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Hovorí sa, že pravdovravný človek má jednu
výhodu: Nemusí si pamätať, čo povedal pred
dvomi dňami. Ale, ako vidno, niektorí politici
si z toho ťažkú hlavu nerobia a pokojne dnes
hovoria niečo úplne iné, ako pred rokom. Najviac ma desí, že takýto typ ľudí začína v politike
dominovať.
(Viac na 4. a 5. str.)

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

Mesto Želiezovce – Mestský úrad SNP 2, 93701 Želiezovce
v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce č. 4/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Želiezovce
upozorňuje záujemcov na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Želiezovce na rok 2019.
Termín uzávierky prijímania žiadostí: 31. október 2018.
Viac informácií na webstránke mesta.

Septembrové zasadnutie MsZ

Geotermálny vrt,
polyfunkčná výstavba...
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 51. zasadaní 27. septembra v sobášnej sieni mestského úradu. Po
úvodných záležitostiach dali poslanci slovo
predstaviteľovi spoločnosti Slovgeoterm, dodávateľovi štúdie o možnostiach využitia geotermálneho vrtu. Oto Halás opísal jednotlivé
oblasti skúmania v rámci štúdie, ako aj závery
z nich. Zdôraznil, že zloženie vody získanej
z vrtu by neumožňovalo vypúšťanie použitej
vody do voľnej prírody z dôvodu relatívne
vysokej rádioaktivity. Ideálnym riešením
v tomto prípade podľa štúdie by bola realizácia nového vrtu a využitie súčasného vrtu na
reinjektáž, čiže spätné vstrekovanie použitej
vody do podložia. Odovzdávanie tepla by
sa z rovnakého dôvodu uskutočňovalo len
prostredníctvom výmenníkov. Spoločnosť načrtla tri ekonomické verzie realizácie projektu
– pesimistický, konzervatívny a optimistický,
podľa odhadov výdatnosti, teploty vody, možností nenávratného financovania a ďalších,
v súčasnosti len sčasti známych okolností.
Ekonomická výhodnosť využitia geotermálneho vrtu sa odvíja od kombinácie týchto
podmienok. Ako predstaviteľ spoločnosti na
poslaneckú otázku odpovedal, pri spracovaní
štúdie vychádzali autori z dostupných údajov,
nové prieskumné vrty a analýzy materiálov
nerobili. Podľa Ota Halása prieskumné prehĺbenie vrtu by si vyžiadalo asi 300 tis. eur. Čo
sa týka možného prevádzkovania, odborník
odporúča spoluprácu so súčasným správcom
tepelného hospodárstva Teplo GGE. Ako
primátor poznamenal, údaje zo štúdie boli
v podstate známe, len sme sa utvrdili v tom,
že celé je to otázka peňazí. Poslancov oboznámil s tým, že má informácie o tom, že vláda
sa chystá podobné projekty dotovať, bez nenávratného financovania by však projekt pre
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Plné parkovisko, stovky ľudí navštevujúcich novootvorené obchody, nakupujúcich, využívajúcich
rôzne zľavy - aj taký bol 20. september v centre Želiezoviec. V tento deň otvárali prevádzky v novopostavenom obchodnom centre na Mierovej ulici.
(foto: ik)

Obchodné centrum odovzdali načas
Výstavba obchodného centra v Želiezovciach bola dobrým príkladom toho, že samotná výstavba objektu trvala oveľa kratšie,
ako vybavenie všetkých administratívnych
záležitostí, potrebných na začatie prác. V
našich novinách sme postupne informovali
o ponuke spoločnosti, odsúhlasení zámeru v
zastupiteľstve a neskôr o vydaní stavebného
povolenia. Medzitým sme museli upokojiť
verejnú mienku, keď po niekoľkomesačnom pokoji, keď prebiehalo práve to zmieňované vybavovanie a získavanie povolení,
sa v meste hovorilo o tom, že obchodné
centrum vôbec nebude. Keď však v apríli
nastúpili mechanizmy a začali sa zemné
práce, projekt začal naberať na obrátkach.

Do sľúbeného termínu – začiatku septembra
bola stavba hotová. Obchodné prevádzky si
v nej prenajala Billa, Teta drogéria, Kik textil,
Pepco, Planeo Elektro a Esoline. Slávnostné
otvorenie obchodného centra sa konalo 20.
septembra.
Pri jeho oficiálnej časti sa stretli zástupcovia
developera, dodávateľa, nájomníkov jednotlivých obchodných priestorov, spolupracujúcich organizácií a spoločností, ako aj niekoľko poslancov miestnej samosprávy. Príhovor predniesol predseda predstavenstva
investorskej spoločnosti KLM real estate, a.s.
Vladimír Buček a primátor mesta Ondrej Juhász. Predstaviteľ developerskej spoločnosti
sa poďakoval svojim obchodným partne-
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mesto bol nevýhodný. Dodal však, že zatiaľ aj
bez využitia geotermálnej energie, s pomocou
tepelných čerpadiel alebo fotovoltaiky plánuje
mesto v budúcich rokoch vybudovať krytú
plaváreň s vyhrievanou vodou v areáli kúpaliska. Zastupiteľstvo zobralo správu o technicko-ekonomickej štúdii využitia geotermálneho
vrtu na vedomie.
Podobne rozsiahlu diskusiu vyvolalo prerokovanie alternatívnych návrhov polyfunkčnej
zástavby centra mesta. Do konania septembrového zasadnutia boli mestu doručené tri
návrhy – od prešovskej spoločnosti Architekti
zerozero, nitrianskej firmy Dynamik Holding
a bratislavského subjektu AuPortal. Primátor
v krátkom vyjadrení zhrnul doterajšie udalosti
v otázke prípravy výstavby polyfunkčných
budov na Mierovej ulici. Mesto požadovalo od
prípadných záujemcov štvorpodlažné budovy
s priestormi pre obchod a služby na prízemí
a bytmi na troch poschodiach. Aj keď jeden
z adeptov prišiel s návrhom 5-podlažných
budov, pre nesúlad s územným plánom svoj
zámer medzitým skorigoval. Ďalšia z troch
spoločností ponúkla mestu výhodný finančný mechanizmus, podľa ktorého by okrem
nájomných bytov, na ktoré môže mesto získať
dotáciu z ministerstva a výhodný úver z ŠFRB,
by developer vyfinancoval všetky ostatné časti
objektov – komerčné priestory aj niekoľko
nadštandardných bytov určených na predaj.
Primátor poznamenal, že posudzovanie architektúry budov v centre mesta je vyslovene
odborná záležitosť. Dodal, že mesto sa okrem
toho snaží zabezpečiť bývanie pre narastajúce

potreby z dôvodu zvyšovania zamestnanosti
v meste okrem polyfunkčných budov aj prestavbou slobodárne a prípravou individuálnej
bytovej výstavby. Do diskusie k tejto otázke sa
zapojil aj predstaviteľ jednej z troch spoločností, Želiezovčan Miroslav Hasznos, podľa
ktorého sú ponuky vcelku podobné, čo sa
týka podmienok. Ponuka ním prezentovanej
firmy sa od ostatných odlišuje tým, že ráta
s väčšou plochou pre služby, ponúka výstavbu 10 nadštandardných bytov a kompletné
zabezpečenie a financovanie developmentu.
Dodal, že k svojmu projektu vytvorili vlastnú
webstránku, ktorá za niekoľko mesiacov zaznamenala slušnú návštevnosť, čo svedčí o záujme obyvateľov o výstavbu. Podľa Miroslava
Hasznosa je dôležité, aby sa na výstavbe v čo
najväčšej miere zúčastňovali miestni dodávatelia. O ním zastupovanej spoločnosti prezradil,
že je schopná dodať kvalitatívne lepší objekt
ako nedávno postavené budovy na Rákócziho
ulici, má dobré referencie a žiadne súdne spory.
Zaujímavosťou nimi prezentovanej budovy je
pochôdzna strecha so zeleňou.
V rozprave, do ktorej sa prihlásilo niekoľko
poslancov, hlavný kontrolór aj právnik mesta,
sa postupne formovala inak celkom vzácna
zhoda s celým zastupiteľstvom v prospech
návrhu spoločnosti AuPortal. Po krátkej prestávke sa MsZ uznieslo v tom zmysle, že uložilo
vypracovať podmienky predaja predmetného
pozemku s cieľom výstavby polyfunkčného
bytového domu s podmienkou, že stavebník
bude financovať výstavbu z vlastných finančných prostriedkov.

MsZ schválilo dodatok k VZN č. 3/2011 o nakladaní s odpadovými vodami, ktorý v súlade
s príslušnými zákonmi umožní mestu kontrolu
nakladania s odpadovými vodami v prípade
majiteľov žúmp vyžiadaním dokladov o vývoze. Schválilo aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
a Komunitného plánu sociálnych služieb zahrnutím výstavby jaslí do týchto strategických
dokumentov.
Prípravy na možnú rozsiahlejšiu výstavbu rodinných domov dospeli do štádia zapracovania
zmien a doplnkov do územného plánu mesta.
Ako informovala vedúca odboru výstavby
MsÚ Emese Gubíková, vyžaduje si to jednak
snaha mesta pripraviť stavebné pozemky na
východnej strane Rozmarínovej ulice, ako aj
iniciatíva dvoch, resp. troch podnikateľských
subjektov, ktorí mestu avizovali záujem vybudovať pozemky na takúto výstavbu v ďalších
častiach mesta. MsZ preto uložilo začať práce
na zmenách a doplnkoch územného plánu
v záujme vytvorenia nových plôch pre výstavbu rodinných domov.
Zastupiteľstvo súhlasilo so vstupom mesta do
Slovenskej národnej sekcie Medzinárodnej
rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) so statusom pridruženého člena. Zobralo na vedomie a zároveň
schválilo správu o kontrole plnenia uznesení,
vzalo na vedomie zoznam prijatých opatrení
na odstránenie nedostatkov, zistených hlavným
kontrolórom pri finačnej kontrole a správu
mestskej polície za uplynulé obdobie.
(ik)

Otvorili multifunčké a workoutové ihrisko pri gymnáziu
Rok po vybudovaní viacúčelového ihriska
v školskom areáli na rohu Sacherovej a Školskej
ulice sa uskutočnilo oficiálne otvorenie nového
športoviska. Okrem riaditeľov miestnych škôl
sa slávnostného otvorenia zúčastnil aj primátor
mesta Ondrej Juhász, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Tibor Csenger,
zástupca primátora Géza Nagy, predstavitelia
niektorých sponzorov, ako aj študenti gymnázia a žiaci základných škôl mesta.
Multifunkčné ihrisko bolo postavené zo zdrojov NSK po tom, čo sa krajská samospráva
a mesto dohodli na výmene nehnuteľností.
Mesto získalo do majetku telocvičňu v areáli
ZŠ s VJM, NSK zas pozemok, na ktorom stojí
novootvorené viacúčelové ihrisko. Športovisko bude slúžiť najmä pre potreby miestneho
gymnázia, do ktorého patrí od tohto školského
roka aj slovenská trieda bývalého slovenského
gymnázia.
Na slávnostnom otvorení privítala prítomných
riaditeľka Gymnázia J. A. Komenského Katarína Cserbová, ktorá odovzdala slovo Tiborovi
Csengerovi aj Ondrejovi Juhászovi.
„Navštívil som asi 50 % všetkých gymnázií na

území nášho kraja a môžem vyhlásiť, že nikde
nemajú takú budovu, také podmienky ako tu,
v Želiezovciach. Môžeme byť hrdí na to, v akom
stave sa budova nášho gymnázia nachádza.
Teraz máme možnosť
odovzdať ihrisko, ktoré
ďalej zlepší podmienky
výchovno-vzdelávacieho
procesu. V dnešnej dobe
je potrebné mať atraktívne športoviská a dôležité je, aby sa na nich aj
športovalo. Ihrisko bolo
vybudované z prostriedkov samosprávneho kraja, ale treba sa poďakovať aj mestu, ktoré poskytlo časť pozemku do
dlhodobého prenájmu za 1 euro. Takto spoločne
sme vytvorili priestory najmä pre študentov gymnázia, žiakom ZŠ a samozrejme podľa možností
aj obyvateľom Želiezoviec,“ povedal vo svojom
príhovore podpredseda NSK a poslanec MsZ.
„Hovorí sa, že investície do športu neprinášajú
úžitok finančného charakteru, napriek tomu patria k prioritám. Multifunkčné ihriská pri základných školách, vo Svodove a teraz aj nové ihrisko

gymnázia využívajú deti aj dospelí. Užívajme si
ho naďalej v zdraví, chráňme a vážme si tento
nový ostrov relaxu v meste,“ vyzval vo svojom
príhovore primátor.

Okrem multifunkčného ihriska bolo odovzdané aj workoutové ihrisko, nachádzajúce
sa v jeho tesnej blízkosti. Jeho vznik iniciovalo
niekoľko, v súčasnosti už bývalých študentov
gymnázia: Denis Šiko, Zsombor Sárai a Gábor
Torma, resp. ich rodičia. Iniciatívu podporilo aj
združenie rodičov pri gymnáziu pod vedením
Ondreja Sáraiho, ktoré malo veľkú zásluhu na
vybudovaní ihriska, financovaného z verejnej
zbierky a sponzorských príspevkov.
(ik)

október 2018

Želiezovský spravodajca 3

Pripravuje sa prezentácia
práce samosprávy
Posledné, 52. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach v tomto volebnom
období sa uskutoční v netradičnom termíne – v piatok,
26. októbra. V ten istý deň
popoludní sa v Dome kultúry
uskutoční verejné stretnutie
vedúcich predstaviteľov mesta
a poslancov s obyvateľmi. Cieľom stretnutia je prezentácia
práce samosprávy v tomto volebnom období a poskytnutie
priestoru občanom na otázky
a pripomienky. Navrhol to
primátor Ondrej Juhász na
konci septembrového zasadnutia MsZ v rámci všeobecnej
diskusie.

Vedúca oddelenia výstavby,
územného rozvoja a životného
prostredia informovala zastupiteľstvo o tom, že bola zamietnutá žiadosť o nenávratný
finančný príspevok zo zdrojov
Ministerstva školstva SR, ktorým chcelo mesto financovať
časť rekonštrukcie telocvične
T18, patriacu medzi neoprávnené náklady už schváleného
europrojektu. V rámci úspešného projektu získa mesto na
rekonštrukciu telocvične vyše
700 tis. eur. Poslancov oboznámila aj s úpravou rozpočtu
ďalšieho projektu, určeného na
zriadenie materskej školy v súčasných priestoroch ZUŠ. (ik)

V septembri sa opravovali
cesty. Bude sa pokračovať...

Stav mnohých miestnych komunikácií je mimoriadne zlý a
vyžaduje si rekonštrukciu. Tento
stav však pretrváva roky, desaťročia. Rekonštrukcii väčšinou
bránil nedostatok prostriedkov
alebo nedobudovaná kanalizácia.
V uplynulom období sa však
stále častejšie spomína rekonštrukcia mestských komunikácií,
na ktorých je kanalizácia už vybudovaná. Na jednom z letných
zasadnutí MsZ primátor v tejto
súvislosti spomenul Fučíkovu,
Poľnú a Sládkovičovu, na ktorej
práve prebieha výstavba kanalizácie. Tieto investície sa však uskutočnia až v budúcom roku.

a služieb v priebehu septembra
boli opravené ulice Železničná,
Hviezdoslavova, Dózsova, Adyho,
Mierová, Fučíkova, Hurbanova,
Záhradná, Pionierska, Krátka, Tichá, Kherndlova, Poľná a F. Kráľa.
„S asfaltovaním výtlkov sme začali
v prvý septembrový týždeň a v závislosti od počasia v ňom budeme
pokračovať do konca novembra.
Plánujeme opraviť 90 % všetkých
mestských komunikácií vrátane
Mikuly a Svodova. Do prác sa
zapojilo 11 pracovníkov oddelenia
správy mestského majetku MsÚ, do
konca septembra sme spotrebovali
40 ton materiálu,“ informoval
o podrobnostiach vedúci pracov-

Na niektorých uliciach sa vytvorili také výtlky, že s príchodom
dažďov by mohli byť nebezpečné tak pre zdravie cyklistov,
ako aj stav motorových vozidiel.
Z tohto dôvodu mesto pristúpilo
k asfaltovým vysprávkam najviac
postihnutých ulíc. Podľa vyjadrenia Petra Harisa, vedúceho oddelenia správy mestského majetku

ník MsÚ a dodal, že tieto práce
si v septembri vyžiadali 5400
eur. Vďaka tomu, že mesto ich
vykonávalo vo vlastnej réžii, dokázalo ušetriť nemalé prostriedky.
Ak by asfaltovanie vykonávala
dodávateľská spoločnosť, podľa
Petra Harisa by mesto muselo za
rovnaký rozsah prác zaplatiť asi
14 500 eur.
(ik)

Na dvoch uliciach sa
buduje kanalizácia
Od júna tohto roka prebieha výstavba kanalizácie na časti Poštovej a na Sládkovičovej ulici. To znamená, že aj keď veľký projekt
dobudovania kanalizácie je zatiaľ v tzv. zásobníku s prísľubom
neskoršieho zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov,
obyvatelia v spomínaných lokalitách sa v priebehu krátkeho času
dočkajú dostupnosti kanalizácie pred svojimi domami. Investorom výstavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Na časti Poštovej ulice po križovatku s Rozmarínovou ulicou bola
kanalizácia už vybudovaná. V lete sa dobudovala v zvyšnej časti

tejto ulice až po lokalitu, na ktorej mesto plánuje výstavbu rodinných domov. Pre novovytvorené parcely teda už bude kanalizácia
dostupná a rovnako aj vodovod, ktorý bol v tejto časti budovaný
súbežne. V súčasnosti prebiehajú práce na Sládkovičovej ulici. Tá
bola jednou z tých, ktoré najviac trpeli absenciou kanalizácie, pretože do jej vybudovania by bolo nerentabilné riešiť konečnú povrchovú úpravu vozovky, ktorá je v celomestskom porovnaní snáď
v najhoršom stave. Vybudovanie kanalizácie na tejto ulici umožní
zrekonštruovať vozovku a vyriešiť aj odvedenie zrážkových vôd.
Rekonštrukcia by podľa plánov mala prebehnúť v budúcom roku
súbežne s budovaním cyklotrasy po tejto ulici.
(ik)

