.
Halanda, A. Molnár
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Želiezovce – Kozárovce 2:1 (0:1) R. Horváth, T. Kudela – D. Michalovič
Želiezovce – Podlužany 1:3 (0:2) E. L.
Svanczár - D. Biely 2, M. Ferenci
N. Život – Želiezovce 2:4 (1:2) T. Rigó, D.
Horváth – Z. Nagy, T. Kudela, Á. Dudáš, D.
Burin
Želiezovce – Trstice 2:1 (1:0) T. Čík, D. Burin – M. Németh
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Želiezovce – Gabčíkovo 0:3 (0:0) K. Kostila,
Sz. Füssy 2
Želiezovce – Šaľa B 3:1 (2:1) K. Mentuš 2, P.
Tóth – J. Záhorák
Šoporňa – Želiezovce 0:2 (0:0) K. Mentuš,
M. Bednár
III. liga – délkelet – U15 diákok
Želiezovce – Gabčíkovo 1:4 (0:2) J. Králik
– P. Plavy 3, D. Csóka
Želiezovce – Šaľa B 0:7 (0:2) - M. Rácz 2, S.
Baláž 2, M. Vánik, D. Hamar, T. Matušica
Šoporňa – Želiezovce
7:2 (5:2) T.
Korec 3, A. Lacko 2, M.Farkaš, M. Hipš – F.
Bahorec, D. Pizúr
(nyf.)
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
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Hasznos&Urbánková&spol.
SNP 89/D, 937 01, Želiezovce
Tel.: 0903 642 929
Mail: judrhasznos@gmail.com

Ponúkame na predaj
stavebné pozemky
v k. ú. Mikula.
Výmera a cena
po vzájomnej dohode.
Kontakt:
0903 642 929,
judrhasznos@gmail.com

www.zeliezovcestudia.sk
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A többrendeltetésű épületkomplexum újabb verzióját mutatták be
Miután az Architekti zerozero
építész-iroda bemutatta javaslatát a Zselíz központjába tervezett
többrendeltetésű
épületkomplexumra, egy másik vállalat, a
nyitrai Dynamik Holding Rt.
is nyilvános bemutatóra szánta
rá magát. Terveit a Béke utca
többfunkciós beépítésére már
egy évvel ezelőtt elküldte a
városnak, mint arról lapunk is
tájékoztatott. Mivel a város képviselői az utóbbi időben fokozott
érdeklődést mutatnak a téma
iránt, a nyitrai társaság úgy döntött, szélesebb körben mutatja be
javaslatát, amelyet március 20-án
a városháza dísztermében tárt a
nyilvánosság elé.
Juhász András polgármester
üdvözölte a közönség soraiban

helyet foglaló városi képviselőket, a szakbizottságok tagjait,
a városi hivatal munkatársait,
valamint az koncepciót megalkotó csapat tagjait. Bevezetőben
elégedetlenségének adott hangot a gyér érdeklődés miatt; a
tárgyaláson 7 képviselő és az
építési bizottság néhány tagja
vett csupán részt. A polgármester megállapította, hogy a
városban jelenleg 80-110 lakásra
lenne szükség.
A nyitrai Dynamik Holding
képviselői bemutatták cégük
tevékenységét, valamint a projektet, amit FeDom-nak neveztek el. A nyeregtetős, 4 szintes
többfunkciós épületek javasolt
területe 6550 m2. A javaslatban
84 lakással és 10 üzletegységgel

számolnak. A lakások többsége –
kb. 50 – kétszobás lenne, emellett
20 háromszobás és 14 egyszobás
lakást terveznek az objektumok-

ban, elsősorban fiatalok számára.
Az épületek mellett 90 parkolóhely létesülne.
(ik)

Megkezdődött a
bevásárlóközpont építése

Március közepén megkezdték a Béke utcai bevásárlóközpont
építkezési munkálatait. Az építkezési területet elkerítették, majd
megkezdődtek a földmunkát. A Retail Box Želiezovce c. projekt
beruházója a zólyomi székhelyű KLM Želiezovce Rt., az építkezés kivitelezője a Keraming Rt. Trenčín.
Maga az építkezés jóval kevesebb időt igényel, mint az előkészület,
ami egy évig tartott. Ennek keretében a beruházónak a szükséges
engedélyek beszerzésén kívül a város területrendezési tervét módosítania kellett. Az eredeti munkaterv szerint a beruházás előkészüle-

Az Esterházy-kastély felújítása 2018-ban is folytatódik. Néhány évtizednyi tétlenséget és csodavárást követően előbb a tavalyelőtti, majd
a tavalyi Országos Népművészeti Fesztivál előtt csinosította a város
az épületet. Tavaly két helyiséget és egy folyosót újított fel, idén szociális helyiségeket épített. A Franz Schubert első ideutazásának 200.
évfordulója alkalmából április elején megrendezett koncert előtt a
belső udvar is teljesen új köntöst kapott.
(foto: lb)

tének 2017 nyaráig kellett volna megvalósulnia, majd szeptembertől
év végéig kellett volna felépülnie. Ebből kiindulva feltételezhető,
hogy a március közepén megkezdett munkákat nyáron be is fejezik.
A társaság elnöke, Vladimír Buček szerint a központ megnyitását
szeptember elejére tervezik, bár a beruházó fenntartja a jogot arra,
hogy komplikáció esetén az időpontot kitolja.
Előzetes információk szerint az üzletközpontban a Billa, a KIK, a
Teta drogéria, a JYSK nyit üzletet. A fennmaradó helyiségekben kínai étterem létesülhet.
(ik)
A Kincső tagjai ápolják a hagyományt – nem csak a színpadon, de a magánéletben is. Húsvétkor a fiúk hagyományőrző módon kannából locsolták
a lányokat.
(foto: Csicsman Dániel – FB)
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T18-as tornaterem: felújítás 700 ezerért
A magyar alapiskola területén
levő T18-as tornaterem korábban évek óta használaton kívül
volt. Amikor nemrégiben a vá-

ros tulajdonába került, részben
sikerült felújítani, hogy főleg a
téli időszakban szolgálhasson
céljának. Belátható időn belül