Mnohí ani nevedia o jeho existencii. Niekoľko pozostalých ho napriek sťaženému prístupu pravidelne navštevuje. Vedenie mesta sa
rozhodlo, že ho vyčistí a uľahčí k nemu prístup. Cintorín vo Veľkom
Dvore bude od októbra dôstojnejším pietnym miestom ako v uplynulých desaťročiach.
(foto: ik)
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Najviac mi prekáža to poradie...
Chlapec z dediny, ako o sebe hovorí, ktorému
učarovala technika. Po skončení štúdia krok
za krokom postupoval v osobnom i profesijnom živote, získaval skúsenosti, aby napokon
začal s vlastným podnikaním. V komunálnych
voľbách v r. 2014 kandidoval ako nezávislý kandidát s podporou SMK a so 664 hlasmi skončil
na 9. mieste a stal sa poslancom MsZ. Je ženatý,
má dvoch synov.
Ing. Ľudovít Baka.
Odkiaľ pochádzate?
- Narodil som sa v roku 1966 v Želiezovciach ale
žil som v Malých Ludinciach. Do školy som chodil tu, preto sa cítim byť napoly Želiezovčanom.
Aké bolo vaše detstvo?
- Šťastné. Neboli sme nakazení dnešnými civilizačnými výdobytkami, ako sú mobily, internet...
Hrávali sme futbal, chodili po lesoch, behali po
lúke. Stačili nám lopty a bicykle. Keď som bol
starší, našetril som si na motorku. V pätnástich
som si urobil vodičák na malý motocykel a s kamarátmi sme behali po okolí.
Čo boli vtedy vaše záujmy?
- Vždy ma lákala technika. Moja mamka doteraz spomína na to, keď ma ako dvojročného
na chvíľu nechala samého a ja som vyliezol na
poličku a z rádia pripojeného k prúdu som povyberal elektrónky. Bavilo ma modelovanie a ručné
práce, z dreva a preglejky som vytváral rôzne
dekoračné predmety. Starý otec bol kováč, otec
strojný zámočník a ja som napokon tiež zostal
pri železe, stal som sa strojným inžinierom.
Po skončení ZŠ ste išli na gymnázium?
- Áno. Dá sa povedať, že ma zastihli všetky experimenty v našom školstve. Tým prvým bola
možnosť podať si prihlášku na strednú školu už
z ôsmeho ročníka. Mal som rád prírodovedné
predmety. Druhým experimentom bolo, keď na
gymnáziách zaviedli špecializácie, chémiu alebo
strojárinu. Mal som rád chémiu a párkrát som
bol na chemickej olympiáde, ale na veľký smútok
pani profesorky Strakovej som sa rozhodol pre
strojárinu. V roku 1985 som maturoval a bol
som prijatý na strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave. Bolo to ťažké ale pomohli mi vedomosti
z gymnázia. Aj preto mi je ľúto, ako to naše gymnázium dopadlo.
Čím si vysvetľujete pád slovenského Gymnázia?
- Podľa mňa ten bod zlomu nastal, keď sa zaviedli osemročné gymnáziá, čím sa výrazne narušili
vzťahy so základnými školami. Vtedy nastal ten
úpadok, veľa žiakov sa začalo hlásiť na levické
gymnáziá.
Ako bolo na SVŠT?
- Tam ma zastihol ďalší experiment. Vybral som
si konštrukčný smer a škola vtedy začala spolupracovať s Výskumným ústavom náradia (VUNAR) v Nových Zámkoch. Išlo vlastne o duálne
vzdelávanie, študenti boli pripravovaní priamo
do praxe. Posledný ročník sme neboli na škole,
len občas na nejakú skúšku. Väčšinu času sme
však boli vo VUNAR-e. Dobré na tom bolo to, že
sme mali postarané o zamestnanie po skončení

štúdia. Bolo to v presne v období nežnej revolúcie, písal sa november 1989, keď som začal písať
diplomovku a pripravovať sa na štátnice. Takže
som bol skôr len pozorovateľom, než aktívnym
účastníkom na námestiach. Pozitívom bolo,
že nám zrušili skúšky z marxizmu-leninizmu.
Po revolúcii sa však objavil fenomén rušenia
a likvidácie často aj toho, čo fungovalo. A nás už
v ústave zrazu nebolo treba. Po štátniciach nás
promovali a donevidenia. Tak neslávne sa pre
nás skončil celý experiment.
Čo ste robili?
- Zamestnal som sa na Veľkom Dvore v Hydronike. Bolo to najnudnejšie obdobie v mojom živote,
našťastie netrvalo dlho. Na jeseň ma povolali do
Holýšova. Ešte na škole po absolvovaní vojenskej
katedry som skončil ako čatár-absolvent. Tam po
dôstojníckych skúškach som sa stal podporučíkom a žiadosti o preloženie mi vyhoveli a dostal
som sa do Levíc. Po 9 mesiacoch povinnej vojenskej služby som sa vrátil do zamestnania, nastalo
prepúšťanie, takže som tam skončil. Vôbec som to
neľutoval. Zamestnal som sa v JCP Štúrovo ako
projektant. Bol tam dobrý kolektív, doteraz naň
rád spomínam. Po roku prišlo prepúšťanie a ako
to už býva, prepúšťajú najprv tých, ktorí prišli
ako poslední, takže som bol prvý. Ale nebolo to
tiež nič svetové najmä čo sa týkalo platu, s manželkou som býval u rodičov v Malých Ludinciach,
dochádzanie do Štúrova bolo problematické, ...
Ako ste vyriešili tú situáciu?
V roku 1993 som nastúpil ako servisný
technik do spoločnosti Fax & Copy. Za
15 rokov som prešiel všetkými fázami
a bola to najlepšia škola v mojom živote,
počtom rokov zhodná s obdobím, ktoré
som strávil v školských laviciach. Bavilo
ma to, lebo to nebola monotónna práca
a navyše to bolo finančne zaujímavé. Bol
som síce zamestnancom, ale fungoval
som ako živnostník. Nebolo to však jednoduché. V roku 1995 mi ponúkli spoluúčasť vo firme. V Leviciach sme založili
eseročku, zriadil som prvú predajňu, prijal zamestnancov a začal som fungovať
ako konateľ eseročky. Takto som 10 rokov
úzko spolupracoval aj s Richardom Sulíkom, ktorý bol väčšinovým akcionárom.
Skončil som tam po 15 rokoch. Za ten
čas spoločnosť menila systém svojho
fungovania, napríklad transformáciu
na akciovú spoločnosť s tridsiatkou pobočiek po celom Slovensku. Tieto neskôr
rozdelili do „regiónov“ a ja som sa ako
prvý stal trnavsko-nitrianskym regionálnym manažérom. Tak mi k štyrom
ľuďom, ktorým som šéfoval v Levicach,
pribudlo 30. Mnohí z nich boli predtým
mojimi kolegami, čo nerobilo dobrú krv.
Preto som skeptický voči vyberaniu nadriadených z vlastných radov v rôznych oblastiach,
napríklad v školstve. Medzitým prebehli zmeny
aj v mojom osobnom a rodinnom živote, kúpil
som dom v Želiezovciach.

Už ste boli ženatý?
- Po ZVS v roku 1991 som sa oženil. S manželkou
sme spolu už 27 rokov, je učiteľkou na ZŠ s VJM.
V roku 1992 sa nám narodil syn Dávid a v roku
1996 Viktor. Dokonca už máme aj trojročnú
vnučku Bianku.
Takže medzitým ste sa presťahovali do Želiezoviec?
- Ešte v roku 1995 som sa dozvedel, že niekto predáva dom, tak sme sa tam išli pozrieť. Starý dom,
v ktorom bývala nejaká babka, izba, kuchyňa
s umývadlom, komora a nič viac. Do stavby som
sa pustil vlastnoručne. Občas som oslovil nejakých majstrov, všetko som od nich odkukal a potom som všetko sám za pomoci rodiny zrealizoval. Každý voľný čas som trávil na stavbe. Bolo to
náročné, teraz by som sa už do toho asi nepustil.
Ale podarilo sa. Teraz je z toho 5-izbový rodinný
dom s prístavbou, podkrovím a bazénom.
Podnikať ste začali hneď, ako ste skončili vo
FaxCopy?
- Keď som po 15 rokoch dal výpoveď, akoby som
sa vrátil do svojich mladších rokov technika a na
vlastnú živnosť som začal robiť servis a predaj
registračných pokladníc. Blížilo sa zavádzanie
eura, predpokladal som boom a nemýlil som sa,
chytil som dobrú vlnu a bol to pre mňa veľmi
dobrý odrazový mostík. Na rozdiel od niektorých
ostatných bývalých kolegov som sa nesnažil konkurovať svojej bývalej firme a vybudoval som si
novú klientelu.

Ako ste sa vlastne dostali do komunálnej
politiky?
- Ákos Csonka ma oslovil otázkou, či by som sa
k nim nepridal. Aj keď politicky nie, kultúrne aj
spoločensky som bol aktívny. Zúčastňoval som
sa brigád napr. aj v Maďarskom dome, tak som
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mal k tejto skupine ľudí blízko. A na moje milé
prekvapenie som bol zvolený. Keďže som bol aktívny najmä v podnikaní, predpokladal som, že to
bola odozva na môj čestný štýl života. Nikdy by
som nikomu úmyselne neublížil. To je pre mňa to
najdôležitejšie. Až potom je to ostatné.
S akými myšlienkami a predsavzatiami ste
prichádzali do zastupiteľstva?
- Uvedomoval som si, že som jedným z dvanástich poslancov a ak sa niečo má ujať, musíme

to dosiahnuť spoločne a nie je šťastné deliť
sa na nejaké skupinky. Chcel som prispievať
dobrými myšlienkami a podporou k tomu, aby
mesto napredovalo. Ale keďže som sa predtým
o komunálnu politiku zaujímal len ako občan,
o niektorých veciach som nemal ani potuchy.
Prvé týždne a mesiace boli o tom, že mesto je
úplne vybrakované. A na to, ako zamestnankyňa prispela na mestský účet vlastnými peniazmi,
nikdy nezabudnem. To bol môj prvý šok. Nevedel som pochopiť, ako je možné, že ľudia, ktorí
takéto niečo spôsobili, z toho úplne beztrestne
vyviaznu. Nedávno som kdesi čítal zaujímavý
výrok: „Nikomu nič zlé neprajem, ale niektorým
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by som doprial, aby sa stretli so sebou.“
Ako hodnotíte smerovanie mesta?
- Ako to Šaňo Tóth povedal? Že tam, kde bola
tma, aj jedna sviečka urobí svetlo. Mal pravdu.
Isté je, že za tieto 4 roky sa dosiahli výsledky,
veci sa posunuli pozitívnym smerom a je to vidno, mesto je krajšie, ale nie so všetkým dokážem
súhlasiť.
Napríklad spôsoby, ako sa tie výsledky dosahujú.
Aj to, keď o niečom hlasujeme spätne a človek
má pocit, ako „piate koleso na voze“. Na druhej
strane viem, že tie zákony a predpisy nie sú ideálne. Jeden známy človek vyriekol, že ak by sme
sa ich mali úplne držať, tak urobíme maximálne
5 metrov chodníka.
Vidím, že mierite na to známe verejné obstarávanie. V Želiezovciach je však mnoho
zlých skúseností s prácou firiem, po ktorých
zostala neúplná a nekvalitná práca, ktorú
nie je možné reklamovať, lebo tých firiem
niet. Napríklad nová bytovka na Rákóczyho
ulici...
- Viem, môj starší syn tam býva. Ale prekážajú
mi aj niektoré konkrétne veci. Napríklad tá
rekonštrukcia kúpaliska. Vyzerá to dobre. Ale
koľko mesiacov v roku to bude využité? Naozaj
si niekto myslí, že to bude rentabilné? Potom je
tu cyklotrasa, ktorá má viesť popri Hrone. Kto
je bude využívať? Na turistiku, bicyklovanie sa
či korčuľovanie to bude fajn. Ale na dopravu?
Niekto z Ulice SNP sa vyberie do mesta a zíde
až k Hronu, aby pri bývalom bitúnku odbočil
k pošte? To asi nie. Oplatí sa to Svodovčanom,
možno časti Mikulčanov, ale väčšina ľudí bude
naďalej kolidovať s kamiónmi na hlavnej ceste.
Je to teda len polovičné riešenie. Ten problém by
vyriešil jedine obchvat.
Nie som nadšený ani tým novým obchodným
centrom v strede mesta. Premávka je už aj tak
priveľká, týmto sa ešte zvýši. Ale viem, že inak to
nešlo. Ten nadbytok kamiónov prechádzajúcich
mestom je podľa mňa problém číslo 1. Riešením
je obchvat. Stávame sa rajom multifunkčných

Verbovačka už po desiatykrát
V sobotu 15. septembra sa na námestí konal jubilejný 10.
ročník Pohronskej verbovačky, ktorá, ako už tradične, aj tentoraz bola súčasťou medzinárodného folklórneho festivalu Takí
sme. Predpoludňajší program patril vyučovaniu ľudového
tanca a spevu v Dome kultúry, popoludní sa konal krojovaný
sprievod ulicami mesta, verbovačka a galaprogram na námestí.
Galaprogram uvádzala moderátorka Éva Kendy, ktorá
predstavila čestných hostí: primátora Ondreja Juhásza, podpredsedu NSK Tibora Csengera a riaditeľku Regionálneho
osvetového centra Alžbetu Sádovskú. Po ich príhovoroch sa
začal program, v ktorom vystúpili ako prví miestni Kincső
a Apró Kincső v sprievode skupiny Gereben. Po nich patrilo
javisko domácim a zahraničným hosťujúcim súborom. Boli to:
Martosi Hagyományőrző Együttes, brnianska Poľana, poľské
Zemia Źywiecka a Wiyrchowanie, ukrajinský Bujany Sokal,
budapeštianki Kenderkóc a Bokréta, Borostyán a Mákvirágok
z Gyöngyösu.
(r)

ihrísk. Sú využité? Detí stále menej, ihriská
pribúdajú. Ale kým sa na to ihrisko dostanete,
vyrúbete sa niekde, lebo cesty rozbité. Keď staviate dom, ako prvý postavíte bazén? Asi nie.
A takisto v meste, najprv by mali byť opravené
cesty, až potom ihriská, kúpalisko, cyklotrasy...
Mne neprekáža to, čo sa robí, ale poradie,
v akom sa to robí.
Čo sa týka multifunkčných ihrísk alebo cyklotrás, sú financované z fondov EÚ...
- Ja viem: Tu máte peniaze na ihriská a cyklotrasy, ak chcete, berte, ak nechcete, nechajte
tak. Je to zlý systém. Malo by to fungovať inak,
napríklad: Povedzte, čo potrebujete a my vám
to vybavíme. A tak, aby sme čerpali tie peniaze
efektívnejšie a účelovejšie. Staviame to, na čo
nám dávajú a na to, čo naozaj potrebujeme,
musíme čakať. Vidno to aj na dedinách, kde pribúdajú všelijaké pomníky a altánky, ale na cesty
a kanalizácie majú problém niečo dostať. Viem,
že mesto za to často nemôže, len mi to prekáža.
Kto za to môže? Čo s tým možno robiť?
- Myslím si, že za to môže naša neúprimnosť.
Bojíme sa povedať pravdu. A politici žijú v sebaklame, odtrhuntí od reality. Je to všade, v NR SR
aj v Bruseli. Hovorí sa, že pravdovravný človek
má jednu výhodu: Nemusí si pamätať, čo povedal pred dvomi dňami. Ale, ako vidno, niektorí
politici si z toho ťažkú hlavu nerobia a pokojne
dnes hovoria niečo úplne iné, ako pred rokom.
Najviac ma desí, že takýto typ ľudí začína v politike dominovať. Bohužiaľ sa také indivíduá
objavujú aj v komunálnej politike, Želiezovce
nevynímajúc. Faloš a pretvárka, s cieľom osobného prospechu, alebo skutok sa nestal.... S tým
sa viem najťažšie vyrovnať. A my si stále vyberáme to menšie zlo, už dávno nie dobro. A toho
najväčšieho zla sa zbaviť nedokážeme.
Chceli by ste niečo dodať?
- Som narodený v znamení strelca. Takže veľakrát dokážem trafiť do čierneho.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

6

október 2018

Želiezovský spravodajca

Spoznajme kandidátov na primátora!
Vážení spoluobčania,
volám sa Kamil Halgaš. V nadchádzajúcich
komunálnych voľbách sa uchádzam o vašu
dôveru a priazeň ako nezávislý kandidát na
primátora mesta Želiezovce.
Niektorí z Vás ma poznajú, ale pre tých, ktorí
ma nepoznajú, sa v krátkosti predstavím. Mám
41 rokov, som ženatý, s manželkou Sylviou
máme dve dcéry a žijeme v Želiezovciach.
V roku 2011 som nastúpil na MsP Želiezovce
ako mestský policajt, kde som sa postupne spoznával a zoznamoval s občanmi mesta a s ich
rôznymi starosťami, ale aj radosťami.
V roku 2017 som nastúpil do štátnej služby ako
príslušník PZ, pretože som sa rozhodol byť aktívnejší vo svojom profesionálnom živote a v možnosti pomáhať ľuďom plnohodnotnejšie.
Mojou snahou bude, aby sa občania mesta Želiezovce cítili bezpečnejšie a plnohodnotnejšie,
pretože si to zaslúžia. Chcem, aby sa občania

nášho mesta cítili rešpektovaní
a spokojní. Súčasný stav rozvoja
mesta je lepší,
ako za predchádzajúce obdobie,
avšak mám pocit,
že niektoré veci
by bolo možné
zlepšiť.
Myslím si, že
treba viac počúvať, čo chcú samotní občania
– voliči.
Z môjho pohľadu by bolo potrebné riešiť výstavbu mestských nájomných bytov, obnovu
mestských ciest, z ktorých mnohé potrebujú
opravy. Mojim zámerom je výrazne zlepšiť parkovanie v meste, najme v Čínskej štvrti, v okolí
škôl a škôlok. Podpora kultúrnych, spoločen-

ských a športových podujatí - podporovať
u detí aktívne trávenie voľného času. Rád by
som bol, keby si deti vytvorili vzťah k tomuto
mestu a mladí ľudia neodchádzali žiť preč
z mesta, lebo tu nemajú vytvorené priaznivé
podmienky pre spokojný život.
Ďalším zámerom by bola revitalizácia zelene,
obnovenie a zlepšenie chodníkov a ochrana
životného prostredia.
Vytváranie podmienok pre tvorbu nových pracovných miest. Zabezpečiť všestranný rozvoj
mesta, vrátane vybudovania kanalizácie.
Na záver by som ešte povedal, že si vážim
a rešpektujem všetkých občanov - voličov. Vy,
občania, rozhodnete, aké bude mesto v budúcom volebnom období, preto Vás touto cestou
vyzývam: Poďte voliť!!!!!
Ďakujem
Kamil Halgaš
Kontakt: 0909 188 139