Családi házak
épülhetnek a
Rozmaring utcában
Bár a lakáskérdés megoldása
a választási időszak kezdetén nem tartozott Zselízen
a prioritások közé, az idő
előrehaladtával egyre fontosabbá vált. Az önkormányzat
és – ahogy arról lapunk márciusi számában tájékoztattuk
olvasóinkat – a magánszektor
is nyilvántartja a lakosok igényeit, és reagál is rájuk.
Amellett, hogy a város a munkaerőpiac szükségleteit szem
előtt tartva intenzíven foglalkozik a bérlakások építésének
lehetőségével, társadalmi vita
alakult ki arról is, hogy a Béke
utcában a cukrászda közelében levő beépítetlen területen
milyen típusú többrendeltetésű házak épüljenek.
Az eltelt időszak egyik legjelentősebb intézkedése a
Posta utcában tervezett családiház-építés
előkészítése
volt kb. egy tucat telken. A
projekt kezdeti, adminisztrációs szakasza után rövidesen
szemmel látható intézkedések
is lesznek – eladják a parcellákat. Lapunk legutóbbi számában tájékoztattunk arról, hogy
egy magánvállalat a Nyári
utcában, a labdarúgóstadion
mögötti területen építene

családi házakat, és a reményteljes házépítők számára egy
újabb jó hírünk van. A város
az autókemping területén
vásárolja fel a telkeket, és a
Rozmaring utca melletti telkeket is házépítésre készíti
elő. A területek többségét az
utóbbi években már megvásárolta, legutóbb, egy hónappal
ezelőtt jóváhagyta, hogy a városi képviselő-testület néhány
telket megvásároljon a mezőgazdasági szövetkezettől. „Tavaly a város 41 parcellát vásárolt meg a kemping területén.
Még öt telket kell megvásárolnunk négy tulajdonostól. Már
mindegyikükkel tárgyaltunk.
Három esetben pótlólagos
hagyatéki eljárást kell tartani,
az egyik tulajdonos külföldön
tartózkodik, áprilisban jön
haza, akkor tárgyalunk majd
vele” – tájékoztatott Jana
Alakšová, a Zselízi Városi Hivatal mellett működő városi
vagyonkezelési és szolgáltatási osztály munkatársa. Ha
a telkeket még idén sikerülne
felvásárolni, egy éven belül a
Rozmaring utcában további
kb. 10 parcella válhat alkalmassá családi házak építésére.
(ik)

teljesen megújulhat.
A város hamarosan felújítja
a létesítményt, amire közel
700 ezer eurós vissza nem
térítendő
támogatást
kap a Környezetminőség
operatív programból. A
projekt összköltsége 731
ezer euró.
A felújítás fő célja az
épület energiafogyasztásának csökkentése. Ezt
egyrészt az épület teljes
szigetelésével, részben a
nyílászárók cseréjével, a
villamos hálózat és a fűtés
felújításával és korszerűsítésével érik el.
A projektnek köszönhetően felértékelődik a
város tulajdonában levő

létesítmény értéke, meghoszszabbodik élettartama, és bővülnek kihasználásának lehetőségei is, mivel a tornatermet
akadálymentesítik. Csökken a
károsanyag-kibocsátás, és jelentős megtakarítást érnek el
az energiafogyasztás terén is.
A projektben ezt 255 MWó-ra
becsülték évente, ami anyagiakban kifejezve az üzemeltetési költségek évi 21,6 ezer
eurós megtakarítását jelenti. A
város a költségekhez 36,5 ezer
euró önrésszel járul hozzá, így
a közvilágítás felújításához
hasonlóan egy újabb olyan
projektről van szó, amely a
megtakarításnak köszönhetően
rendkívül gyorsan megtérül a
városnak.
(ik)

A FÖLD NAPJA 2018
Zselíz város önkormányzata meghívja önt a
Föld napjára 2018. április 21-én, szombaton
reggel 9:00 órakor.
Gyülekező:
Zselízen a kastélynál,
Garammikolán a parkban,
Szódón a kultúrháznál.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról március 15-én Zselízen is megemlékeztek. A Csemadok zselízi alapszervezete szervezésében a megemlékezők a Magyar Házból a Hősök
Emlékparkjához vonultak, ahol a református egyházközség tagjai
adtak rövid műsort. A koszorúzást követően a tömeg átvonult a
kultúrházba, ahol a tesmagi énekkar műsorát követően Nacsa Lőrinc,
az Iúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke mondott ünnepi
beszédet. Az ünnepség végén a zselízi intézmények és szervezetek
képviselői megkoszorúzták a szabadságharc emlékművét.
(foto: ik)
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egy gyertyát...
ki bánt, miközben mindenért csakis ő tehet.
S ami a gazdasági szempontokat illeti?
– Vegyük példának a Schubert és Rozmaring
utca kereszteződésének felújítását, másképpen
szólva a munkaügyi hivatal előtti parkolót
53 322,54 euróért. Világos, hogy a munkanélkülieknek valahol parkolniuk kell, és a stadion
előtti parkoló túl messze van. A beruházást
egyértelműen azokra költik, akik a városi
kasszába egy fillérrel se járulnak hozzá. Mi
többiek, akik a Kínai negyedben, a Garam
vagy a Sládkovič utcában lakunk, és jelentős
összegekkel gyarapítjuk a városi kasszát? A mi
parkolási gondjainkra nem jut egy cent sem.
Hogyan oldaná meg a városban a parkolási
gondokat?
– Ahol aránylag jó parkolási lehetőségek
vannak, legalább kijelölném, hogy a parkolás
hatékony legyen. Egy részét bérbe adnám, és az
így nyert illetéket további parkolók építésére,
ill. felújítására fordítanám.
Vagy ott van a fürdő tervezett felújítása 140
ezer euróért. További ablakon kidobott pénz!
Olyan beruházás, amely további veszteséget
termel (működtetési és személyzeti költségek)
mindannyiunk pénzéből, kihasználtsága pedig
évente csak néhány hónapig tart. Kérdezem,
minek? Nem kell közgazdásznak lennem
ahhoz, hogy kiszámoljam. Ha tuti üzlet lenne,
már régen megjelent volna egy magánbefektető.

De a beruházóknak világos, hogy a Párkány—
Podhájska—Gyűgy háromszögben semmilyen
fürdőnek nincs esélye. Lehet azzal érvelni, hogy
Kálnán legalább egy medence van, de nem
szabad elfelejteni, hogy Kálna az atomerőmű
védelmi körzetében fekszik, amiből jelentős
bevételei vannak. Így megengedheti magának,
hogy ilyen szórakozásra pénzt fordítson.
Vagy az építkezési munkák felosztása két társaság között. Alapvetően nem vagyok az ellen,
hogy valamit megoldjanak, inkább az ellen,
hogy miképp oldják meg. A közbeszerzésben
szerzett tapasztalataimból számomra nagyon
figyelemreméltó, hogy az építkezési megrendeléseket szakaszokban oldják meg, és gyakorlatilag két társaság végzi. De mivel a városnak

nagyon jó a jogi képviselete, feltételezem, hogy
e téren minden rendben van.
Bizonyos szempontból jobb, ha a megrendeléseket hazai cégek kapják, főleg ha a
munkásaikat jól megfizetik...
– Minden költségvetési szervezetnél elsődleges
szempont, hogy forrásokkal a lehető leghatékonyabban bánjon. Ne tévesszük össze a szociális
vállalattal.
Az említett eljárásra beruházásként tekintenek, mert ha a pénz a városban marad,
fogyasztást gerjeszt. Ráadásul elősegíti a
jó minőségű munkavégzést. A városban
van tapasztalatunk időközben megszűnt
idegen cégek rossz minőségű munkájával.
A helyi vállalkozók másképp állnak hozzá
az esetleges utólagos javításokhoz.
– Ha építkezési megrendelésekről beszélünk,
fontos, hogy jól összeállított szerződéseink és
főleg minőségi építési felügyeletünk legyen. Végül is, ki garantálja, hogy ezek a cégek létezni
fognak, ezek a vállalkozók itt lesznek még öt
év múlva?
Tudatában van annak, hogy véleménye
valószínűleg kisebbségi? A lakosok
többsége elismeri a város vezetésének
tevékenységét.
– Igen, ez lehetséges, csak a saját véleményemnek adhatok hangot. Csak ismételni tudom,
hogy ahol húsz évig sötétség volt, elég egy gyertyát gyújtani, hogy az emberek örüljenek.
Ön szerint minek kellene megváltoznia ahhoz,
hogy tényleg jól működjenek a dolgok?
– Ameddig a „városi trónokra”, vagyis azok
többségére olyan emberek ülnek, akik nem a
polgárok rovására gazdagodnak (természetesen mindent a polgárért), hanem tényleg
átélik a polgárok érzéseit, életét, szükségleteit,
az önkormányzat specifikumait, és nemcsak a
választások előtt, addig semmi sem fog városunkban jobban működni.
Véleménye szerint mibe kellene a városnak
beruháznia?
– Ez egy újabb beszélgetés témája lehetne, de ha
dönthetnék erről, első lépésként olyan emberekbe fektetnék, akik kiismerik magukat az uniós
támogatási alapokban, a Norvég Alapban és
hasonlókban, de főleg akik tudják, mikor kell
melyik ajtónál kopogtatni a kérvényekkel.
Ön dolgozott már az önkormányzatnál,
ahol most városi képviselő, most az államigazgatásban dolgozik. Ha összehasonlítja
eddigi tapasztalatait, hol működik jobban?
– Pontosításként: állami szolgálatot végzek.
Ugyan két teljesen különböző, összehasonlíthatatlan dologról van szó, de az állami szolgálatban egyértelműen jobban működik. Stílusosan
mondva oroszlánfalkát nem irányíthat egy
birka, viszont az önkormányzatokban ez bármikor előfordulhat.
Szeretne még valamit hozzátenni?
– A lassan véget érő választási időszak értékelése alapján arra az elhatározásra jutot-