Vážení spoluobčania!
Celý môj život je spätý so Želiezovcami. Študoval
som odbor Pozemné stavby, najskôr na Strednej
priemyselnej škole stavebnej v Lučenci, potom
na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej
v Bratislave. Na Právnickej fakulte UK v Bratislave som študoval odbor Právo v investičnej
výstavbe a územného plánovania, potom súdne
inžinierstvo na Žilinskej univerzite. Pracoval
som ako vedúci odboru výstavby a územného
plánovania najskôr na MsNV v Želiezovciach,
potom na ONV Levice, v rokoch 1990 – 1994
som bol prednostom Obvodného úradu v Želiezovciach.
V rokoch 1994 – 2002 som bol poslancom
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.
V Želiezovciach som pred 19 rokmi založil stavebnú firmu, v ktorej je zamestnaných okolo 40
ľudí zo Želiezoviec a okolitých obcí.
Keď mi pred štyrmi rokmi občania dali dôveru
a s vysokým náskokom ma zvolili za primátora,
nesľuboval som toho veľa. Ako prvé bolo nevyhnutné skonsolidovať stav mestských financií.
Podarilo sa to, aj keď to bolo veľmi bolestivé.
Tento krok však razantne zmenil ďalšie smerovanie mesta.
Napriek skromným sľubom sa nám v uplynulom volebnom období podaril kus práce. Výsledky samosprávy vysoko prevyšujú to, čo sme
si na začiatku volebného obdobia zaumienili. Iba
zmenou zmýšľania, bez mimoriadnych finančných nárokov sa nám podarilo sprístupniť areál
firmy Selyz Nábytok podľa požiadaviek, ktoré
mesto mnoho rokov nespĺňalo. Tým sme vytvorili podmienky pre ďalšie rozšírenie výroby tejto
spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti v meste.
Rovnaký efekt mala naša snaha pri nadväzovaní
partnerstva so zahraničným investorom, ktorý
po dlhom čase opäť spustil výrobu v priestoroch
SES. A vďaka nemu sem mieri ďalší, grécky investor, pôsobiaci v strojárskej výrobe.
Z eurofondov sme získali prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia spôsobom,
ktorý nám každoročne zabezpečuje značné

úspory prostriedkov. Zrekonštruovali sme želiezovský dom smútku
sčasti z vlastných
p r o s t r i e d k o v,
areál futbalového štadióna a
čiastočne
telocvičňu T18 výlučne z vlastných
zdrojov. Rekonštrukcia tohto objektu bude
pokračovať z už odsúhlasených projektových
zdrojov. Vybudovali sme detské ihriská a oddychové zóny, multifunkčné ihrisko vo Svodove.
Taktiež z vlastných prostriedkov sme začali
rekonštrukciu kúpaliska, námestia, budujeme
bezbariérovosť v celom meste, zrekonštruovali
sme chodníky a vozovky niektorých ulíc, odstraňovali sme čierne skládky odpadu v miestnom parku a na Poštovej ulici. Prípravujeme
pozemky na výstavbu rodinných domov na
Poštovej ulici. Po desaťročiach skloňovania
a veľkých sľubov o rekonštrukcii kaštieľa Esterházyovcov sme namiesto rozprávania priložili
ruku k dielu. Zrekonštruovali sme niekoľko
miestností a sprístupnili ich na kultúrne akcie
organizované mestom alebo občianskymi
združeniami. Po viac ako 10 rokoch sme obnovili celoštátny ľudovo-umelecký festival. Všetky tieto investície sa nám podarilo realizovať
bez toho, aby sme neúmerne zaťažili mestské
financie. Poriadok a vyváženosť v mestských
financiách si pozorne strážime.
Nie všetko, čo sme si predsavzali, sa nám podarilo splniť. Požiadali sme o dotáciu na kanalizáciu
a náš projekt na rozdiel od minulosti nebol
vyradený kvôli nedostatočnej kvalite. Vyhovel
všetkým formálnym a obsahovým požiadavkam, je evidovaný na ministerstve s tým, že keď
sa uvoľnia finančné prostriedky rezortu životného prostredia na budovanie kanalizácie, mesto
nenávratný finančný príspevok získa. V úzkej
spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou

spoločnosťou Nitra sa začalo budovanie kanalizácie na Poštovej, Sládkovičovej a Hronskej
ulici.
Mám aj nové ciele, hoci rovnako ako na začiatku
tohto volebného obdobia, aj teraz pripomínam:
pri formovaní záväzkov buďme radšej skromní.
Plánujem pokračovať v rekonštrukcii materských škôl, ZŠ s VJM, námestia, ciest a chodníkov, kaštieľa aj kúpaliska. Do niekoľkých rokov
by som chcel na kúpalisku vybudovať krytú
plaváreň s teplou vodou. Budeme pokračovať
v realizácii prác, na ktoré sme v uplynulých
mesiacoch získali nenávratné finančné príspevky. Ide o sanáciu čiernych skládok, rekonštrukciu telocvične T18, rekonštrukciu budovy
mestského úradu, budovanie cyklotrás v meste.
Projekty máme podané aj na rekonštrukciu
objektu súčasnej ZUŠ na Štúrovej ulici s cieľom zriadiť tam materskú školu a jasle. Mesto
v uplynulom období prevzalo viacero činností,
ktoré v minulosti vykonávali dodávateľské
firmy. Ide napríklad o vývoz komunálneho
odpadu, správu cintorínov alebo údržbu ciest.
Ako sa ukazuje, bolo to dobré rozhodnutie.
Presviedčame sa, že pri správnom manažovaní dokáže byť samospráva dobrým správcom
svojho majetku a šetriť tak svojim občanom
množstvo finančných prostriedkov. V tomto
prístupe budeme naďalej pokračovať a dokonca ho rozvíjať o ďalšie činnosti.
Považujem sa za muža činu. Mám to z podnikateľského života, kde treba konať rýchlo, inak
človek neuspeje. Z tohto prístupu síce pramenilo
v tomto volebnom období aj niekoľko nepríjemností a konfliktov, na druhej strane mnohé
zo zrealizovaných investícií by sa neudiali, keby
som mal inú povahu. Ak ma občania opäť poctia
svojou dôverou, v spolupráci so zastupiteľstvom
a pracovníkmi mesta budeme pokračovať v aktívnom prístupe k úlohám.
Ak mi dáte svoju dôveru, som odhodlaný pokračovať v začatej práci.
S úctou
Ondrej Juhász
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Spoznajme kandidátov na primátora!
Vážení spoluobčania,
v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi
voľbami by som Vám chcela poskytnúť niekoľko informácií, ktoré by prispeli k Vášmu
presvedčeniu o správnosti Vašej podpory na
poste primátorky mesta Želiezovce.
Narodila som sa v Želiezovciach v roku
1970, kde som absolvovala aj základnú školu. V štúdiu som pokračovala na Gymnáziu
L. Novomeského v Bratislave a následne na
Vysokej škole ekonomickej – fakulte podnikového manažmentu, ktorú som ukončila
v roku 1992. V tom istom roku som uzatvorila pracovnú zmluvu so zamestnávateľom
Mesto Želiezovce, ako referent finančného
oddelenia. Od 1.1.1993 som zastávala pozíciu vedúcej oddelenia daní a poplatkov
a od roku 2006 došlo k spojeniu oddelenia
daní s oddelením ekonomiky, takže som sa
stala koordinátorom referátu ekonomiky
a hospodárstva. V rokoch 2011 až 2013 som
bola zamestnancom Obce Čata a súbežne
som v roku 2012 vykonávala funkciu hlavného kontrolóra obce Plavé Vozokany. Od
1.1.2015 som zamestnancom Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky na pozícii
exekútor.
Prečo som sa rozhodla uchádzať sa o dôveru
obyvateľov mesta ako nezávislá kandidátka?
Vypočula som si naliehavú výzvu od početnej časti obyvateľov nášho mesta a po
dlhej a zrelej úvahe som sa rozhodla byť
alternatívou - alternatívou pre eliminovanie
neobmedzenej arogancie moci a ňou sprevádzanú beztrestnosť. Naše mesto a hlavne
jeho obyvatelia si zaslúžia, aby sa do mesta
vrátila morálka, ľudská slušnosť a spravodlivosť. Zlyhávajú zásady demokracie – je nepredstaviteľné žiť v obave zo straty zamestnania len preto, že sa niekto nedokážete
dostatočne prispôsobiť rozmarom a požiadavkám nadriadených. Žiaľ, prejavuje sa to
aj na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva,
komisiách MsZ, kde prejaviť vlastný názor,
ktorý nekorešponduje s názormi vedenia
mesta, respektíve poukázať na nezákonnosť
niektorých postupov a krokov (či už pri
personálnom obsadzovaní funkcií alebo pri
investičných akciách) v mnohých prípadoch

končili
urážaním, tých, ktorí
na to upozornili.
Teší ma, ako
sa
Želiezovce
postupne začali
meniť.
Áno,
v
porovnaní
s prechádzajúcimi primátormi sa v tomto
v o l e b n o m
období preinvestovalo nemálo finančných
prostriedkov, ale za akú cenu? Viem, stretla
som sa názorom medzi občanmi, že „ich nezaujíma čo to stojí, kto to stavia, hlavne, že
sa niečo v meste deje“. Tu si dovolím malú
úvahu. Peňazí nikdy nie je dosť na všetko,
čo by mesto potrebovalo. Treba si však
uvedomiť, že zdroje príjmov sú obmedzené
– jednak je tu príjem od štátu v podobe podielových daní ako aj dani z nehnuteľností
a poplatok za komunálne odpady hradené
našimi občanmi. Príjem peňazí je možné
zvýšiť zapojením sa do projektov z fondov
EÚ, VÚC, Nórskych fondov a ministerstiev.
Tieto projekty je ale možné využiť, ak žiadateľ, to znamená naše mesto, má aj vlastné
finančné prostriedky na spoluúčasť, na čo je
ale potrebné čerpanie úveru, a preto je dôležité nepúšťať sa do takých investičných akcií,
ktoré sú momentálne nereálne, zbytočne
predražené a ktoré by viedli k zbytočnému
zadlžovaniu sa, keďže pojem transparentné
verejné obstarávanie bol doteraz neznámym
pojmom.
Môžem sľubovať vzdušné zámky a nesplniteľné veci, môžem konkrétne napísať, čo
všetko by som chcela v Želiezovciach a pre
Želiezovčanov v nasledujúcom volebnom
období urobiť, ako bolo doteraz zvykom
uvádzať vo volebných programoch (napríklad vybudovať chodníky, cesty, ihriská, dobudovať infraštruktúru, vybudovať zóny pre
seniorov a podobne...), ale nie je mojim zvykom sľúbiť niečo, čo nedokážem uskutočniť
bez Vašej pomoci a bez pomoci odbornej
kolektívnej spolupráce. Všetko bude záležať
hlavne od zloženia mestského zastupiteľstva

ako aj od ekonomickej situácie mesta a počtu vypísaných výziev pre mestá a obce. Rada
by som Vám však ponúkla:
- Svoje vzdelanie, doterajšie pracovné skúsenosti a schopnosti, skúsenosti z komunálnej politiky a kontakty
- Otvorenosť a spoluprácu s každým obyvateľom v prospech zúročenia všetkých dobrých riešení, ktoré budú prospešné rozvoju
nášho mesta a prinesú úžitok všetkým nám
- Spoluúčasť pri rozhodovaní o rozvoji
mesta, ktorá pre mňa znamená dôvernú
znalosť potrieb obyvateľov a súčasnú znalosť
legislatívnych možností pre ich realizáciu
Viem Vám zaručiť, že:
- budem primátorkou nielen tých obyvateľov, ktorí ma budú voliť, ale všetkých
obyvateľov nášho mesta
- si trpezlivo vypočujem každého z Vás
- pri výkone tak významnej funkcie
nebudem rozdielne vnímať príslušníkov
politických strán ani robiť rozdiely v národnostiach – v každom jednom budem vidieť
len a len občana nášho mesta
- mestský majetok chcem spravovať a nakladať s ním opatrnejšie ako so svojim
vlastným
- pomáhať všetkému, čo rozvíja naše školstvo, pretože nič lepšie, okrem zdravia, ako
dobré vzdelanie si nemôžeme priať pre naše
deti
Záverom ďovoľte mi poďakovať sa obyvateľom nášho mesta, ktorí si našli čas a oboznámili sa s mojimi názormi na možnosti
spoluúčasti nás všetkých na rozvoji mesta
Želiezovce, pretože iba pričinením všetkých
občanov sa dá vybudovať trvalé a hodnotné
dielo. Súčasne Vám prajem okrem zdravia
a rodinnej pohody aj rozvážny výber zástupcov do volených orgánov mesta pre
nasledujúce volebné obdobie.
Voľby sú sviatkom demokracie a možnosti
vyjadriť sa k dianiu v našom meste. Váš hlas
povie, aké smerovanie mesta považujete za
správne, na základe svojich záujmov, hodnôt a potrieb. Nedovoľte, aby iní rozhodovali za Vás.
Viac o mne nájdete na: www.sediva.info
Marianna Šedivá

Spoznajme kandidátov na poslancov MsZ!
1. Ľudovít Baka, Ing., 51 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
2. Róberta Barkóciová, Mgr., 43 r., sestra,
nezávislý kandidát
3. Daniel Bellus, Mgr. 55 r., terénny sociálny
pracovník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
4. Tibor Csenger, Ing., 53 r., podpredseda
NSK, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
5. Gabriela Cserbová, 63 r., dôchodkyňa,

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
6. Ákos Csonka, Mgr., 30 r., odborný referent,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Miroslav Hasznos, JUDr., Ing., 43 r., podnikateľ, právnik, Sme rodina - Boris Kollár
8. Pavol Hostačný, Mgr., 34 r., živnostník,
nezávislý kandidát
9. Pavel Ivan, 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10. Estera Juhászová, 57 r., odborná meto-

dička folklóru, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
11. Marek Kepka, Mgr., 38 r., pedagóg, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
12. Norbert Kotasz, 36 r., projektový manažér, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
13. Kazimír Kovács, Ing., 45 r., technik ZSE,
Most - Híd
14. Jaroslava Kovácsová, Mgr., 38 r., štátny
zamestnanec, nezávislý kandidát
→9
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Nevšedný koncert v kaštieli
Tento rok sa nesie v znamení 200. výročia
prvého pobytu Franza Schuberta v Želiezov-

ciach. Pri tejto príležitosti bolo zorganizovaných viacero hudobných podujatí. Jedným
z nich bol 4. ročník medzinárodného festivalu s názvom Schubert fest, ktorý sa odohrával v troch mestách na území dvoch štátov.
Želiezovce boli druhou zastávkou festivalu,
miestne podujatie dostalo názov Schubert
u Esterházyovcov.

V obnovenej sále grófskeho kaštieľa podujatie otvoril primátor Ondrej Juhász. Prítomým sa prihovoril Pavel
Polka, člen OZ Castellum
Zeliz, ktoré podujatie v našom meste organizovalo.
Obecenstvu sa predstavilo
sláčikové trio v zložení Tibor
Bertók, Ľubomíra Verbovská
a Štefan Sojka, klaviristka
Krisztina Gyöpös s huslistom Štefanom Gyöpösom,
mimochodom predsedom
Spoločnosti Franza Schuberta, organizujúcej celý festival,
ako aj svetoznámy klavirista
Balázs Szokolay, nositeľ Ceny
Franza Liszta a ďalších významných ocenení.
Skladba Wanderer fantazie v jeho podaní
bolo podľa mnohých najstruhujúcejším
klavírnym prednesom, ktorý kedy odznel
v Želiezovciach.
Po koncerte, ako to v poslednej dobe býva
často zvykom, čakalo návštevníkov občerstvenie na nádvorí kaštieľa.
(ik)

Navrhnite Mestskej knižnici
v Želiezovciach nové tituly na nákup!

Nájdete u nás beletriu pre relax, literatúru pre deti a mládež, odporúčanú literatúru pre žiakov a študentov, náučnú
literatúru z rôznych vedných odborov, regionálnu literatúru
a periodickú tlač.
Snahou knižnice je uspokojiť Vaše informačné požiadavky.
Určite sa nájde pre každého kniha, ktorú by chcel prečítať či
už pre relax, pre štúdium, k práci, ktorej sa venuje alebo by sa
chcel venovať. Rozšírením svojich vedomostí aj samoštúdiom
sa ľahšie uplatníte na trhu práce.
Ak ste dokument, ktorý chcete prečítať alebo potrebujete k štúdiu či k práci, nenašli v našom
knižničnom fonde, môžete dať návrh na jeho doplnenie.
Aj v roku 2018 Vaša knižnica získala finančné prostriedky z
Fondu na podporu umenia na nákup literatúry prostredníctvom projektu: Knihy - brány k poznaniu.
Navštívte Vašu knižnicu, kde môžete podať priamo Vaše návrhy na žiadanú literatúru.
Nákup kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Jesenná deratizácia 2018
Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území
mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o
ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to
na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto
povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie
životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne od 29. októbra do 4.
novembra 2018 upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri
kontakte s návnadou alebo uhynutým hlodavcom. Preto sledujte vo zvýšenej miere pohyb
Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 29. októbra
do 5. novembra 2018.
Za pochopenie ďakujeme.