tam, hogy Zselízen a következő helyhatósági
választásokon nem küzdök meg a választók
kegyeiért, mert már most világos, hogy jelentős
változásra nem kerül sor. Biztosan hallani lehet majd: „Mindenről csakis Tóth tehet.” Tehát,
hogy nekem köszönhetően a város sikertelen
volt a források merítésében. Higgyen, akinek
kell. Csak egy igazság van: A város azért volt
sikertelen, mert az illetékesek képtelenek voltak
elintézni, amit kellett, és ezért még jutalmat is
kaptak! Csak a semmi elintézésére kapott jutalmakról inkább hallgatnak...
A beszélgetés vége elég negatívan hangzik.
Nem tudna még valamit hozzátenni, ha
lehet, valami pozitívumot?
– Gondolom, az egész beszélgetés elég pesszimistának fog tűnni. Ne felejtsük azonban, hogy
az optimista olyan ember, akinek nincs meg a
kellő információja... Nyitott és őszinte ember
vagyok, a saját véleményemet mondtam el,
amit bármikor alá tudok támasztani bizonyítékokkal. De a végére mégis csak optimista
leszek. Ne féljen, városunk más polgáraival
készíthet még sok-sok pozitív beszélgetést arról,
milyen kiváló a helyzet, s nélkülük reggel tán
még a nap sem kelne fel...
Köszönöm a beszélgetést.
– Köszönöm az olvasóknak a figyelmet és a
szerkesztőségnek a lehetőséget.
Števo Hečko

Elavult vezetékek
okozzák a meghibásodást
A lakosok időről időre bírálják a közvilágítás időnkénti meghibásodását. Legutóbb
a márciusi képviselő-testületi ülésen került
szóba a téma, amikor egy polgár kezdeményezésére a polgármester és egy képviselő
is válaszolt. Juhász András kihangsúlyozta,
hogy a város a közvilágítás felújításával
több mint negyvenezer eurót takarít meg
évente. Kovács Kázmér ehhez hozzátette
még, hogy habár a világítótesteket és az
elosztókat a rendszer felújításakor újakra
cserélték, a vezetékek az eredetiek maradtak, már elavultak, sok esetben okoznak
meghibásodást. A hálózat működtetője több
vonalon is dolgozik a vezetékek cseréjén, a
föld alá fekteti az új vezetékeket pl. a Petőfi,
a Schubert és a Béke utcában kb. egy millió
eurós projektum keretében. Néhány helyen
már felújították a vezetékeket, pl. Mikolán
és a Béke-telepen. „A közvilágítás-felújítás
pozitívumát abban látom, hogy a világítótesteket kicseréltük, és így évente 40-50 ezer
eurót takarítunk meg az energiaköltségen és
a közvilágítás karbantartásán, amelyet néhány évig a felújítást végző cég végez majd”
– tette hozzá a képviselő, aki foglalkozását
tekintve energetikai szakember.
(ik)
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Ahol húsz évig sötétség volt, elég meggyújtani
2007-től a városi hivatal környezetvédelmi osztályán dolgozott. Részt vett több sikeres
projekt és érdekes esemény megvalósításában, ennek ellenére azok közé tartozott, akiknek
2011-ben nem jutott hely az új szerkezeti struktúrában. Távozott a városi hivatalból, és
Pozsonyban talált új munkahelyet. Három évvel később polgármester- és képviselőjelöltként
is indult az önkormányzati választásokon. 595 szavazattal a harmadik pótképviselő lett, majd
2016. szeptember 14-től képviselő. Jelenleg a zselízi képviselő-testület legellenzékibb képviselője. Alexander Tóth.
Született zselízi?
– Igen, 1981 nyarán az egykori zselízi kórházban láttam meg a napvilágot. Zselízen
jártam alapiskolába is.
Tehát Zselízen töltötte a gyermekkorát.
Milyen volt?
– A gyermekkoromat tulajdonképpen a Garam mellett éltem le, a barátaimmal bunkert
építettünk, horgásztunk, fürödtünk. Gyönyörű,
gondtalan idők voltak, amikor a Garam még
tele volt élettel, mint ahogy a környező erdők
is.
Mi szeretett volna lenni? Mi szerint választotta a középiskolát?
– Agrárvállalkozást tanultam a Lévai Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd élelmiszeripariba jártam Selmecbányán, aztán
a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem általános
mezőgazdasági szakára adtam be a jelentkezésemet.
Édesapám egész életében a mezőgazdaságban
dolgozott, és én szerettem volna a nyomdokaiban haladni. Mindaddig, amíg az egyetem
első szemeszterében tudatosítottam, hogy a
választott szak fölösleges dolgok memorizálására épül, amelyeket ha a vizsgák után nem is
felejtek el, ekkora mélységekben a gyakorlatban
nem lesz rá szükségem. A Konstantin Filozófus
Egyetem environmentalisztika szakán kezdtem
tanulni, ahol a gyakorlati ismereteket ötvözték
a terepmunkával, és megtanítottak az interdiszciplináris és szisztematikus hozzáállásra,
tehát arra, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk tájékozódni bármilyen jellegű problémában, nemcsak az ökológiában.
Mit csinált az egyetem elvégzése után?
– Ajánlatot kaptam doktorandusi képzésre, de
jobban vonzott a gyakorlat, mint az akadémiai
terület. Lehetőségem nyílt a Zselízi Városi
Hivatal környezetvédelmi osztályán dolgozni,
és én éltem ezzel a lehetőséggel.
Emlékszem erre az időszakra. A környezetvédelmi osztályon működő kollektívának köszönhetően úgy tűnt, az egész
hivatal megfiatalodott. Úgy tekintettek
minderre, mint Bakonyi polgármester úr,
akinek ebben az időben még volt hitele
választási programjának teljesítésére. De
a város felvirágoztatása érdekében végzett
sikeres tevékenysége ellenére rövid időn
belül önöknél is eluralkodott az a bizonyos
fülledt légkör...
– Elektromosan feszült.
Elektromosan feszült?
– Igen. Az ember a munkába ellenállással jár,
a munkában feszültségben ül, és amikor vé-

letlenül rossz helyre nyúl, megrázza az áram,
és kiütve távozik.
Találó...
– Egyrészt fantasztikus csoport voltunk, sok
mindent elértünk. Pl. az egykori közlekedési
pályán, egy szemétdomb helyén bringaparkot
létesítettünk, elindítottuk a Föld napját, polgári társulást alapítottunk, megvalósítottuk
az Art for Help projektet vagy szakszerű
ellátást biztosítottunk a parki fáknak. Sajnos
egyike voltam azoknak, akik véleményükben,
ill. személyiségükben nem feleltek meg az akkori polgármesternek, és – mivel nem a csúcs
mindenáron való elérése volt a célom – „szervezési okok” miatt elbocsátottak a munkából.
De hisz tudja, ott ültünk egymás mellett,
amikor tudatták velünk, hogy a továbbiakban
már nincs ránk szükség.
Igen. Ezt nem lehet elfelejteni. Tudta akkor, hová megy?
– Nem. Szerettem volna a Lévai járásban maradni, a szakmámban, amelyet profi szinten
végeztem, de abban az időben a munkapiac
nem kedvezett. Kénytelen voltam más jellegű
munkát elfogadni. Így kerültem Pozsonyba,
az ottani fegyház személyzeti osztályára,
ahol fél évre kaptam állást egy gyesen levő
alkalmazottat helyettesítve. Közben lehetőségem adódott volna visszakerülni Zselízre, de
mivel a fővárosban minden tekintetben más,
összehasonlíthatatlanul jobb az életszínvonal,
ott maradtam, és egy idő után a személyzeti
osztályról a logisztikaira kerültem, ahol 2 és
fél évig dolgoztam. 2015 óta a közbeszerzési
osztályon dolgozom.
2014-ben indult az önkormányzati választásokon képviselő-, sőt polgármesterjelöltként is...
– Igen, a fiatalok mozgósítása és az elégedetlen
lakosok érdekében. El kellett érni, hogy megváltozzon a város vezetése. A város ugyanis
olyan irányba tartott, amely nemcsak hogy az
én meggyőződésemmel ellenkezett, de egyértelműen romlásba vezetett.
A választások meghozták a változást, új
polgármester került a város élére, kicserélődtek a képviselők is, és egy idő után
ön is képviselő lett. Hogyan értékeli ezt az
időszakot?
– Csalódottan és ellentmondásosan. Bíztam
abban, hogy az új vezetéssel járó változás a
lehető legjobb lesz, de rögtön az első lépések
ennek az ellenkezőjéről győztek meg. Minden,
amit a választásokon bíráltak, egy idő után
újra valósággá vált, mint az előző vezetés
esetében, csak más színekben. Például olyan

embereknek jelenlétében, akiknek már volt lehetőségük tenni valamit a város érdekében, de
valahogy már elfelejtődött, hogy tisztségükben
nem álltak helyt, sok helytelen döntés fűződik
a nevükhöz. Valahogy visszatérünk az „eredeti
állapotokhoz”. Vagy indokolatlan búcsúzás
olyan emberektől, akik jól ismerték a város
ügyes-bajos gondjait, segítettek a feladatok
megoldásában, miközben nem feledkeztek
meg a polgárról sem. Ennyit a csalódásokról,
és most térjünk rá az ellentmondásokra...

Jaj...
– Egyrészt elmondható, hogy a város elmozdult
a holtpontról, de ahol húsz évig sötétség volt,
elég meggyújtani egy gyertyát ahhoz, hogy azt
mondják: ejha! Ellentmondást érzek erkölcsi és
gazdasági szempontból. Ami az erkölcsit, ill.
az erkölcstelent illeti: egy városi járulékalapú
szervezet megbízott igazgatója támogatási
csalásért és más bűncselekményekért vádalkut
kötött, és minden bizonnyal feltételes büntetést
kapott. Nem baj, és akkor mi van? Semmi, az
ülésen még az arcodba is nevet. Az erkölcsről,
vagy inkább erkölcstelenségről tanúskodik a
következő eset is. Figyelmeztetsz arra, hogy
egy egykori városi kulturális intézményt olyan
ember vezet, aki a bíróság előtt beismerte a
durva nyomásgyakorlás vétségét, a városban
köröz egy CD az illető fényképeivel, amelyek
igazolják, hogy ezek a dolgok egyértelműen
megtörténtek. Nem baj, és akkor mi van?
Megváltoztatják a szervezet alapszabályát,
hagyjuk, hadd hozzon létre egy polgári társulást, amelynek törvényes képviselője a felesége
lesz, és mosolyogva folytatja tovább. Az illető
közben áldozatot csinál magából, akit minden-
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A kiegyensúlyozottság és az arányosság jellemzi a megyei támogatásokat
Megtartotta második képviselő-testületi
ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Az
ülésen megválasztották a testület mellett
működő szakbizottságok külsős tagjait. A
régiónkból három szakember is külsős bizottsági tag lett. Zselíz város polgármestere,
Juhász András a Közlekedésügyi Bizottságba,
Kiss Beáta az oktatásügyibe, Köpöncei Péter
pedig a vagyonkezelésibe került be. Csenger
Tibor pedig alispánként valamennyi bizottsági ülésen alanyi jogon részt vehet.
Továbbá döntés született a kultúra, a sport és
a műemlékek megóvására szánt idei támogatások megítéléséről a polgári társulások,
helyi önkormányzatok számára. A testület
arányos területi leosztás elvét tartotta szem
előtt, melynek értelmében a Lévai járásban
a kultúrára 155 ezer eurót, sportra pedig 147
ezer eurót osztottak szét idén is. A támogatási

rendszerrel kapcsolatban még 2015-ben értük
el, hogy területileg kiegyensúlyozottan legyenek
szétosztva a megye északi valamint déli régióiból érkezett pályázatok esetében egyaránt.
Hasonló kiegyensúlyozottságot értünk el a
megyei közutak burkolat-felújításánál és a
megyei beruházások, valamint az Európai
Unió költségvetéséből finanszírozott beruházások esetében is. Az arányos elosztás eddig
csak olyan szakterületen nem érvényesült, melyet
viszonylag szűk körben tárgyaltak meg előre, a
megyei testület pedig általában áldását adta a megyei intézmények infrastruktúrája (középiskolák,
szociális intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények – színházak,
múzeumok, képtárak, könyvtárak) javítására,
karbantartására, felújítására – ami nem minősül beruházásnak.
Gratulálok az eredményes pályázóknak, tar-