Dve výstavy,
jedna beseda
V spolupráci mesta, MO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a celoštátnej
organizácie obdobného maďarského zväzu
MEASZ bola v Dome kultúry 24. septembra
otvorená výstava s názvom Odboj v Európe.
Jej ústrednou témou bola rekapitulácia
odbojových hnutí v celej Európe v období
pred a počas II. svetovej vojny. Na troch
desiatkach panelov zachytáva v maďarskom,
anglickom a francúzskom (a vďaka pracovníkom mesta v zhrnutí aj v slovenskom)
jazyku udalosti daného obdobia v jednotlivých štátoch.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo spojené
s besedou s predsedom MEASZ a medzinárodnej antifašistickej organizácie FIR
Vilmosom Hantim. Podujatia sa zúčastnil
aj primátor mesta Ondrej Juhász, ktorí si
tematiku pripomenul krátkym príhovorom a predseda MO SZPB Jozef Výboch,
ktorý výstavu otvoril. Návštevníci výstavy
a besedy si po jej skončení mohli pozrieť aj
výstavu obrazov s názvom Holokaust očami
Jozefa Kanyuka.
Vilmos Hanti hovoril o zrode celej výstavy,
ktorá mala svoju premiéru na pôde Európskeho parlamentu. Nebyť pasáží s evidentnými znakmi exportu maďarských vnútropolitických rozporov a opozičnej rétoriky, mohla
byť jeho beseda označená za jednoznačné
obohatenie miestneho spoločenského života. Vďaka nim však časť besedy skĺzla do
propagandistických úrovní, v ktorých označoval maďarskú vládu za veľkého protivníka
antifašistických snáh, hoci, ako sme sa neskôr
z jeho zaujímavého rozprávania dozvedeli, sú
to iné (pobaltské) štáty EÚ, v ktorých sa dodnes s vládnou podporou oslavuje pamiatka
Waffen SS. Ohliadnuc od týchto pasáží si asi
polstovka záujemcov mohla vypočuť zaumímavú prednášku o postojoch, aktivitách
antifašistov, geopolitických názoroch prednášajúceho, ako aj o zaujímavých a inšpiratívnych stretnutiach s čelnými predstaviteľmi svetového politického života.
Pozorní návštevníci si z jednej výstavy
mohli odniesť nové poznatky, z druhej
emócie vedúce k väčšej empatii a súcitu
a z besedy možno podnety k úprave alebo
naopak, utvrdeniu si svojich názorov na
svet okolo nás.
Ladislav Levicky

SMK v Želiezovciach podporuje
Ondreja Juhásza

Miestna organizácia SMK v Želiezovciach sa uzniesla, že v komunálnych voľbách, ktoré
sa budú konať 10. novembra 2018, budú podporovať úradujúceho primátora mesta, Ondreja Juhásza.
„Vzhľadom na to, že sme nepostavili kandidáta na post primátora, rozhodli sme sa, že
počkáme na termín odovzdania kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta. Mená kandidátov boli oficiálne známe až po schválení kandidatúry jednotlivých kandidátov mestskou
volebnou komisiou. Istým dožiadaniam sme ale nemohli vyhovieť, lebo vychádzajúc z doterajšej spolupráce hodnotový systém a volebný program SMK môžu byť zosúladnené len
s programom Ondreja Juhásza, naše rozhodnutie bolo teda jednoznačné. Členská schôdza
jednomyseľne, bez jediného protihlasu sa postavila za pána primátora.
V zmysle našej dohody o spolupráci táto
podpora nie je jednostranná, ale funguje na
princípe reciprocity.
Verím, že Želiezovce potrebujú stabilitu,
bezpečnosť a istotu a v žiadnom prípade nepotrebujú zbytočné hádky, výstrednosť a extravaganciu. Videli sme to už niekoľkokrát
(boli už také zastupiteľstvá aj v minulosti),
čo všetko zapríčiňuje a s akými ťažkosťami
sa dá počítať, keď zloženie zastupiteľstva je
príliš pestré – toto všetko môže ochromiť
prácu samosprávy. Tieto nebezpečenstvá
chceme úplne odvrátiť, práve preto kandidáti SMK na post poslancov mestského
zatupiteľstva ponúkajú svojim voličom
stabilitu, stabilnú tímovú spoluprácu a viditeľný rozvoj – o týchto snahách svedčí aj
naše heslo: SILNÝM TÍMOM K ÚSPECHU!“ – stanovisko predsedu miestnej organizácie
SMK Ákosa Csonku.
(ts)
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15. Miroslav Kriška, 28 r., kuriér, nezávislý
kandidát
16. Henrieta Kurucová, Ing., 43 r., štátny
zamestnanec, nezávislý kandidát
17. Pavel Polka, 66 r., dôchodca, vedúci múzea, nezávislý kandidát
18. Andrea Puksová, Ing. arch., 46 r., architekt, projektant, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
19. Norbert Rák, 38 r., štátny zamestnanec, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
20. Ladislav Sokol, 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
21. Peter Szusztor, Mgr. art., 29 r., dizajnér,
nezávislý kandidát
22. Marianna Šedivá, Ing., 48 r., exekútor,
nezávislý kandidát
23. Norbert Šuchter, 43 r., podnikateľ, Sme
rodina - Boris Kollár
24. Jaroslav Tomek, 42 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Kotleba - ľudová strana
naše Slovensko
25. Alexander Tóth, Mgr., 37 r., príslušník
ZVJS, nezávislý kandidát
(www.zeliezovce.sk)

(18-26)
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Obchodné centrum odovzdali načas
1→

rom i mestu za príkladnú súčinnosť, vďaka
čomu sa stavebná časť projektu uskutočnila
v stanovenej lehote niekoľkých mesiacov.
„Ďakujem aj mestu, občanom, primátorovi
a poslancom, že si osvojili myšlienku, že
v centre mesta môžeme postaviť takýto objekt. Dúfam, že sme ich dôveru nesklamali
a je to podľa ich predstáv. Za túto dôveru
sa chceme poďakovať aj inakším spôsobom,
preto sme venovali mestu 20 tisíc eur, ktoré
pokryli časť nákladov na výstavbu detského
ihriska,“ povedal Vladimír Buček a odozvdal primátorovi symbolický šek.
„Minúty, v ktorých sme sa rozhodli podporiť výstavbu, boli prelomové. Tieto minúty
pred otvorením obchodného centra sa tiež
zapíšu do kroniky mesta. Generácie po nás
sa nebudú pýtať na naše diskusie a plány,
budú nás posudzovať podľa našich skutkov. Nad osudom zástavby tejto lokality
sa neraz sťahovali mraky. Po 30 rokoch sa
zrodilo rozhodnutie a investor, KLM real
estate, a.s. zrealizoval svoj zámer. Ďakujem

všetkým, ktorí sa pričinili o vybudovanie
obchodného centra a spoločnostiam, ktoré
vyhoveli požiadavkam v oblasti kvality
a kultúry nakupovania. Ďakujem aj za
vytvorenie nových pracovných miest, parkovacej zóny a za finančný dar na detské
ihrisko,“ vyhlásil primátor Ondrej Juhász,
ktorý po slávnostnom prestrihnutí pásky
v spoločnosti viacerých účastníkov oficiálneho otvorenia absolvoval prehliadku
všetkých novootvorených obchodných
prevádzok.
Popoludní sa konalo oficiálne otvorenie
miestnej prevádzky obchodného reťazca
Billa, oslavujúcej dvojitý sviatok. V roku
25. výročia vstupu na slovenský trh otvorila v Želiezovciach svoju 150. predajňu.
Slávnostne ju otvoril generálny riaditeľ
spoločnosti Dariusz Bator v spoločnosti
primátora a riaditeľa želiezovskej prevádzky. V želiezovskej Bille sa vytvorilo
24 nových pracovných miest.
(ik)

Tajomstvo účinnosti: byť obklopený
správnymi ľuďmi
O tom, ako dokáže developer plniť svoje
záväzky načas, rozsiahlu výstavbu riadiť efektívne a účelne, sme sa porozprávali
s Vladimírom Bučekom, predsedom predstavenstva spoločnosti KLM real estate, a.s.,
investorom obchodného centra v Želiezovciach.
Koľko nových pracovných miest vznikne
v novootvorených obchodoch?
– Podľa našich informácií od nájomcov bude
v želiezovskom obchodnom centre vytvorených
50 až 60 nových pracovných miest.
Mali reťazce záujem o otvorenie prevádzky v Želiezovciach?
– Väčšinou máme predjednaných nájomcov.
Spolupracujeme so všetkými retailovými sieťami, ktorých je vrátane potravinárov asi 60.
Každý z nich má iný koncept, niektorí idú
do menších, iní do väčších miest, niektorí do
shopping centier. Vedeli sme, že ideme stavať
takýto typ obchodného centra v takomto
meste, oslovili sme teda tých hráčov, ktorí sú
typickí pre takéto prevádzky a s nimi sme sa
dohodli. Sú to všetko renomované siete so 60
až 200 prevádzkami.
Stavba bola hotová načas, robilo tu veľa
ľudí, do večera, cez víkendy...
Zvykneme otvárať aj skôr, občas sa stane, že je
sklz 1-2 týždne. Občas sa vyskytnú individuálne zlyhania, napríklad teraz v prípade Pepca,
tovar tu majú, ale neprišli im načas regále. To
však nie je o nás, my sme priestory odovzdali
načas. Väčšinou to je tak, ako aj v tomto prípade: garantujeme, že od získania stavebného
povolenia bude objekt stáť do niekoľkých mesiacov – v tomto prípade to bolo do 6 mesiacov.

Zmluvy máme nastavené tak, že s výnimkou
extrémnych situácií, zlého počasia, mimoriadne ťažkého terénu nám výstavba trvá 5
– 7 mesiacov a otvárame vždy načas. Spolupracujeme so spoločnosťu Keraming a ešte sa
nestalo, že by nedodržali termín. Naše zmluvy
sú tvrdé, korektné a rovnako je to aj s cenou
a rozpočtom. Keď sa dohodneme, každý vie,
do čoho ide.
Práve ste odpovedali na ďalšiu pripravenú
otázku: čo je tajomstvom tejto účinnosti
a rýchlosti?
– Áno. Je to aj o tom: byť obklopený dobrými
ľuďmi, ktorí pracujú na tom tak, aby všetko
sadlo ako má. Vedel som to garantovať aj
z dôvodu, že toto je už náš 17. retail, niečo sme
už preskákali, za ostatné 4 roky na Slovensku
žiadna iná firma neotvorila viac retailových
prevádzok.
Ako sa vám spolupracovalo s predstaviteľmi mesta?
– Nemôžem zlé slovo povedať. Niekedy ideme
do zmluvného vzťahu s partnerom, ktorý sa na
nič nepýta a otázky potom odznivajú na konci
a vyskytnú sa rôzne nedorozumenia. V Želiezovciach to bolo naopak, ľudia sa pýtali, poslanci sa veľa pýtali, čomu som bol rád, mohli
sme si všetko vysvetliť, nastaviť. V tunajšej
samospráve sme stretli samých ochotných ľudí.
Vieme oceniť ústretový prístup, nemáme problém podeliť sa o náš úspech. Aj preto sme venovali 20 tisíc eur mestu Želiezovce na výstavbu
detského ihriska. Náš prístup je, aby sme sa
všade, kde sme stavali, mohli vrátiť s čistým
štítom, rovnou chrbticou a vzpriamenou hlavou.
(ik)

Anketa

Pred práve otvárajúcim sa novým obchodným
centrom sa zhromaždilo množstvo ľudí. My
sme sa niekoľkých z nich spýtali, či otvorenie
obchodného centra uvítali, či sa im páči, či ho
budú využívať a podobne.
Mária a Martinko: Chýbalo tu niečo takéto. Páči
sa nám to.
Alžbeta2: Som z Pohronského Ruskova a doteraz
sme museli za takýmito nákupmi
cestovať. Už sme veľmi čakali na to, že
tu blízko budeme mať tieto obchody.
Mária a Adíko: Za väčšími nákupmi sme doteraz
museli chodiť do Levíc. V
KIK sú zaujímavé ozdoby
a dekorácie, také niečo tu
chýbalo. Alebo napríklad Planeo, tam je dobrý
výber, z každého rožka troška. A teším sa na
Pepco, sú tam veci za cenu primeranú našim peňaženkám. Problémom bude asi doprava, vjazd
na tieto parkoviská.
Magduška: Čakali sme to a boli sme
veľmi radi, že sa to otvorí na takom
veľkom placi. Doteraz som na nákupy
chodila do Štúrova alebo do Levíc. Teraz to mám už tu a tak som rada.
Eva: Je to dobré, aj tá desaťpercentná zľava. Je dobré, že je to všetko
na jednom mieste, človek nemusí
chodiť hore-dole. My sme zo Šiah,
tam by sme takéto niečo tiež uvítali.
Máme Billu aj LIDL, uvidíme, čo ešte bude.
Ján: Toto všetko je v poriadku, aj
to elektro. Ale BILLA sú najdrahšie
potraviny, aké existujú. Poznám
to z Levíc, Štúrova i zo Šiah. Ale
aspoň je výber, môžeme si vyberať,
čo je lacnejšie a kto má veľa peňazí,
tomu je to jedno. Ale každý, kto tomu rozumie, vám povie, že BILLA je najdrahšia.
Alžbeta: Podľa mňa je to dobrá vec.
Ľudia to majú bližšie, nemusia cestovať do Levíc alebo Štúrova.
Robert: Mne sa to páči, lebo sú tu už
nejaké obchody a bude konkurencia.
Je fajn, že je to vedľa LIDla. Bol by
som síce radšej, keby tu bol Kaufland,
ale aj takto je to dobré.
Gabriel: Na Želiezovce je to dobré.
Čím viac obchodov, tým lepšie, lebo
ceny idú dole.
Erik a Bea: Už bolo načase, že tu niečo postavili, však ako to tu predtým
vyzeralo? A lepšie bude
nakupovať tu, ako chodiť
do Levíc. Určite sem bude
chodiť veľa ľudí, aj ja. Je to
určite prínos pre občanov.
Ildikó: Je to dobré, bývam tu neďaleko, budem sem chodiť.
(šh)
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Haborákovci: cieľom je účasť
na olympiáde 2028
Milana Haboráka, trojnásobného atléta roka
a reprezentanta SR vo vrhu guľou na OH v
Sydney (2000) a Pekingu (2008), predstavovať
netreba. V súčasnosti však stále viac počuť o
Milanovi Haborákovi mladšom...
Keď syn kráča v šľapajach svojho otca, považuje sa to za niečo úplne prirodzené. Ako
v minulosti obrábanie pôdy, remeslo alebo
správa majetku, tak aj v oblastiach, ktoré si
vyžadujú aj isté vrodené vlohy. Popri všetkých
pozitívach to však máva aj negatívne stránky,
a to v prípade, ak dieťa z nejakého dôvodu
potrebuje vykročiť z tieňa svojich rodičov.
V športe, a najmä v atletike, ide o ľahko merateľné a porovnateľné výsledky. A čo sa týka
Haborákovcov, to, či sa Milan mladší vydá v
stopách Milana staršieho, vraj nebolo až také
samozrejmé.

tom a on sa ma spýtal, či to chcem robiť. Vtedy
ma to naozaj nadchlo.“
Po ôsmich rokoch tréningov, účastiach na
súťažiach a úspechoch je jasné, že nešlo len o
chvíľkové nadšenie. Beh, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou a podobne, to sú atletické disciplíny, v ktorých súťažia mladší žiaci, u
ktorých sa ešte neodporúča špecializácia na
jednu disciplínu. Berie sa pritom ohľad aj na
telesný vývin.
„Behy, šprinty, skoky, vrhy a desaťboje - to je atletika. Je to, akoby sa stavala pyramída, zoširoka
všeobecná príprava, ktorá sa postupne zužuje.
Deti ešte nemôžu posilňovať činkami, len vlastnou váhou,“ hovorí Milan starší, ktorý trénuje
niekoľko detí zo Želiezoviec a okolia.
„Sú hlúpi tréneri, ktorí už z dvanásť-trinásťročných chlapcov vyžmýkajú výkon. Na mládežníckych podujatiach vidno chlapcov s
obviazanými kolenami, je zrejmé,
že sú pretrénovaní. To je veľmi ne-

rozumné,“ hovorí Milan starší a
prezrádza: „S Milankom sledujeme úspechy v inom horizonte, keď
bude mať tých 25 rokov. Už dnes
Milan Haborák mladší, štvornásobný majster Slovenska, máme vytýčený cieľ - Olympijské
reprezentant SR, AC Nové Zámky, venuje sa vrhu guľou hry v Los Angeles v r. 2028. A aby
a hodu diskom, trénuje ho otec Mgr. Milan Haborák. sme to dosiahli, musíme na to ísť
Zároveň však aj nádejný bobista, trénovaný Milanom pomaly, krok za krokom.“
Po početných úspechoch v
Jagnešákom.
školských, okresných, krajských
„Stáva sa, že rodičia tlačia svoje deti do aktivít, i celoštátnych súťažiach v hode kriketovou
ktoré sa páčia im. To nie je správne, deti by sa loptičkou sa mu v roku 2013 podarilo zabomali sledovať, k čomu inklinujú. Milanko od dovať aj na medzinárodnej súťaži vo Varšave,
detstva chodil na rôzne krúžky CVČ, chodil aj kde sa umiestnil na 3. mieste. Podobne to bolo
do ZUŠ na klavír, čo ho celkom bavilo. V det- neskôr vo vrhu guľou, kde po vynikajúcich
stve, keď za mnou prišli novinári, pýtali sa ho, výsledkoch v nižších súťažiach na medzináčím by chcel byť, odpovedal všeličo, ale k športu rodnej súťaži v Chorvátsku získal striebornú
to nesmerovalo. Hral futbal, tenis, ale často som medailu. Zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu,
mal pocit, že žiadny šport robiť nebude. Až ne- že k svojmu cieľu postupuje tou správnou
skôr sa ukázalo, že nemá vzťah ku kolektívnym cestou.
športom, ako je futbal, ale že by mu vyhovoval To však zďaleka nie je všetko, pretože Milanoindividuálny šport, napríklad tá atletika. Ale na vi okrem atletiky učaroval aj ďalší šport...
to prišiel on sám,“ hovorí otec a tréner v jednej „Vo februári sme dostali ponuku od prezidenta
osobe a dodáva: „Odmalička som ho brával na Slovenského zväzu bobistov Milana Jagnešásústredenia, tá atletika bola s ním vlastne od ka, aby si Milan vyskúšal jazdu na boboch.
narodenia, ale to rozhodnutie muselo prísť od Absolvoval týždňové sústredenie v Sigulde v
neho.“
Lotyšsku, ktoré ho mimoriadne zaujalo. Je to
Milan rozpráva, ako to bolo: „Jedného dňa, nádherný olympijský šport, ktorý zvládajú len
mal som asi 7 rokov a sledoval som na YouTube ozajstní chlapi!“
nejaké kompilácie guliarov, prišiel za mnou otec Milan Haborák mladší sa rozhodol venovať aj
a spýtal sa ma, čo pozerám. Rozprávali sme sa o jazde na boboch. A tiež na najvyššej úrovni.

FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
Čajkov – Želiezovce 1:1 (1:0) I. Klinčok- T.
Čík
Želiezovce – Hont. Vrbica 0:2 (0:0) M.
Chudý, Š Marton
Kalna n/Hr. B – Želiezovce 4:2 (2:2) M.
Hajtó, M. Lacko, L. Kudela, M. Dávid – T.
Čík, G. Dulai
Želiezovce – Hr. Kľačany 3:0 kont. (hostia
nepricestovali)
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Kolárovo – Želiezovce 3:1 (2:1) R. Both 2,
T. Balogh – T. Kudela
Želiezovce – Kalna n/Hr. 4:2 (2:1) Z. Nagy,
M. Trgiňa, T. Čík, Á, Á. Dudáš -M. Jakab 2
Veľký Kýr – Želiezovce 3:4 (2:1) M. Száraz
2, D. Csernan – J. Kuruc, Á. Dudáš, M.
Gatial, A. Molnár
Želiezovce – Kozárovce 4:0 (3:0) Á. Dudáš,
T. Kudela, M. Gatial, L. Poracky
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – N. Zámky B 8:1 (3:1) T. Balog
4, L. Boťťan 2, B. Bohák, N. Benko – M.
Hajtman
Želiezovce – Šamorín 4:1 (2:0) K. Pompos
2, M. Majer, N. Benko – M. Kovács
Šurany – Želiezovce 1:0 (1:0) F. Prochádzka
Želiezovce – Kolárovo 2:1 (0:1) K. Pompos,
G. Molnár - D. Klein
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – N. Zámky B 2:3 (1:3) F. Bahorec 2 - B. Bachčovanov, D. Jankulár, V. Virág
Želiezovce – Šamorín 2:1 (1:1) F. Bahorec 2
- M. Póšfay
Šurany – Želiezovce 2:0 (1:0) N. Herceg,
M. Hlisník(vlastný)
Želiezovce – Kolárovo 0:10 (0:6) B. Rigó 4,
R. Báňas 2, D. Bartamusz, K. Kürti, R. Ollé,
F. Bahorec (vlastný)
(nyf)
Aké sú teda jeho ciele?
„Čo sa týka atletiky, tento rok sa chcem nominovať na Majstrovstvá Európy dorastencov
U18 v maďarskom Győri, odkiaľ 7 atlétov
postupuje na Olympijské hry mládeže v Buenos Aires, ktoré budú v októbri. A čo sa týka
bobov, dostal som dôveru pána Jagnešáka a
keď budem svedomite trénovať, mám šancu
byť nominovaný na Olympijské hry mládeže
vo švajčiarskom Lausanne 2020.“
Skĺbenie dvoch olympijských športov sa
zatiaľ podarilo len niekoľkým športovcom,
aj to iba na úrovni účasti na OH. Ale získať
medailu na letných aj zimných Olympijských
hrách sa ešte nepodarilo v histórii nikomu
na svete!
Otec a syn Haborákovci sú však za jedno:
„Práve o to sa chceme pokúsiť, toto je náš sen!“
Nám zostáva len držať palce!
(šh)
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Máme za to, že v miestnej politike by mali byť ľudia, ktorí sú ochotní a schopní pracovať
pre ľudí a nebrať to len ako nejaký honor či výhodné postavenie v spoločnosti.
Dôležité pre nás je, aby novozvolení poslanci s primátorom ťahali
za jeden povraz s občanmi.
Preto je potrebné prísť 10. novembra k volebným urnám a zvoliť
si takých poslancov, ktorí nebudú len rozprávať o robote a sedieť
na stoličke, ale budú naozaj pracovať v najbližších štyroch rokoch
pre ľudí a naše mesto.
Veríme, že svojou poslaneckou prácou Vašu dôveru nesklameme a
spoločne toto mesto v najbližších rokoch posunieme k lepšiemu.

Miroslav Hasznos,
JUDr., Ing., 43 r.,
podnikateľ, právnik,
Sme rodina - Boris Kollár

Úgy tartjuk, hogy a helyi politikában olyan emberek legyenek, akik
képesek másokért dolgozni, és közben nem jutalomként vagy előkelő
társadalmi szerepként tekinteni státuszukra.
Fontos számunkra, hogy az újonnan megválasztott képviselők és
a polgármester összhangban legyenek a lakosokkal.
Ezért szükséges november 10-én szavazni, és olyan képviselőket választani, akik nem csupán a széken ülve beszél a munkáról, hanem a
következő négy évben valóban tesznek is az emberekért és a városért.

Norbert Šuchter, 43 r.,
podnikateľ,
Sme rodina - Boris Kollár

Bízunk benne, hogy képviselői munkánkkal nem okozunk csalódást, és közösen
jobbá tesszük városunkat az elkövetkező években.

23.

7.

(18-25)

ONDREJSKÝ JARMOK
23. - 24. november 2018
OZNAM

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod., ktorý
sa uskutoční od 20. októbra do 10.00 hod. 26. októbra 2018 počas
otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej
ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo
vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
• objemného odpadu (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby, plechové rúry a podobný odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť
nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
• biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená
tráva, konáre, lístie a pod.),
• drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) počas celého roka
v otváracích hodinách.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie
ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané
uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad
uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Šiestaci víťazmi v Daj si čas

Svoje vedomosti, zručnosti, fantáziu a pohotovosť preukázali žiaci šiesteho ročníka v zábavno-súťažnej televíznej relácii Daj si čas.
2. októbra v štúdiu RTVS súťažili proti sebe dva tímy: modrí zo
ZŠ Želiezovce proti červeným zo ZŠ Nové Zámky. Témou súťaže bola
história a súčasnosť Banskej Štiavnice. Okrem vedomostných úloh
súťažiaci museli preukázať aj svoje fyzické zručnosti a schopnosť
spolupracovať. Šikovnosť, pripravenosť, dobrá atmosféra a podpora
divákov nakoniec prispeli k víťazstvu nášho tímu. Súťažiaci si na
pamiatku odniesli hodnotné knihy, tričká a kľúčenky. Zároveň pre
školu získali peňažnú výhru 200 eur.
Zábavno-súťažná relácia Daj si čas bude odvysielaná 3. novembra
2018 (v sobotu) o 9:20 na Jednotke.
(zš)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

30. 9. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

759 677,28 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

14 930,71 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 131 246,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

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.

-

Najväčšia láska na svete
zomiera, keď milovaný
mažel, otec, dedko a
pradedko svoju milujúcu
rodinu navždy opúšťa.

Dňa 19. októbra uplynie ťažko prežitý
rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
Alexander Dóka
zo Želiezoviec. V našich srdciach s láskou spomína milujúca manželka, dcéra,
syn, nevesta, zať, vnúčatá a pravnúčatá.

„Nem múlnak ők el,
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.“
(Juhász Gyula)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk halálának első évfordulóján
Dóka Sándorra (1931–2017).
Szerető felesége, lánya, fia, menye,
veje, unokái és dédunokái.
(18-23)

(17-67)

Spomienka

(18-06)

Uplynulo už 15 rokov odvtedy,
čo nás navždy opustila naša
milovaná teta
Alžbeta Cigáňová

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Posner, G. L. – Ware, J.: Mengele – Úplný životný príbeh
(Citadella 2018)
Josef Mengele sa stal prežívajúcim symbolom Hitlerovho
konečného riešenia, stelesnením jeho hrôz, chladný, odosobnený, a vždy dokonale pripravený na predlžovanie smrtiacich
obradov pekelných selekcií.
Pichon, L.: Tom Gates 1 - 11 (Slovart 2013 - 2018)
Tom Gates je majstrom výhovoriek, expert na čarbanice a výnimočný tvorca komiksových príbehov. Je tiež nočnou morou
pre svojho nevrlého triedneho učiteľa pána Fullermana.
Knihy sú kúpené z rozpočtu mesta Želiezovce

Uplynulo už 25 rokov odvtedy,
čo nás navždy opustila naša
milovaná teta
Helena Kimlová
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im, prosím, tichú spomienku.
Spomínajúca rodina

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

Keleová-Vasilková, Táňa: Mama (Ikar 2018)
Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou.

(18-24)

31. 12. 2014

Položka

Fábián Janka: Lotti öröksége (Libri 2018)
Egy különös szerelem, egy tiltott házasság és egy elárvult lány,
Lotti története. Fábián Janka talán leginkább méltatott történelmi
regénye a 18. és 19. század fordulójára kalauzol bennünket.
Christie, Agatha: Az alibi (Helikon 2017)
Akkor vajon ki ölte meg Mrs. Argyle-t? A gyilkost a családban
kell keresni, de melyikük a bűnös? A kérdés felszakítja a régi
sebeket, és a lehet, hogy a gyilkos ismét lecsap...
Hawking, S. – Mlodinow, L.: A nagy terv - Új válaszok az élet
nagy kérdéseire (Akkora 2011)
A világ egyik legnagyobb gondolkodójának legújabb könyve
új válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Mikor és hogyan
kezdődött az Univerzum története? Miért vagyunk itt?
A könyveket Zselíz város költségvetéséből vásárolták.
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A cél: részvétel a 2028-as olimpián
Milan Haborákot talán senkinek sem kell
bemutatunk. Három alkalommal volt az év
atlétája, és a szlovák válogatott tagjaként
súlylökésben részt vett a sydney-i (2000) és
a pekingi (2008) olimpián. Jelenleg azonban
egyre többet hallani az iabb Milan Haborákról…
Természetesnek vesszük, ha a fiú az apja nyomdokaiba lép. Ahogy a múltban a földművelés,
a mesterség vagy a vagyonkezelés terén
követték a fiúk az apjukat, általában a velük
született adottságokat is örökölték. A sok-sok
jó tulajdonság mellett van ennek azért hátulütője is, főleg, ha a gyermek valamilyen oknál
fogva szeretne kilépni a szülők árnyékából.
A sportban, főleg az atlétikában, könnyen
lemérhetők és összehasonlíthatók az eredmények. Ami pedig Haborákékat illeti, úgy
tudni, nem volt teljesen egyértelmű, hogy az
iabb Milan követi-e apja példáját.
„Előfordul, hogy a szülők nagyon szeretnék,
ha gyermekeik olyan tevékenységet űznének, ami a szülőknek tetszik. Ez nem helyes,
a gyerekeknek kell eldönteniük, mi vonzza
őket. Milanko gyermekkorától járt a szabadidőközpont különféle szakköreire, művészeti
alapiskolába is járt, zongorázni tanult, és tetszett neki. Gyermekkorában, amikor engem
kerestek fel újságírók, megkérdezték tőle, mi
szeretne lenni, mindenféléket mondott, de a

sporthoz egyiknek sem volt köze. Focizott,
teniszezett, de az volt az érzésem, hogy nem
lesz sportoló. Csak később mutatkozott meg,
hogy nem szereti a kollektív sportokat, mint
a foci, hanem inkább valamilyen egyéni sport
felelne meg neki, mint pl. az atlétika. De erre ő
maga jött rá” – mondja az édesapa és edző egy
személyben, majd még hozzáteszi: „Kiskorától hordtam őt az edzőtáborokba, az atlétika
születése óta elkísérte, de a döntésnek benne
kellett megszületnie.”
Milan maga meséli el, hogyan történt: „Egyik
nap, 7 éves lehettem, a You Tube-on néztem
valamit a súlylökéssel kapcsolatban, amikor
utánam jött apám, és megkérdezte, mit nézek.
Beszélgettünk erről, és ő megkérdezte, akarom-e csinálni. Engem ez akkor fellelkesített.”
Nyolc év edzés, versenyszereplés és sikerek
után egyértelmű, hogy nem csak pillanatnyi
fellángolásról volt szó. Futás, távolugrás, kri-

kettlabda-dobás és hasonlók, olyan atlétikai
sportágak, amelyekben azok a tanulók versenyeznek, akiknél még nem ajánlott csupán
egy sportra fókuszálni. Miközben figyelembe
kell venni a testi adottságok alakulását is.
„Futás, sprintek, ugrások, dobások és tízpróba
– ez az atlétika. Olyan ez, mint a piramis építése, alulról kiterjedt, általános felkészülés, ami
fokozatosan szűkül. A gyerekek még nem erősíthetnek súlyzókkal, csak a saját testsúlyukkal”
– mondja idősebb Milan, aki néhány zselízi és
környékbeli srác edzője.
„Vannak oktalan edzők, akik már a 12-13
éves gyerekekből teljesítményt facsarnak ki.
Az iúsági versenyeken látni fiúkat bekötött
térdekkel, lerí róluk, hogy túlzásba viszik az
edzést. Ez nem ésszerű” – mondja idősebb
Milan és elárulja: „Milankóval más távlatokban tekintünk a sikerre, majd ha 25 éves
lesz. Már ma megvan a kitűzött célunk – a
2028-as olimpia Los Angelesben. És hogy ezt
el is érjük, lassan kell haladnunk, lépésről
lépésre.”
Számtalan iskolai, járási, kerületi és országos
versenyen krikettlabda-dobásban elért siker
után 2013-ban pontot szerzett egy varsói
nemzetközi versenyen, ahol a 3. helyen végzett. Hasonlóan történt a súlylökéssel is, a
kisebb versenyeken elért kiváló eredmények
után egy horvátországi nemzetközi versenyen ezüstérmet szerzett. Egyelőre minden
azt mutatja, hogy helyes úton halad a célja
elérésében.
Ez azonban nem minden, mert Milant az
atlétikán kívül egy másik sportág is elvarázsolta...
„Februárban kaptunk egy ajánlatot Milan
Jagnešáktól, a bobosok szlovákiai szövetségének elnökétől, a bob kipróbálására. Részt vett
egy egyhetes edzőtáborban Lettországban
Siguldon. Ez egy csodálatos olimpiai sport,
igazi férfiaknak való!”
Iabb Milan Haborák úgy döntött, megpróbálja a bobot. Méghozzá a legmagasabb szinten. Mik tehát a céljai?

Iabb Milan Haborák, négyszeres országos
bajnok, szlovák válogatott, az érsekújvári atlétikai klub (AC Nové Zámky) tagja súlylökésben és diszkoszvetésben ér el sikereket, edzője
édesapja, Milan Haborák. Egyúttal bobszánkós
reménység is, edzője Milan Jagnešák.

LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
Čajkov – Želiezovce 1:1 (1:0) I. Klinčok- T.
Čík
Želiezovce – Hont. Vrbica 0:2 (0:0) M.
Chudý, Š Marton
Kalna n/Hr. B – Želiezovce 4:2 (2:2) M.
Hajtó, M. Lacko, L. Kudela, M. Dávid – T.
Čík, G. Dulai
Želiezovce – Hr. Kľačany 3:0 kont. (a vendégek nem léptek pályára)
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Kolárovo – Želiezovce 3:1 (2:1) R. Both 2,
T. Balogh – T. Kudela
Želiezovce – Kalna n/Hr. 4:2 (2:1) Z. Nagy,
M. Trgiňa, T. Čík, Á, Á. Dudáš -M. Jakab 2
Veľký Kýr – Želiezovce 3:4 (2:1) M. Száraz
2, D. Csernan – J. Kuruc, Á. Dudáš, M.
Gatial, A. Molnár
Želiezovce – Kozárovce 4:0 (3:0) Á. Dudáš,
T. Kudela, M. Gatial, L. Poracky
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – N. Zámky B 8:1 (3:1) T. Balog
4, L. Boťťan 2, B. Bohák, N. Benko – M.
Hajtman
Želiezovce – Šamorín 4:1 (2:0) K. Pompos
2, M. Majer, N. Benko – M. Kovács
Šurany – Želiezovce 1:0 (1:0) F. Prochádzka
Želiezovce – Kolárovo 2:1 (0:1) K. Pompos,
G. Molnár - D. Klein
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – N. Zámky B 2:3 (1:3) F. Bahorec 2 - B. Bachčovanov, D. Jankulár, V. Virág
Želiezovce – Šamorín 2:1 (1:1) F. Bahorec 2
- M. Póšfay
Šurany – Želiezovce 2:0 (1:0) N. Herceg,
M. Hlisník(vlastný)
Želiezovce – Kolárovo 0:10 (0:6) B. Rigó 4,
R. Báňas 2, D. Bartamusz, K. Kürti, R. Ollé,
F. Bahorec (öngól)
(nyf)
„Ami az atlétikát illeti, idén benevezek az
iúsági Európa-bajnokságra, az U18-asok
közt a magyarországi Győrbe, ahonnan 7
atléta jut tovább az iúsági olimpiára Buenos
Airesbe, amelyet októberben tartanak.
Ami pedig a bobot illeti, elnyertem Jagnešák úr bizalmát, és ha becsületesen
edzek, esélyem lesz benevezni a 2020-as
iúsági olimpiára, a svájci Lausanneban.”
Két olimpiai sportág meghódítása eddig
csak nagyon keveseknek sikerült, az is inkább csak az olimpiai részvételben merült
ki. Érmet szerezni mind a nyári, mind a téli
olimpiai játékokon, a történelemben még
senkinek nem sikerült!
Apa és fia egyet akarnak: „Éppen ezt szeretnénk megpróbálni, ez a mi nagy álmunk!”
Mi ehhez csak drukkolni tudunk!
(šh)
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Időre adták át az üzletközpontot
1→

társaságok, amelyek együttműködtek a
projekt megvalósításában, és természetesen ott volt a helyi önkormányzat néhány
képviselője. Az egybegyűlteknek beszédet
mondott Vladimír Buček, a KLM real estate

ingatlanfejlesztő társaság igazgatótanácsának
elnöke és Juhász András polgármester. A
beruházó képviselője köszönetet mondott