Feléled a fürdő
Ismerik Pripjaty nevét? Az Észak-Ukrajnában található város a csernobili atomerőmű
közvetlen közelében az erőmű dolgozói és
családjaik részére épült. Az erőmű végzetes

meghibásodását követő napon, 1986. április
27-én azonnali evakuáció kezdődött, amely
két napig tartott. Az emberek csak a legszükségesebb holmijukat vitték magukkal,
mert hittek az állami szervek kijelentésének, hogy néhány napon belül visszaköltözhetnek otthonaikba. Ez már soha
nem következett be. A házak, lakások,
épületek három évtized múltán kissé kopottak, a közterületek sok helyen belepte
a növényzet, egyébként azonban minden
olyan állapotban van, mint a katasztrófa
előtt, ezért is nevezik Pripjatyot szellemvárosnak. Az interneten találhatók fényképek, videók, amelyeket nézve időnkét
hidegrázás fogja el az embert.
De hogyan is kapcsolódik Pripjaty Zselízhez? Talán annyiban, hogy amikor
decemberben meglátogattuk a helyi fürdő
területét, a látvány helyenként az ukrajnai
szellemvárost idézte. A fürdő bő egy évtizede zárta be kapuit. Ez idő alatt mindent
benőtt a növényzet, amely a medencékben
is utat tört magának, az öltözőkön és az
egykori büfé épületén nyomot hagyott
az idő, ettől eltekintve azonban mindent
úgy találtunk, mint a fürdő működésének
utolsó napjaiban, még a belépőjegyek és
szolgáltatások korabeli árlistája is megtekinthető. Mint egy szellemfürdő.
Ez az állapot azonban idén megváltozik, és
részben már változott is. A szellemek lassan kiköltöznek, a fürdő feléled. Az idei év
első negyedében látványos volt a változás,
a túlburjánzott növényzet eltűnt, a terepmunkálatokat követően megkezdődhet a
felújítás, amely a város idei tervei között
szerepel. A 2018-as költségvetésben 160
ezer eurót különített el erre a célra, ebből
20 ezer eurót a tervdokumentációra, 140
ezret pedig a felújítási munkálatokra költenek. Azok keretében működőképessé

talmas, sikeres és eredményes felhasználását
kívánunk számukra! Ha bármi segítséget
igényelnének a továbbiakban, úgy ahogy eddig, bizalommal fordulhatnak hozzám vagy
képviselőtársaimhoz. A rendezvényeken is
szívesen részt veszünk, ugyanis a régiókban,
a településeken zajló események, a mindennapi sikerek és gondok megismerése, fontos
feladatköre mindannyiunknak – mondta el
ezzel kapcsolatban Csenger Tibor, Nyitra
megye zselízi alispánja.
Az MKP frakciójának indítványára viszont
ezentúl ezen a területen is arányosnak kell
lennie az elosztásnak, amennyiben esetenként elérik a százezres keretösszeget. Ahhoz
viszont, hogy ez maradéktalanul meg is
valósuljon, arra van szükség, hogy a megye
déli régióiban működő megyei fenntartású
intézmények vezetői az eddigieknél sokkal bátrabban forduljanak segítségért az
intézményük infrastruktúrájának javítása,
fejlesztése, felújítása vagy akár karbantartása érdekében – nyilatkozott Farkas Iván, az
MKP frakcióvezetője.
A műemlékek megóvásának támogatására a
megyei önkormányzat idén is anyagi keretet
fogadott el, illetve jóváhagyta a benyújtott
pályázatokra szánt összegeket.
A tavalyi év folyamán Nyitra megye Kálazon
és Manyán hozott létre központi intézeteket,
ahol újszülötteket és gyermekeket tudnak ellátni és kezelni. A szakmai jelzések alapján
az ilyen intézményekre nagy szükség van
máshol is, ezért ezúttal Nyitra városában
és Léván is létrehoznak hasonló szociálisegészségügyi központot. Az MKP indítványára pedig ugyanilyen központ létesül a jövőben a Komáromi és a Vágsellyei járásban,
illetve a Párkányi körzetben is.
Csonka Ákos

teszik a két kis medencét, a nagy medence
egy részéből pedig úszómedencét alakítanak ki. Az önkormányzat hosszabb távú
tervei közt fedett uszoda kialakítása is szerepel.
(ik)
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A volt szódói óvoda épülete ismét eladó
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megvásárolnia a háza alatti telket, ellentétben egyik szomszédjával. A képviselők
többsége ezért is a szavazás során az eladás
mellett foglalt állást, ám mivel többen hiányoztak, és az indítvány elfogadásához az
összes képviselő minősített többségére volt
szükség, a testület nem hagyta jóvá a javaslatot. Ahogy Juhász András polgármester
megjegyezte, alternatívaként lehetőség van
arra, hogy az érdeklődő csak a háza alatti
telek vásárlását kérvényezze, a többi telket
pedig bérbe vehetné. Erről akár a következő
ülésen tárgyalhat a városi plénum.
A képviselő-testület a fürdő melletti kemping néhány parcellájának megvásárlásának
javaslatáról is tárgyalt. A városi hivatal
vagyongazdálkodási osztályának vezetője
szerint a város az összes telket meg szeretné
vásárolni, az utca melletti telkeken közműveket építene, hogy családi házak építését
készítse elő. A szerződésjavaslat szerint a város 382,4 négyzetméternyi telket vásárolna
meg a helyi mezőgazdasági szövetkezettől
10 eurós négyzetméterenkénti áron. Kovács
Kázmér, a testület mellett működő építési
bizottság elnöke nagyra értékelte a város
kezdeményezését, mivel általános hiány van
családi házak építésére alkalmas telkekből.

A városi ingatlanokban felszabadult helyiségek
meghirdetéséről szóló beszámoló nyomán a
testület két bérleti szerződést hagyott jóvá.
Ezek alapján az egykori szabadidőközpont
Béke utcai épületében egy műanyagablakés árnyékoló-technikai eszközöket forgalmazó vállalkozó, a szolgáltatások házában
egy ügyvéd nyit irodát. A testület jóváhagyta, hogy az optikai hálózatát fejlesztő
Orange vállalat bérbe vegyen egy földalatti
kábelvezeték-sávot a várostól, valamint egy
transzformátor-állomás
üzemeltetésére
szánt Posta utcai telek eladásáról is döntött.
A berendezés a területen tervezett családi
házak számára biztosítja majd az áramellátást, és ezt a célt szolgálják majd azok a
vezetékek is, amelyek miatt a szolgáltató
Západoslovenská distribučná Rt. tárgyi teher létesítését kérte a kábelek alatti telkekre.
A testület ezt jóváhagyta. Ugyancsak jóváhagyta a belügyminisztériummal kötendő
adásvételi szerződés javaslatát is, amelynek
lényege a magyar tannyelvű alapiskola
területén található néhány telek vagyonjogi rendezése. A testület tudomásul vette és
jóváhagyta a határozatok teljesítéséről szóló
beszámolót, a városi rendőrség tevékenységéről szóló és a város területén parkoló te-

hergépkocsik áttekintését tartalmazó beszámolót. Polka Pál részletesebben kidolgozott
beszámolókat kért a rendőrparancsnoktól,
mert, ahogy megjegyezte, szerinte jelenleg
túl formálisak. A városatyák a beszámoló
vitájában is foglalkoztak a tehergépkocsik
időnként nehézségeket okozó parkolásáról
a város utcáin. Ivan Pál további, Garammikolán rendszeresen parkoló járművekről
számolt be.
Baka Lajos az interpellációk keretében a
városon áthaladó forgalom növekvő intenzitására mutatott rá, és kérte, hogy a
város szólítsa meg az érintett szervezeteket,
többek közt a közútfenntartó vállalatot és
a közegészségügyi hivatalt. A polgármester
szerint az indítvány populista jellegű, hiszen
mindenki előtt világos, hogy levelek írásával
nem lehet elérni az áthaladó forgalom csökkenését. Polka Pál egy évekkel ezelőtt indult
közgyűjtés ügyében interpellált: akkoriban
a létesítés előtt álló múzeum számára gyűjtöttek tárgyakat a könyvtár szervezésében.
Sokan adományozták oda a tulajdonukban
levő tárgyakat, ám a képviselő szerint a
könyvtárban tárolt gyűjtemény nem jutott
el a múzeumba. Felkérte a polgármestert,
nézzen utána a tárgyak sorsának.
(ik)

Mindkét
A tornatermet
gimnázium várja a pályázati forrásokból újítják fel
leendő elsősöket
A zselízi képviselő-testület márciusi ülésének általános
A helyi gimnáziumokban a következő
tanévben jelentős változások történnek
majd. A jó hír az, hogy Zselízen továbbra
is folyik majd középiskolai képzés mindkét
nyelven – magyarul és szlovákul is. Mind
a szlovák, mind pedig a magyar tannyelvű
Comenius Gimnázium egy-egy osztályt
nyithat a következő tanévben. Mindkét
intézménybe érkezett már jelentkezés,
bár a kilencedikeseknek még április 20-ig
dönthetnek arról, milyen iskolát választanak.
A beharangozott változások lényege,
hogy az új tanévet valószínűleg egy iskolában kezdi az összes zselízi gimnazista.
A fenntartó Nyitra megye tervei szerint
ugyanis a szlovák gimnázium jogalanyisága
megszűnik, és szeptember 1-től a Comenius Gimnázium biztosítja majd a képzést
mindkét nyelven. Ez azt jelenti, hogy két
intézmény helyett csak egy működik majd
az épületben, amely azonban biztosítja
mindkét iskola korábbi feladatát. A tervezet
egyelőre előkészítő, egyeztető szakaszában
van, megvalósítása esetén azonban lehetőséget teremthet a teljes értékű középiskolai
képzés megtartására városunkban.
(ik)