üzleti partnereinek és a városnak a példás
együttműködésért, aminek köszönhetően
az építkezés néhány hónap alatt, a megállapított határidőre elkészült. „Köszönöm a
városnak, a polgároknak, a polgármesternek
és a képviselőknek, hogy magukévá tették a
gondolatot, amelynek alapján felépülhetett a
városközpontban ez a létesítmény. Remélem,
nem csalódtak, és a dolgok elképzeléseik
szerint alakultak. Bizalmukat másféle módon
is szeretnénk meghálálni, ezért 20 ezer eurót
ajánlottunk fel a városnak, amellyel hozzájárulunk a közeli játszótér költségeihez”
– mondta Vladimír Buček, és átadta a polgármesternek a szimbolikus csekket.
„A percek, melyekben eldöntöttük, hogy támogatjuk ezt az építkezést, fordulatot hoztak
a város életében. Az üzletközpont megnyitása előtti percek ugyancsak beíródnak a város
krónikájába. Az utánunk jövő nemzedék
nem kérdez majd a vitáinkról, terveinkről,
tetteink alapján ítél meg bennünket. E terület
beépítésének sorsa felett sokszor gyülekeztek

felhők. Harminc év elteltével született meg a
határozat, és a befektető, a KLM real estate
Rt. megvalósította az elképzelést. Köszönöm
mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak az üzletközpont felépítéséhez,
azoknak a társaságoknak, amelyek megfeleltek a feltételeknek a vásárlás minőségét és
kultúráját illetően. Köszönöm a létrehozott
új munkahelyeket, a parkolási övezetet és a
játszótérre nyújtott anyagi juttatást” – mondta Juhász András polgármester, aki a szalag
ünnepélyes átvágása után, a hivatalos megnyitó résztvevőivel megtekintette az összes
újonnan nyílt üzlethelyiséget.
Délután kettős ünnep keretében nyitották
meg hivatalosan a Billa üzletét, hiszen a társaság szlovák piacra érkezésének 25. évfordulóján 150. üzletét nyitotta meg. Az ünnepi
megnyitón részt vett az üzletlánc vezérigazgatója, Dariusz Bator, Juhász András zselízi
polgármester és az üzlet zselízi igazgatója is.
A zselízi Billában 24 munkahely létesült.
(ik)

A hatékonyság titka: vedd körül magad a Ankét
Megkérdeztünk néhány járókelőt, mit gonmegfelelő emberekkel
dolnak az újonnan nyitott üzletközpontról.
Vladimír Bučekkel, a KLM real estate Rt.
igazgatótanácsának elnökével, a zselízi üzletközpont beruházójával arról beszélgettünk,
hogyan képes egy befektető a vállalását időre
teljesíteni, a szerteágazó építkezést hatékonyan
és célravezetően irányítani.
Hány új munkahely létesül az újonnan megnyitott üzletekben?
– A bérlőktől szerzett információink szerint a
zselízi üzletközpontban 50-60 új munkahely
létesül.
Volt érdeklődés az üzletláncok részéről zselízi üzlet nyitása iránt?
– A bérlők többsége előzetesen bejelentkezett.
Együttműködünk minden kiskereskedelmi hálózattal, az élelmiszerboltokkal, együtt összesen
60-nal. Mindegyiküknek más az elképzelése, némelyek kisebb, mások nagyobb városokban telepednek le, vannak, akik csak bevásárlóközpontok
iránt érdeklődnek. Tudtuk, milyen városban
milyen üzletközpontot készülünk nyitni, ezért
olyan játékosokat szólítottunk meg, akik tipikusan ilyen üzletegységet szeretnének működtetni,
és velük egyezkedtünk. Mindannyian nagyobb
üzlethálózatok, 60-200 telephellyel.
Az építkezés időre elkészült, sok ember dolgozott rajta, sokszor estékig, hétvégeken...
– Általában korábban is megnyitjuk a központokat, olykor 1-2 hetes csúszás előfordul. Néha
egyedi problémák adódnak, pl. most a Pepco esetében, az áru időre megérkezett, de a polcok nem.
De ez nem rólunk szól, mi a helyiségeket időre
átadtuk. Többnyire úgy van, mint a jelen esetben
is, hogy az építkezési engedély kézhezvételétől
számítva a létesítmény néhány hónapon belül
áll – ebben az esetben ez 6 hónap volt. A szerző-

désekbe belefoglaljuk, hogy az extrém helyzetek,
rossz időjárás, rendkívül nehéz terep kivételével
az építkezés 5-7 hónapig tart, és mindig időben
nyitunk. A Keraming társasággal működünk
együtt, és még nem fordult elő, hogy ne tartották
volna be a határidőt. Szerződéseink kemények,
korrektek, és ugyanígy van ez az árral és a költségvetéssel is. Ha megegyezünk, mindenki tudja,
mibe vág bele.
Éppen válaszolt a következő kérdésre: mi a
titka ennek a hatékonyságnak és gyorsaságnak?
– Igen. Ez arról is szól, hogy jó emberekkel kell
körülvenni magunkat, akik úgy dolgoznak, hogy
minden úgy menjen, ahogy annak mennie kell.
Azért is tudtam garanciát nyújtani, mert ez már
a 17. központunk, sikerült már bizonyítanunk, az
elmúlt négy évben Szlovákiában semmilyen más
cég nem nyitott annyi üzletközpontot, mint mi.
Milyen volt az együttműködésük a város
vezetésével?
– Nem mondhatok egy rossz szót sem. Néha
olyan partnerrel kötünk szerződést, aki semmit
nem kérdez, de a kérdések a végén előkerülnek,
és emiatt félreértések is adódnak. Zselízen ez
másképp volt: az emberek kérdeztek, a képviselők
rengeteget kérdeztek, aminek örültem, mindent
elmagyarázhattunk, bemutathattunk. Az itteni
önkormányzatban sok készséges emberrel találkoztunk. Értékeljük az előzékeny hozzáállást,
nem okoz problémát osztozni a sikerünkön.
Ezért is ajánlottunk fel a városnak 20 ezer eurót
egy játszótér kiépítésére. Arra törekszünk, hogy
mindenhová, ahol építkeztünk, tiszta lelkiismerettel, egyenes gerinccel és felemelt fejjel térhessünk vissza.
(ik)

Mária
Hiányzott valami ilyesmi. Tetszik.
Adíko
Tetszik. Például a Planeo, jó a
választék, mindenből egy kevés.
Vagy a Pepco a pénztárcáinkhoz
mért árakkal. Gondot talán a
forgalom és a parkolóba való behajtás okoz majd.
Magduska
Már vártuk, hogy itt a nagy területen nyíljon meg. Eddig Párkányba vagy Lévára jártam nagy
bevásárlásokra, most már helyben
is megtehetem, és ennek örülök.
János
Ez mind rendben van, az elektro
is. De a BILLA a legdrágább élelmiszerüzlet. Ismerem Léváról, Párkányból, Ipolyságról. De legalább
van választék, kiválaszthatjuk az
olcsóbbat, és akinek több pénze van, annak
mindegy. De minden hozzáértő elmondhatja, hogy a BILLA a legdrágább.
Gábor
Zselízre jó. Minél több üzlet, annál
jobb, mert csökkennek az árak.
Erik
Már ideje volt, hogy valami megépült
itt, hát hogy nézett ki azelőtt? Jobb
lesz itt vásárolni, mint Lévára
járni.
(šh)
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Nem mindennapi koncert a kastélyban

ben telik. Ebből az alkalomból több zenei
rendezvényt is szerveztek. Ezek egyike a
Schubertfest nemzetközi fesztivál 4. évfolyama volt, amely két állam három városá-

ban valósult meg. Zselíz a fesztivál második
megállója volt, a helyi rendezvény a Schubert
az Esterházyaknál címet kapta.
A grófi kastély felújított termében
megtartott rendezvényt Juhász András polgármester nyitotta meg. A
jelenlevőkhöz Polka Pál, a zselízi
rendezvény szervezését felvállaló
Castellum Zeliz polgári társulás
tagja szólt. A közönségnek bemutatkozott a Bertók Tibor, Ľubomíra
Verbovská és Štefan Sojka összetételű vonóstrió, Gyöpös Krisztina zongorista és Gyöpös István hegedűs,
aki egyébként az egész fesztivált
szervező Franz Schubert Társaság elnöke,
valamint a világhírű Liszt Ferenc-díjas
zongorista, Szokolay Balázs. Az ő előadásában bemutatott Wanderer-fantázia sokak

Több mint 1 millió euró
érkezett Zselízre az MKP által

Első ránézésre talán meglepő és merész
kijelentésnek tűnhet, kicsit a számok mögé
tekintve azonban nem az. Ha összeszámoljuk
azokat a pályázatokat, beruházásokat és támogatásokat, melyek az MKP politikusainak
közbenjárásával érkeztek Zselízre, láthatjuk,
hogy ez az összeg reális. Persze, MKP-s politikusok alatt nemcsak a helyieket, hanem az
MKP országos vezetőit is értjük.
A magyarországi Baross Gábor Gazdaságélénkítő Programon keresztül 14 nyertes zselízi
pályázó mintegy 180 ezer eurós támogatásban részesült vállalkozása fejlesztéséhez.
Ennek a programnak a helyi koordinálásához
a magyar kormány az MKP-t kérte fel, mivel
egyedül az MKP-t tekinti tárgyalópartnernek
felvidéki ügyekben. A kulturális támogatásokra ugyancsak tetemes összegek érkeztek Magyarországról, gondoljunk akár az Országos
Népművészeti Fesztiválra, vagy a kulturális
szervezetek különböző programjaira. Hasonló mértékű támogatási rátával számolhatunk
Nyitra megye önkormányzatától is, ahol az
MKP a második legnagyobb frakcióval rendelkezik, az alelnöki tisztséget pedig a zselízi
MKP-s Csenger Tibor tölti be. A megyei fenntartású intézmények és utak ugyancsak több

2018 . őszi rágcsálóirtás

(18-28)

Az idei év Franz Schubert első zselízi
tartózkodásának 200. évfordulója jegyé-

százezer eurós támogatásairól és felújításáról
korábban már szóltunk, ezért azokat külön
nem emelnénk ki.
Évről évre pályázatokat nyernek a zselíziek
a Rákóczi Szövetség kiírásain, legyen szó
kétnyelvűsítésről, oktatásról vagy kulturális
tevékenységről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívásába a helyi MKP-s politikusoknak köszönhetően már második évben
kapcsolódott be a katolikus egyházközség, és
általa több mint 20 ezer euró értékben restaurálták a középkori freskókat.
Minden kétséget kizáróan viszont a legnagyobb tétel mind közül egy ingatlanberuházásivisszavásárlás.
A felsoroltakba nem számoltuk bele azokat a
forrásokat, melyek nem közvetlenül, hanem
közvetetten, például az MKP kapcsolatrendszerén keresztül, illetve a helyi MKP-s képviselők közreműködésével valósultak meg a
városvezetés irányítása alatt.
Sok ez, vagy kevés? Döntse el mindenki maga,
eredménynek azonban egyértelmű. Nem árt
viszont feltenni azt a kérdést is, hogy mások is
fel tudnak-e mutatni ennyit, illetve ők menynyivel gyarapították a közös zselízi vagyont?
(mkp)

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú rendelet 5.paragrafusa, 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok
és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást
végezni ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán. Mivel elérkezett az
őszi rágcsálóirtás ideje, felhívjuk a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók
elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2018. október 29. és november 4. között az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult
rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, október 29. és november 5. között pedig lehetőleg ne engedjék el őket szabadon.
Közreműködésüket köszönjük.

szerint a legmegragadóbb zongoraelőadás
volt, ami Zselízen eddig elhangzott.
A koncert után, mint ahogy az utóbbi
időben már szokássá vált, a szervezők
megvendégelték a látogatókat a kastély udvarán.
(ik)

Két kiállítás,
egy előadás

A Szlovák Antifasiszta Harcosok (SZPB)
zselízi helyi szervezete a magyar országos
testvérszervezettel (MEASZ) közös szervezésében nyitották meg szeptember 24-én a
művelődési otthonban az Ellenállás Európában elnevezésű kiállítást. Központi témája
a II. világháború előtti és alatti ellenállási
mozgalmak feltérképezése volt Európaszerte. Kb. harminc panelen országos felbontásban mutatta be az ellenállás legfontosabb pillanatait magyar, angol és francia
(valamint a városi hivatal alkalmazottainak
jóvoltából rövidítve szlovák) nyelven.
A kiállítás hivatalos megnyitóját összekötötték Hanti Vilmos, a MEASZ és az ellenállók
nemzetközi szervezete (FIR) elnökének
előadásával. A rendezvényen részt vett
Juhász András polgármester is, aki rövid
beszédében hívta fel a figyelmet a téma időszerűségére, valamint a SZPB helyi elnöke,
Jozef Výboch, aki a rendezvényt megnyitotta. Az előadás után a jelenlevők egy másik,
A holokauszt Kanyuk József szemével c.
kiállítást is megtekinthettek.
Hanti Vilmos bevezetőben a kiállítás létrejöttéről beszélt, amely első ízben az Európai
Parlament talaján mutatkozott be a nyilvánosságnak. Előadását a helyi társadalmi élet
üde színfoltjának is lehetett volna nevezni,
ha egy jelentős részében nem a magyar
belpolitikai viszályok exportálása és ellenzéki hangvételű politikai hangulatkeltés lett
volna mondandója központjában. Ennek
következtében viszont propagandista szintekre csúszott, amelyeken a magyar kormányt állította be az antifasiszta törekvések
egyik nagy ellenfelének, bár előadásának
későbbi – egyébként élvezetes – részében
tudatta: az EU más (balti) államaiban folyik ma is kormánytámogatással az egykori
Waffen SS dicsőítése. Ettől eltekintve a kb.
ötven érdeklődő érdekes beszámolónak volt
tanúja, amelynek során szó volt az antifasiszták törekvéseiről, tevékenységéről, az
előadó geopolitikai világlátásáról és számos,
általa átélt, a politikai élet jeles képviselőivel
kapcsolatos érdekes találkozásról.
A figyelmes látogató az egyik kiállításról
új, hasznos ismereteket, a másikról empátiát és együttérzést növelő benyomásokat
szerezhetett, az előadás során pedig olyan
ösztönzésekkel nézhetett szembe, amelyek
nyomán módosíthatja, vagy éppen megszilárdíthatja eddigi nézeteit. Levicky László
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20. Sokol László, 57 éves, magánvállalkozó,
független jelölt
21. Szusztor Péter, Mgr. art., 29 éves, formatervező, független jelölt
22. Marianna Šedivá, nérnök, 48 éves, végrehajtó, független jelölt
23. Šuchter Norbert, 43 éves, vállalkozó, Sme
rodina - Boris Kollár
24. Jaroslav Tomek, 42 éves, önfoglalkoztató,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
25. Alexander Tóth, Mgr., 37 éves, büntetésvégrehajtási és igazságszolgáltatási alkalmazott,
független jelölt
(www.zeliezovce.sk)

Együttműködési megállapodást kötött
egymással Most-Híd és MKP Zselízen
Az MKP zselízi helyi szervezetének elnöke,
Csonka Ákos és a Most-Híd járási elnöke,
Csudai Róbert együttműködési megállapodást kötött az önkormányzati választásokra
Zselízen.
Mindkét párt Juhász András jelenlegi polgármestert támogatja a választáson. Az MKP 10,
a Most-Híd egy képviselőjelöltet állított a 12
tagú képviselő-testületbe. A felek megegyeztek abban és kinyilatkoztatták, hogy céljuk az
elkezdett zselízi fejlesztések folytatása, aminek
feltétele az operatív együttműködés és egy-

más kölcsönös támogatása.
„Hisszük, hogy a zselízi választópolgárok
nyugalmat és stabilitást kívánnak, nem pedig
kisded harcokat, amelyeket egyes képviselők
és képviselő-jelöltek folytatnak egymással,
illetve a jelenlegi polgármester ellen. Zselíznek kiszámíthatóságra, határozott vezetésre
és eredményekre van szüksége. Ezt a jelenlegi
polgármester és a két párt jelöltjei tudják garantálni, ezért az összefogásunk szükségszerű”
– áll Csonka Ákos és Csudai Róbert által ellenjegyzett nyilatkozatban.
(mkmh)

Juhász Andrást
támogatja az
MKP Zselízen

Az MKP zselízi alapszervezete határozatban
foglalt állást, hogy a jelenleg is hivatalában
lévő polgármestert, Juhász Andrást támogatja
a november 10-én esedékes önkormányzati
választáson.