vitájában olyan témák kerültek szóba, mint a bevásárlóközpont építése, a szakkörök működése a szabadidőközpont megszűnése után, a közvilágítás működtetése,
rendfenntartás a lakótelepi konténerek körül stb.
Egy szót kérő lakos ellenőrzésre szólította fel az
illetékeseket a városi sportklub rezsiköltségeinek
kiegyenlítését illetően. A város közgazdásza ezzel
kapcsolatban megjegyezte: nem tartanak nyilván kifizetetlen számlát a sportklub részéről. A város fizeti
a költségeket, amelyeket aztán a városi vagyonkezelő
osztály adatai alapján kiszámlázza a szervezetnek. Az
említett osztály vezetője elmondta, hogy az adatokat
minden évben előkészítik. A polgármester megígérte,
hogy utánanéz az ügynek.
Képviselői kérdésre a polgármester tájékoztatott arról,
hogy az épülő bevásárlóközpontban milyen üzletek A márciusi önkormányzati ülésen többek
kapnak helyet: a Billa, a KIK, a Teta drogéria és a JYSK, közt szó volt a Béke utcai központi kazánházból száló pernyéről is.
de felkínáltak helyiségeket a helyi vállalkozóknak is.
Egy másik polgár arról panaszkodott, hogy a T18as tornatermet nem fűtik, amikor gyermekek veszik igénybe. A polgármester szerint ezt
eddig még egy szülő sem jelezte. A bírálat meglepett másokat is, akik úgy tudják, hogy a
létesítményben a fűtést felújították, beüzemelték, és jelenleg fennakadás nélkül működik. A
polgármester az ügy kapcsán elújságolta a jó hírt a város sikeres projektjéről, aminek köszönhetően közel 700 ezer euróból újítja fel a tornatermet.
Szó esett még a központi kazánházból szálló pernyéről, a lakótelepeken a konténerek körüli
rendetlenségről, a városi utak szegélyének tisztításáról, valamint a közvilágítás időnkénti
kieséséről. Kovács Kázmér ezzel kapcsolatban elmondta, hogy bár a világítótestek újak, a
vezetékek régiek, sok esetben ez okozza a hibát.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/4, április, XIX. évfolyam

A lassan véget érő választási időszak
értékelése alapján arra az elhatározásra
jutottam, hogy Zselízen a következő helyhatósági választásokon nem küzdök meg a
választók kegyeiért, mert már most világos,
hogy jelentős változásra nem kerül sor.
(Bővebben a 4–5. oldalon.)

93701@pobox.sk
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GYERMEKNAP 2018
a zselízi parkban
2018. május 19. ,10:00—14:00 órakor.
14:00 órakor szórakoztató műsor
gyerekeknek

Jelentkezés 2018. április 30-ig
a 0944 919 556 telefonszámon vagy a
Želiezovčan PT facebook-oldalán.
Minden jelentkező gyermek ajándékot kap.

Teltházas rendezvény a kastélyban

Márciusi önkorányzati ülés

A volt szódói
óvoda épülete
ismét eladó

A zselízi városi képviselő-testület március
22-én a városi hivatal esketőtermében tartotta 45. rendes ülését. Bevezetőben a képviselők hozzászólások nélkül jóváhagyták
a város 2017-es kulturális életéről szóló
beszámolót, amely a kultúrában tevékeny
városi szervezetek – a művelődési központ és a városi könyvtár – tevékenységét
foglalta össze. Ezt követően tudomásul
vették a városi hivatal szerkezeti rendjének két idei módosítását. A városi hivatal
szervezési–közigazgatási és szociális osztályának vezetője arról tájékoztatott, hogy a
változások keretében néhány terepmunkás
munkakörével bővült a szerkezeti rend.
A testület jóváhagyta a volt szódói óvoda
épületének eladására kiírt megismételt
versenytárgyalás kihirdetését. Haris Péter, a városi hivatal vagyongazdálkodási
osztályának vezetője szerint a telekkel
együtt kínált ingatlant a város az előző
versenytárgyalással azonos feltételekkel
kínálja, tehát az értékbecslő által megállapított minimális eladási ár 20 300 euró. A
képviselők néhány városi telek vagyonjogi
tisztázásáról is döntöttek; két telek eladásáról határoztak, egy esetben 930, egy
másikban 53 euróért.
Több nehézséggel járt az egyik park melletti ikerház tulajdonosának kérvénye,
amelyben a házrésze alatti és a hozzá
tartozó telek megvásárlását szerette volna elérni. A hivatal vagyongazdálkodási
osztályának vezetője kijelentette, hogy a
telkek a park védett zónájához tartoznak,
ezért az építési bizottság nem ajánlotta
az eladásukat. Az érdeklődő kijelentette:
mivel a 90-es években nem volt hajlandó
politikailag elköteleződni, nem sikerült
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Sok helybéli talán el sem hiszi, hogy a zselízi kastélyban munkák folynak, és azt sem,
hogy ugyanez a kastély már most kulturális
rendezvények színhelye lehet. Ami még két
éve elképzelhetetlen volt, tavaly valósággá
vált. A 2017-ben rendbehozott két helyiség
mellett idén további részt újítottak fel, és
a kastélyt másodízben nyitották meg a nyilvánosság előtt.
Április 6-án, pénteken az Esterházykastélyban tartották meg a Franz Schubert
első zselízi tartózkodásának 200. évfordulója tiszteletére rendezett kamarakoncertet.
A Polka Pál által konferált rendezvényen
a Trio Sanguinis, a Little Symphony, Dodok

Gábor pánsíp- és Lucia Dobošová hárfaművész lépett fel.
Az érdeklődés messze meghaladta a koncertterem lehetőségeit, az érdeklődők egy
része a folyosón foglalt helyet, a kastély előtt
álldogált vagy a szépen feldíszített udvaron
fogyasztotta a szervezők által figyelmességként felszolgált frissítőket. Minden koncertlátogató vagy csupán a kastélyra kíváncsi
érdeklődő emléktárgyakat tartalmazó kis
csomagot kapott ajándékba.
A rendezvényt Juhász András polgármester
védnöksége alatt a Castellum Zeliz polgári
társulás szervezte.
(šh)