„Mivel nem állítottunk saját polgármesterjelöltet, úgy határoztunk, hogy megvárjuk
a jelöltség benyújtásának határidejét. Majd
miután a városi választási bizottság is jóváhagyta a jelöléseket, vált hivatalossá az
indulók kiléte. Más megkeresés is érkezett az
irányunkba, de az eddigi együttműködésből
kiindulva, az értékrendet és a programot egyeztetve egyedül a jelenlegi polgármester, Juhász Andrással és programjával egyeztethető
össze az, amit az MKP képvisel, így egyértelmű volt a döntés. A taggyűlés egyöntetűen,
ellenszavazat nélkül állt ki a polgármester úr
mellett.
Az együttműködési megállapodásunk értelmében a támogatás nem egyoldalú, hanem
oda-vissza alapú.
Hiszem, hogy Zselíznek stabilitásra, biztonságra és kiszámíthatóságra van szüksége,
nem pedig állandó jellegű egyénieskedésre
és veszekedésre. Láttuk már párszor – akár
más testületek példáin –, mit eredményez és
milyen nehézségeket feltételez, ha nagyon
sokszínű a testület, könnyen akár meg is

(18-27)

béníthatja egy önkormányzat munkáját. Ezt
mindenképpen el szeretnénk kerülni, ezért
az MKP képviselő-jelöltjei csapategységet,
stabilitást és kiszámítható fejlődést kínálnak a
választóknak, ezt testesíti meg idei kampány-

szlogenünk is, A SIKERHEZ CSAPAT KELL!”
– áll a helyi szervezet elnöke, Csonka Ákos
által ellenjegyzett nyilatkozatban.
Az MKP tíz képviselőjelöltet indít a 12 tagú
képviselő-testületbe.
(ts)
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Ismerjük meg polgármester-jelöltjeinket!
Tisztelt Polgártársaim!
A helyhatósági választások közeledtével
kötelességemnek érzem, hogy hasznos információkkal lássam el Önöket. Remélem,
az információk tudatában megerősödik a
meggyőződésük, hogy támogató szavazatukat mint független polgármesteri aspiránsra
leadják a választások alkalmával.
Zselízen születtem 1970-ben. Az alapiskolába
itthon, Zselízen jártam. Életutam következő
állomása Pozsony volt, ahol megkezdtem
középiskolai tanulmányaimat a L. Novomeský
Gimnáziumban. Egyetemi éveimet szintén
Pozsonyban, a Közgazdasági Egyetemen
folytattam, ahol 1992-ben mérnöki diplomát
szereztem, cégmenedzsment szakon. Tanulmányaim végeztével mint lokálpatrióta, visszatértem szülővárosomba, hogy a Városi Hivatal
alkalmazásában a pénzügyi osztály referenseként dolgozzak. A pénzügyi osztály, adók és
járulékok részlegének vezető beosztottjaként
1993. I. 1-től dolgoztam egészen 2006-ig, mikor részlegünk összekapcsolódott a gazdasági
osztállyal, így a már összevont osztály referenseként álltam városunk szolgálatába. 2011-től
2013-ig Csata község alkalmazottja voltam és
egyidejűleg, 2012-től Fakóvezekény főellenőre
is. Majd eljött a 2015-ös év, amikor a Szlovák
Köztársaság Pénzügyi Igazgatóságán kezdtem
dolgozni, végrehajtói munkakörben.
Miért döntöttem úgy, hogy felvállalom a független polgármesteri jelölt szerepét, és miért
kérem a polgárok bizalmát? Meghallgattam
számtalan polgártársam kérését, számot vetettem az elmúlt választási időszakkal, és arra
a meggyőződésre jutottam, hogy lehet ezt
jobban, tisztességesebben is csinálni. Egy olyan
alternatíva vagyok, aki a korlátlan hatalmi arrogancia – mely városunkban burjánzik – ellen
lép fel. A hatalom arroganciája ellen, mely teret
szerzett magának és mindennapossá vált, nem
félve a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségétől sem. Városunk lakói megérdemlik, hogy
olyan városban éljenek, ahol az erkölcs, a tisztesség és az igazságosság van jelen. Sajnos, az
alapvető demokratikus eszmék vannak sárba
tiporva. Számomra elképzelhetetlen, hogy pl.
az emberek féljenek munkahelyük elvesztésétől
csak azért, mert nem képesek feletteseik szeszélyeinek és igényeinek eleget tenni. Sajnos,

mindez a testületi üléseken is
megmutatkozik,
mikor a képviselők rámutatnak a törvénytelen lépésekre
és az ezekből
fakadó mechanizmusokra
(személyi
és
beruházási kérdések), melyre személyeskedés a sértések
sokasága a válasz.
Örülök, hogy Zselíz városa folyamatos fejlesztésen megy keresztül. Igen, meg kell hagyni,
történtek változások, ahol pénzek sokasága
fordítódott városunk szebbé tételére, de milyen
áron? Tudom, találkoztam olyan véleménnyel
is, hogy „nem érdekel, mennyibe kerül, ki építi,
a lényeg, hogy már valami történik ebben a
városban”. Mi erről a véleményem? Tudni kell,
hogy annyi pénze a városnak nincs, hogy minden kötelezettségét teljesíteni tudja. Városunk,
pénzügyi bevétel terén az államra és a helyi
adókra, illetékekre hagyatkozhat. Bevételeinket megnövelhetjük az EÚ-s, Nyitra megyei,
norvég- és minisztériumi támogatásokkal,
amire önrész hiányában a kölcsön lehetne az
egyik megoldás. Ezért fontos az, hogy meg
legyenek szabva a prioritások. Mi a fontosabb,
mit fejlesszünk? Városunknak nincs szüksége
irreális elképzelések megvalósítására, nincs
szüksége túlárazott fejlesztési tervek kivitelezésére, melyek csak a város eladósodottságát
növelnék. Miért vagyunk ebben a helyzetben?
Azért, mert a közbeszerzés fogalma eddig, erre
mifelénk, ismeretlen fogalom volt.
Ígérhetnék Önöknek légvárakat, teljesíthetetlennek tűnő dolgokat, papírra vethetek konkrétumokat, mit szeretnék Zselízen a zselízieknek
adni az elkövetkező négy évben, mint, ahogy
az „jó szokásként” minden választások előtt
megtörténik. Mondhatnám, hogy szeretnék
járdákat csinálni, utakat felújítani, játszótereket
kialakítani, a nyugdíjasoknak pihenőhelyeket
és még sorolhatnám, de nem ígérhetek olyat,
melyet az Önök és a szakembereink hathatós
segítsége nélkül magam nem tudok véghezvinni. Minden a képviselő-testület összetételén, a

város gazdasági helyzetén, továbbá a kiírt pályázatokon fog múlni. Amit viszont Önöknek
tudok adni azt a következő pár pontban foglaltam össze:
– végzettségemből adódó szakmai hozzáértésemet, képességeimet, tapasztalataimat a kommunális politika területéről és kapcsolataimat;
– nyitottságot minden lakos irányában, hogy
a jó ötleteket meg tudjuk valósítani városunk
további fejlődése érdekében
– aktív közreműködést a városfejlesztés területén, mely számomra egyenlő a lakosság igényeinek kiszolgálásával az aktuális törvények
betartása mellett.
Megígérhetem Önöknek:
– minden lakos polgármestere leszek;
– türelmesen meghallgatom, és reális megoldásokkal állok elő lakosaink problémáinak
megoldásában;
– polgármesterségem alatt nem lesz különbség
ember és ember közt, sem nemzetisége, vallási hovatartozása vagy politikai nézetei miatt. Mindenki
Zselíz város lakosa, és ezt így is fogom kezelni;
– városunk vagyonát gondosabban és óvatosabban szeretném kezelni és felügyelni, mint
sajátomat;
– segíteni szeretnék minden olyan törekvést,
mely iskoláink fejlődését segíti, mert az egészségen kívül a jövő megteremtésében elengedhetetlen szerepet tölt be a fejlett, jól működő iskola.
Engedjék meg nekem, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akik végigolvasva nézeteimet
szeretnének bekapcsolódni Zselíz városfejlesztési terveibe. Minden rajtunk múlik. Rajtunk,
hogy tudunk-e maradandót, értékállót alkotni,
hogy Zselíz új fényt kapjon. Egyidejűleg, az
egészségen és családjaik jólétén túl, kívánom,
hogy a választásokkor olyan határozott döntést
hozzanak választott képviselőik kiválasztásánál,
ami biztosítja városunk fejlődését.
A választások a demokrácia ünnepe. Kifejezhetik véleményüket, választhatnak jelöltek közt, és
szavazatukkal eldönthetik, városunknak milyen
irányba kellene tovább mennie. Szavazzanak
olyan értékrendek mentén, melyek a legközelebb
álnak Önökhöz. Éljenek a lehetőséggel, ne hagyják, hogy mások döntsenek Önökről.
Megtalálnak a www.sediva.info/hu weboldalon,
ahol többet is megtudhatnak rólam.
Marianna Šedivá

Ismerjük meg képviselőjelöltjeinket
1. Baka Lajos, mérnök, 51 éves, vállalkozó,
Magyar Közösség Pártja
2. Róberta Barkóciová, Mgr., 43 éves, nővér, független jelölt
3. Bellus Dániel, Mgr., 55 éves, szociális
terepmunkás, Magyar Közösség Pártja
4. Csenger Tibor, mérnök, 53 éves, megyei
alelnök, Magyar Közösség Pártja
5. Cserba Gabriella, 63 éves, nyugdíjas,
Magyar Közösség Pártja
6. Csonka Ákos, Mgr., 30 éves, szakelőadó,
Magyar Közösség Pártja
7. Miroslav Hasznos, JUDr., mérnök, 43

éves, vállalkozó, Sme rodina - Boris Kollár
8. Pavol Hostačný, Mgr., 34 éves, kisiparos,
független jelölt
9. Pavel Ivan, 63 éves, nyugdíjas, független
jelölt
10. Juhász Eszter, 57 éves, folklór-módszertani előadó, Magyar Közösség Pártja
11. Kepka Márk, Mgr., 38 éves, pedagógus,
Magyar Közösség Pártja
12. Kotasz Norbert, 36 éves, projektmenedzser,
Magyar Közösség Pártja
13. Kovács Kázmér, mérnök, 45 éves, ener-

getikai technikus, Most - Híd
14. Jaroslava Kovácsová, Mgr., 38 éves,
állami alkalmazott, független jelölt
15. Miroslav Kriška, 28 r., kézbesítő, független jelölt
16. Henrieta Kurucová, mérnök, 43 éves,
állami alkalmazott, független jelölt
17. Polka Pál, 66 éves, nyugdíjas, múzeumvezető, független jelölt
18. Puksa Andrea, építészmérnök, 46 éves,
építész, tervező, Magyar Közösség Pártja
19. Rák Norbert, 38 éves, állami alkalmazott, Magyar Közösség Pártja
→8
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Ismerjük meg polgármester-jelöltjeinket!
Tisztelt Polgártársaim!
Kamil Halgašnak hívnak. A közelgő helyhatósági választások alkalmával bizalmukat és
támogatásukat kérem mint Zselíz város független polgármesterjelöltje.
Néhányan önök közül ismernek, a többiek kedvéért, akik nem ismernek, röviden bemutatkoznék. 41 éves vagyok, nős, feleségemmel, Szilviával és két lányommal Zselízen élek. 2011-ben
városi rendőrként kezdtem itt dolgozni, és fokozatosan ismerkedtem meg a város lakosaival,
különféle gondjaikkal és örömeikkel.
2017-ben állami szolgálatba álltam a rendőrség kötelékében, mivel szakmai életemben
aktívabb hozzáállást szerettem volna tanúsítani, és minél hatékonyabban szerettem volna
segíteni az embereknek.
Igyekszem majd, hogy Zselíz város lakosai biztonságosabban és kiteljesedve érezzék magukat,
mert megérdemlik. Azt akarom, hogy városunk

polgárai tiszteletnek örvendjenek,
és elégedettek legyenek. Városunk
fejlődésének állapota jobb, mint az
elmúlt időszakban,
ám az az érzésem,
hogy néhány dolgon még javítani
lehetne.
Úgy gyondolom,
jobban meg kell hallgatni, mit akarnak maguk
a polgárok – a választók.
Nézetem szerint szükség lenne városi bérlakásokra, a helyi utak felújítására, amelyek közül
sok felújításra szorul. Elhatározásom szerint
jelentősen javítanánk a parkolást a városban,
főleg a „Kínai negyedben”, az iskolák és óvodák környékén. Támogatni kell a kulturális,

társadalmi és sportrendezvényeket, valamint a gyermekek szabadiős tevékenységét.
Szeretném, ha a gyermekek jó viszonyt alakítanának ki városukkal, a fiatalok nem költöznének el azért, mert itt nincsenek megfelelő
életfeltételek.
További szándékom a zöldterületek revitalizálása lenne, a járdák felújítása és javítása, valamint a környezetvédelem.
Ki kell alakítani az új munkahelyek teremtésének feltételeit. Biztosítani a város sokoldalú fejlődését, beleértve a csatornahálózat kiépítését.
Befejezésképpen elmondanám, hogy tisztelem
és becsülöm városunk minden polgárát – választóját. Önök döntenek arról, milyen lesz a
város a következő választási időszakban, ezért
ezúton is felkérem önöket: jöjjenek szavazni!
Köszönöm.
Kamil Halgaš
Kontakt: 0909 188 139

Tisztelt Lakosok!
Egész életem során Zselízhez kötődöm. Előbb
a Losonci Építőipari Szakközépiskolában tanultam földfelszíni építészet szakon, majd a
Pozsonyi Műszaki Főiskola építészeti szakát
végeztem el. Tanulmányaimat a pozsonyi
Comenius Egyetem jogi karán beruházások
és területrendezési tervek jogi viszonylatai
szakon, majd a Zsolnai Egyetemen igazságügyi szakértő mérnök szakon folytattam. A
Zselízi Városi Nemzeti Bizottságon, később a
Lévai Járási Nemzeti Bizottságon építésügyi
és területrendezési osztályvezetőként dolgoztam, majd 1990—1994-ben a Zselízi Körzeti
Hivatal elöljárója voltam. 1994 és 2002 között
zselízi önkormányzati képviselőként tevékenykedtem.
19 évvel ezelőtt építkezési vállalatot alapítottam Zselízen, amely átlagosan 40 helyi és
környékbeli munkavállalót foglalkoztat.
Amikor négy évvel ezelőtt a lakosok bizalmat
szavaztak nekem, és nagy előnnyel polgármesterré választottak, nem ígértem túl sokat.
Az első és legfontosabb a város pénzügyi
helyzetének helyreállítása volt. Ez sikerült is,
bár nagyon fájdalmas folyamat volt. Viszont
gyökeresen megváltoztatta a városi további
irányultságát.
A szerény ígéretek ellenére az elmúlt választási időszakban komoly mennyiségű munkát
végeztünk el. Az önkormányzat eredményei
magasan túlszárnyalják az időszak elején felvázolt terveket. Komolyabb kiadásokra nem,
csupán szemléletváltásra volt szükség ahhoz,
hogy megoldjuk a Selyz Bútor bekötőútjának
évek óta megoldatlan kérdését. Ennek nyomán a vállalat bővíteni tudta tevékenységét, új
munkahelyeket teremtett, és növelte a foglalkoztatottságot a városban. Hasonló hatása
volt annak is, hogy felvettük a kapcsolatot egy
külföldi befektetővel, amely hosszú idő után
beindította a gyártást a helyi gépgyárban.
Neki köszönhetően egy másik külföldi befektető, egy gépgyártás területén tevékenykedő

görög
vállalat
is városunkban
telepedik le.
Az uniós alapokból felújítottuk a
közvilágítást olyan
módon, amelynek
köszönhetően
évente komoly
összegeket
takarítunk
meg.
Részben saját forrásból felújítottuk a zselízi
ravatalozót, kizárólag városi pénzből a sportpályát és részben a T18-as tornatermet. Ennek
felújítása a közeljövőben pályázati forrásból
folytatódik. Több játszóteret és pihenőzónát,
valamint Szódón sportpályát építettünk.
Szintén saját forrásból láttunk hozzá a fürdő,
a főtér felújításának, folyik városszerte az
akadálymentesítés, felújítottunk néhány
úttestet és járdát, felszámoltunk illegális
szemétlerakatotak a parkban és a Posta utcában. Telkeket készítünk elő családiház-építés
céljából a Posta utcában. Miután évtizedekig
csak beszéltek és ígérgettek a kastély felújítását
illetően, mi a szócséplés helyett munkához
láttunk. Felújítottuk a kastély néhány termét
és szociális helyiségeit, amelyekben a város és
polgári társulások által szervezett rendezvények valósulnak meg. Mindezt úgy sikerült
megvalósítanunk, hogy közben nem raktunk
aránytalan terhet a költségvetésre. Odafigyelünk a városi pénzügyek rendben tartására és
kiegyensúlyozottságára.
Azonban nem minden elhatározásunkat tudtuk megvalósítani. Pályáztunk a csatornahálózat-bővítésre, és kérvényünk – ellentétben a
korábbi próbálkozásokkal – megfelelt a minőségi és formális ellenőrzés követelményeinek.
A minisztérium nyilvántartásában várja, hogy
újabb források szabaduljanak fel a környezetvédelmi tárcánál erre a célra, és amint ez
megtörténik, városunk megkapja a támogatást. Együttműködésben a Nyugat-szlovákiai

Vízművekkel megkezdődött a csatornahálózat
építése a Posta, a Sládkovič és a Garam utcában.
További céljaim is vannak, bár hasonlóan,
mint az elmúlt időszak elején, most is arra
intek, hogy az elhatározások megfogalmazásánál legyünk óvatosak.
Folytatni szeretném az óvodák, a magyar alapiskola, az utak és járdák, a főtér, a kastély és a
fürdő felújítását. Néhány éven belül melegvizes fedett uszodát szeretnék a fürdő területén
építeni. Folytatni fogjuk azokat a munkákat is,
amelyekre az elmúlt hónapokban pályázati támogatást kaptunk. Ilyen az illegális szemétlerakatok felszámolása, a T18-as tornaterem felújításának folytatása, a városi hivatal felújítása,
valamint a kerékpárutak építése. Pályázatot
nyújtottunk be a művészeti alapiskola jelenlegi épületének felújítására óvoda és bölcsőde
létesítése céljából. A város több, a múltban
külső kivitelezők által végzett tevékenységet
is átvett, például a hulladékelszállítást, a temetők fenntartását vagy az útkarbantartást.
Úgy tűnik, ez jó döntés volt. Arról nyerünk
bizonyságot, hogy megfelelő menedzselés
mellett a város is jó vagyongazdálkodó lehet,
és hatékonyan takaríthat meg jelentős összegeket a lakosságnak. Folytatni, sőt, bővíteni
szeretnénk ezt a tevékenységet.
A tettek emberének tartom magam. A
vállalkozói életből hoztam magammal ezt
a hozzáállást, ahol fontos a gyors cselekvés, másként az embernek nincs esélye. E
hozzáállásomból több kellemetlenségem és
konfliktusom is kialakult, másrészt viszont
ha más természetem lenne, sok beruházás
nem valósult volna meg. Amennyiben
a lakosok megtisztelnek bizalmukkal, a
képviselő-testülettel és a városi alkalmazottakkal együtt folytatni fogjuk az aktív
feladatmegoldást.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, folytatni fogom az elkezdett munkát.
Tisztelettel,
Juhász András
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Ákos volt, aki nekem szegezte a kérdést, nem
csatlakoznék-e hozzájuk. Ha politikailag nem
is, de kulturálisan és társadalmilag aktív voltam.
Társadalmi munkában vettem részt, például a a
Magyar Házban is, közeli kapcsolataim voltak az
ottani csapattal. Nagy meglepetésemre megválasztottak. Mivel főleg a vállalkozásban voltam
aktív, feltételeztem, hogy becsületes életvitelem
eredményeként. Készakarva senkinek soha nem
ártanék. Ez számomra a legfontosabb. Utána
következik a többi.
Milyen gondolatokkal és elhatározással érkezett a képviselő-testületbe?
– Tudatosítottam, hogy egyike vagyok a 12 képviselőnek, és ha valaminek történnie kell, közösen kell elérnünk, nem szerencsés csoportokra
osztódni. Jó gondolatokkal és a támogatásommal
akartam hozzájárulni ahhoz, hogy a város előre
jusson. Ám mivel azelőtt a helyi politika iránt
csak mint polgár érdeklődtem, néhány dologról
fogalmam sem volt. Az első hetek és hónapok
arról szóltak, hogy a város teljesen ki volt fosztva.
Azt, hogy egy alkalmazott a saját pénzével támogatta a várost, soha nem felejtem el. Ez volt
az első sokk, ami ért. Nem tudtam megérteni,
hogyan lehetséges, hogy azok az emberek, akik
ezt okozták, teljesen büntetlenül megússzák.
Nemrégiben olvastam egy érdekes állítást: „Én
nem kívánok senkinek semmi rosszat, viszont
néhány embernek kívánom, hogy találkozzon
önmagával.”
Hogyan értékeli a város irányultságát?
– Valahogy úgy, ahogy Tóth Sanyo mondta? Ott,
ahol sötét volt, egy gyertya is világosságot gyújt.
Igaza volt. Az biztos, hogy a négy év alatt eredmények születtek, a dolgok pozitív irányt vettek,
és ez látható is, a város szebb, mégsem tudok
mindennel egyetérteni.
Például a módszerek, ahogyan az eredményeket
elérik. Vagy ha valamiről visszamenőleg szavazunk, az ember szinte feleslegesnek érzi magát.
Másrészt viszont tudom, hogy a törvények, előírások nem ideálisak. Egy ismert ember mondta,
hogy ha mindent be kellene tartani, akkor 5
méter járdát sem tudnánk megépíteni.
Úgy vélem, hogy az ismert közbeszerzési
eljárásra gondol. Zselízen viszont sok rossz

tapasztalat van a cégekkel, melyek után befejezetlen, rossz minőségű munka maradt,
amit nem lehet reklamálni, mert a cégek
időközben megszűntek. Például a Rákóczi
utcai új lakóház esetében...
– Tudom, idősebb fiam is ott lakik. De néhány
konkrét dolog is aggaszt engem. Például a fürdő
felújítása. Jól hangzik. De az év hány hónapjában lesz kihasználva? Tényleg azt hiszi valaki,
hogy kifizetődő lesz? Aztán itt van a Garam
mellett kiépítendő kerékpárút. Ki fogja használni? Turisztikára, kerékpározásra vagy görkorcsolyázásra jó lesz, de közlekedni? Valaki az Sznf
utcából szeretne a városba jutni, és lemegy egész

a Garamig, hogy a volt vágóhíd mellett a postához kanyarodjon? Azt talán mégse. Megéri a szódóiaknak, a mikolaiaknak, de az emberek többsége továbbra is a főúton, a kamionok között fog
kerekezni. Tehát ez csupán félig jelent megoldást.
Ezt a problémát egyedül a kerülőút oldaná meg.
Nem vagyok elragadtatva az új üzletközponttól
sem. Már eddig is nagy volt a forgalom, most
még nagyobb lett. Tudom azonban, hogy
másképp nem lehetett. A városon áthaladó kamionok sokasága jelenti szerintem a város első
számú problémáját. A megoldás egy kerülőút
lenne. Multifunkciós játszóterek paradicsomává
válunk. Kihasználtak vajon? Egyre kevesebb
a gyerek, egyre több a játszótér. Ám amíg arra

a játszótérre eljutunk, szétvert, rossz utakon kell
keresztülmennünk. Ha valaki házat épít, a medencével kezdi? Valószínűleg nem. Ugyanígy
a városban is, először az utakat kellene megjavítani, utána következhetnének a játszóterek,
a fürdő, a kerékpárút... Engem nem az aggaszt,
ami épül, csak a sorrend, ami szerint mindez
elkészül.
Ami a multifunkciós játszótereket vagy a kerékpárutakat illeti, uniós pénzekből vannak
finanszírozva...
– Tudom. Itt a pénz a játszóterekre meg a kerékpárútra, ha kell, vigyétek, ha nem kell, hát nem.
Ez rossz rendszer. Másképpen kellene működnie,
például mondják meg, mire van szükségük,
és mi elintézzük. Hogy kimerítsük az összeget,
megépítjük azt, amire adnak, és amire igazán
szükségünk lenne, arra várni kell. Látni ezt
a falvakban is, ahol sorban épülnek a mindenféle
emlékművek, filagóriák, de az utak felújítására,
a csatornahálózat kiépítésére nincs pénz. Tudom,
hogy a város erről többnyire nem tehet, de engem
ez zavar.
Ki tehet róla? Mit lehetne tenni?
– Szerintem mindez azért van, mert nem
merünk őszinték lenni. Félünk megmondani
az igazat. A politikusok önámításban szenvednek, elrugaszkodtak a valóságtól. Mindenütt,
a szlovák parlamentben és Brüsszelben is. Azt
mondják, az igazmondó embernek van egy kiváltsága: Nem kell emlékeznie arra, mit mondott
két nappal ezelőtt. Láthatóan azonban nem igen
gyötri ez a politikusokat, nyugodt szívvel állítanak ma teljesen mást, mint egy évvel ezelőtt.
Leginkább az aggaszt, hogy a politikában az
ilyen típusú emberek kezdenek dominálni. Sajnos a helyi politikában is megjelentek, Zselízt
is beleértve. Álság és képmutatás előnyszerzés
céljából, avagy a bűntett meg sem történt... Nehéz ezt megemészteni. És mi mindig a kisebbik
rosszat választjuk, már régen nem a jót. De
a legrosszabbtól nem tudunk megszabadulni.
Szeretne még valamit hozzátenni?
– A Nyilas jegyében születtem. Tehát sokszor
beletalálok a közepébe.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Verbunktalálkozó tizedszer
Szeptember 15-én, szombaton tartották városunk főterén a Garam menti verbunktalálkozó kerek, 10. évfordulóját, amelyet ezúttal is az Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál XI. évadjának keretében rendeztek meg.
A rendezvény délelőttjén népdal- és táncoktatás folyt a művelődési otthonban,
délután a népviseleti felvonulást a verbuválás, majd a gálaműsor követte.
Juhász András polgármester, Csenger Tibor megyei közgyűlési alelnök és
Alžbeta Sádovská, a lévai Regionális Művelődési Központ igazgatójának
ünnepi beszéde utáni műsorban, amelyet Kendy Éva műsorvezető konferált,
bemutatkozott a Kincső és az Apró Kincső a Gereben zenekar kíséretében,
valamint több hazai és külföldi csoportosulás is. Fellépett a Martosi Hagyományőrző Együttes, a brünni Poľana, a lengyel Zemia Źywiecka és Wiyrchowanie, az ukrán Bujany Sokal, a budapesti Kenderkóc és Bokréta, valamint a
gyöngyösi Borostyán és Mákvirágok.
(sz)
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Leginkább a sorrend aggaszt...
Egy srác vidékről, ahogy magáról mondja,
akit elvarázsolt a technika. Tanulmányai
elvégzése után lépésről lépésre haladt mind
a magánéletében, mind pedig a munkában,
tapasztalatokat szerzett, hogy végül saját
vállalkozásba kezdjen. 2014-ben az önkormányzati választásokon az MKP támogatásával független jelöltként 664 szavazattal a 9.
helyen végzett, és a képviselő-testület tagja
lett. Nős, két fia van. Baka Lajos mérnök.
Honnan származik?
– Zselízen születtem 1966-ban, de Kisölveden
éltem. Zselízre jártam iskolába, ezért félig zselízinek érzem magam.
Milyen volt a gyerekkora?
– Boldog. Nem voltunk megfertőzve a mai civilizációs vívmányokkal, mint a mobiltelefon, az
internet… Fociztunk, az erdőbe jártunk, a mezőn futkostunk. Megelégedtünk a labdával és
a biciklivel. Amikor már kicsit idősebb lettem,
motorbiciklire spóroltam. Tizenöt évesen megszereztem a jogosítványt kismotorra, ezt követően a haverokkal furikáztunk a környéken.
Mi volt akkoriban az érdeklődési köre?
– Mindig érdekeltek a műszaki dolgok, már
kiskoromtól. Édesanyám máig emlegeti, hogy
kétéves koromban csak egy pillanatra hagytak
magamra, felmásztam a polcra és az áramhoz
csatlakoztatott rádióból kiszedtem az elektronokat, anélkül, hogy megrázott volna az áram.
Érdekelt a modellezés, a kézművesség, fából és
furnérlemezből különféle dísztárgyakat készítettem. Nagyapám kovács volt, apám géplakatos, én is a vas mellett maradtam, gépészmérnök
lettem.
Az alapiskola elvégzése után gimnáziumba
került?
– Igen. Úgy is mondhatjuk, hogy minden oktatásügyi kísérletezés utolért. Az első az volt,
hogy lehetőségem nyílt nyolcadikosként beadni
a jelentkezésemet középiskolába. Szerettem a
természettudományi tantárgyakat. A másik kísérlet az volt, hogy a gimnáziumban bevezették
választható tárgyként a kémiát vagy a gépészetet. Szerettem a kémiát, voltam néhány kémiai
olimpián, de Straková tanárnő nagy bánatára
a gépészetet választottam.
1985-ben érettségiztem, és felvettek a pozsonyi
Szlovák Műszaki Főiskola gépészeti karára.
Nehéz volt, de sokat segített a gimnáziumban
szerzett tudás. Ezért is nagyon sajnálom, ami
a gimnáziumunkkal történt.
Mivel magyarázza a szlovák gimnázium
bukását?
– Szerintem akkor történt a törés, amikor bevezették a nyolcéves gimnáziumokat, amivel
nagyon megbolygatták az alapiskolákkal való
viszonyt. Akkor kezdődött a mélyrepülés, sok
gyerek a lévai gimnáziumba jelentkezett.
Milyen volt a főiskolán?
– Ott egy újabb kísérlet következett. A konstrukciós irányt választottam, az iskola akkor
kezdte meg az együttműködést az érsekújvári
VUNAR-ral (Szerszámkutató Intézet). Tulaj-

donképpen duális képzésről volt szó, a hallgatókat közvetlenül a gyakorlatra készítették fel.
Az utolsó évfolyamot nem az iskolában végeztük el, oda csak néha egy-egy vizsgára jártunk.
Időnk java részét Érsekújvárban, a VUNARon töltöttük. Kedvező volt számunkra, hogy
a tanulmányaink befejezése után biztosak
lehettünk a foglalkoztatottságunkat illetően.
Ám amikor a diplomamunkámat írtam, és
készültem az államvizsgára, 1989 novemberét
írtuk, és elkezdődött a bársonyos forradalom.
Nem jutott sok időm arra, hogy a főterekre
járjak, inkább csak figyeltem az eseményeket,
a diplomamunka és az államvizsga lekötötte
minden időmet. Pozitívumként éltem meg
viszont, hogy megszüntették a marxizmus-leninizmus vizsgát. A forradalom után felütötte
fejét a munkanélküliség, a cégek megszüntetése, a likvidálás. Sokszor az is süllyesztőbe
került, ami működött. Az intézetben ránk egyszer csak nem volt szükség. Az államvizsga után
mérnökké avattak és a viszont nem látásra.
Ilyen dicstelenül végződött számunkra az egész
oktatási kísérlet.
Mit csinált ezután?
– A nagypusztai Hydronikában kaptam munkát. A legunalmasabb időszak volt ez életemben, szerencsére nem tartott soká. Ősszel behívtak Holýšovba. Még az iskolában a katonai
tanszék elvégzése után szakaszvezető lettem.
A tiszti vizsga után alhadnagyi rangra tettem
szert. Jóváhagyták áthelyezési kérelmemet, és
Lévára kerültem. Kilenc hónap katonaság után
mentem vissza a munkahelyemre, ahol éppen
elbocsátások voltak, és engem is menesztettek.
Egyáltalán nem sajnáltam. A párkányi papírgyárba kerültem, tervezőként. Nagyon jó volt
a kollektíva, máig szívesen emlékszem vissza
arra az időre. Egy év múlva itt is elbocsátások
voltak, és ahogy az már lenni szokott, először
azok kerültek utcára, akik utolsóként jöttek, így
én is. De nem volt eget rengető hely, főleg a fizetés miatt, a feleségemmel a szüleimnél laktunk
Kisölveden, gondot okozott Párkányba járni...
Hogyan oldódott meg a helyzete?
– 1993-ban a Fax&Copy társaság szerelő
technikusa lettem. Tizenöt év alatt minden fokozaton keresztül mentem, életem legjobb iskolája volt, az éveket tekintve ugyanannyi, mint
amennyit az iskolapadban töltöttem. Érdekelt,
mert nem volt egyhangú, ráadásul anyagilag
is kedvező volt. Ugyan alkalmazott voltam,
de magánvállalkozóként működtem. Nem
volt azonban egyszerű. Lánytestvérem üzenetrögzítős telefonját használtam. 1998-ban
társtulajdonos lettem a cégben, Léván alapítottunk k-t, létrehoztam az első üzletemet,
alkalmazottakat vettem fel, a k. ügyvezetője
lettem. Így működtem együtt tíz éven keresztül
Richard Sulíkkal, aki többségi részvényes volt.
Tizenöt év után hagytam ott. Ez idő alatt a cég
megváltoztatta működési módját, pl. átalakult
részvénytársasággá, négy regionális és 35 helyi
fiókkal. Később régiók szerint osztódtak, én a

nagyszombati-nyitrainak lettem a regionális
menedzsere. Így az addigi négy lévai beosztottamhoz további 30 került. Sokan közülük
azelőtt a kollégáim voltak. Szkeptikus vagyok

azzal kapcsolatban, ha a vezetőt a saját soraikból választják ki bármely területen, pl.
az oktatásügyben. Közben magánéletemben,
családomban is változások történtek, házat
vásároltam Zselízen.
Akkor már nős volt?
– A sorkatonai szolgálat után, 1991-ben
nősültem. Már 27 éve vagyunk együtt a feleségemmel, aki a magyar alapiskolában tanít.
1992-ben megszületett fiunk, Dávid, majd
1996-ban Viktor. Sőt, már van egy három éves
unokám, Bianka.
Tehát közben Zselízre költözött?
– 1995-ben megtudtam, hogy árulnak egy házat, így elmentünk megnézni. Öreg ház, amelyben egy néni lakott, szoba, konyha mosdóval,
kamra és semmi több. Az építkezéshez saját
kezűleg fogtam hozzá. Néha megszólítottam
mesterembereket, ellestem tőlük, amit tudtam,
majd egyedül, a család segítségével megvalósítottam, amit éppen kellett. Minden szabadidőmet az építkezésen töltöttem. Nagyon igényes
volt, már nem kezdeném újra. De sikerült. Ma
már 5-szobás családi ház, mellékszárnnyal,
tetőtérrel, medencével.
Rögtön azután kezdett vállalkozni, amikor
befejezte a FaxCopynál?
– Amikor 15 év után beadtam a felmondást,
mintha visszatértem volna fiatal technikus
koromba, saját vállalkozásban kezdtem
regisztrációs pénztárgépeket árulni és szervizelni. Közeledett az euró beváltásának ideje,
gondoltam, nagy üzlet lesz, és nem tévedtem.
Nagyon jó kiindulási alapnak bizonyult. Néhány egykori kollégámmal ellentétben nem
akartam konkurálni a volt cégemmel, hanem
saját ügyfélkört építettem ki.
Végül is hogyan került a helyi politikába?
– Megszólítottak. Az én esetemben Csonka
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Lakossági fórumon mutatják Szeptemberben javították az
be az önkormányzat munkáját utakat, a munka folytatódik
A zselízi városi képviselőtestület 52., ebben a választási
időszakban az utolsó ülését
rendhagyó időpontban, pénteken, október 26-án tartják.
Ugyanezen a napon délután
a művelődési otthonban a lakosok találkozhatnak a város
vezetésével és a képviselőkkel.
A lakossági fórum célja, hogy
bemutassák az önkormányzatnak az elmúlt választási
időszakban végzett munkáját,
és teret adjanak a lakosoknak
a kérdésekre, felvetésekre. A
találkozó javaslatával Juhász
András polgármester állt elő a
képviselő-testület szeptemberi
ülésén, az általános vita keretében.
A hivatal építési, területfejlesztési és környezetvédelmi

osztályvezetője tájékoztatta a
testületet arról, hogy elutasították az oktatásügyi minisztériumba beadott, vissza nem térítendő támogatásra benyújtott
pályázatot a T18-as tornaterem
felújításának ügyében. A város
a támogatásból szerette volna
finanszírozni a tornaterem
felújításának azt a részét,
amely a már támogatásra jóváhagyott uniós pályázatban nem
szerepel a jogosult költségek
között. A sikeres uniós pályázatnak köszönhetően a város
a tornaterem felújítására 700
ezer eurót nyert. Tájékoztatta a
képviselőket egy további, a művészeti alapiskola jelenlegi helyiségeiben létesítendő óvodát
érintő projekt módosításáról is.
(ik)

Sok helyi út nagyon rossz állapotban van, felújítást igényel. Ez
az állapot azonban már évek,
évtizedek óta fennáll. Az utak
felújítását általában az anyagiak
hiánya vagy a csatornázás építésének elmaradása hátráltatta.
Az elmúlt időszakban egyre
gyakrabban hallani a már kiépített
csatornarendszerrel
rendelkező városi utaknak felújításáról. A
nyári képviselő-testületi ülések
egyikén a polgármester ezzel
kapcsolatban a Fučík, a Mező, valamint a Sládkovič utcát említette
meg, amelyen éppen folyamatban
van a csatornahálózat építése.
Ezek a beruházások várhatóan
jövőre valósulnak meg.

zelő és szolgáltató osztályvezetője
elmondta, hogy szeptemberben a
Vasút, a Hviezdoslav, a Dózsa, az
Ady, a Béke, a Fučík, a Hurban, a
Kert, az Úttörő, a Rövid, a Csendes,
a Kherndl, a Mező és a F. Kráľ
utcában végeztek javításokat. „A
kátyúk aszfaltozását szeptember
első hetében kezdtük, és az időjárástól függően november végéig
folytatjuk. A tervek szerint az utak
90 százalékát kijavítjuk, beleértve
Mikolát és Szódót is. A munkákba
bekapcsolódott a városi hivatal
vagyonkezelő osztályának 11
dolgozója, szeptember végéig 40
tonna anyagot használtunk fel”
– tájékoztatott a részletekről az
osztályvezető, és hozzátette, hogy a

Néhány utcában olyan kátyúk
keletkeztek az útburkolaton, hogy
az esőzések folyamán veszélyesek
lehetnek a kerékpárosokra, de
akár a gépjárművekre is. Ez volt
az egyik oka annak, hogy a város a
leginkább érintett utcákon aszfalttal foltozta be a kátyúkat. Haris
Páter, a városi hivatal vagyonke-

szeptemberi munkák 5400 euróba
kerültek. Annak köszönhetően,
hogy a város saját erőből oldotta
meg a feladatot, jelentős összeget
takarított meg. Ha az aszfaltozást
egy beszállító cég végezte volna,
Haris Péter szerint ugyanilyen
terjedelmű munkáért 14 500 eurót kellett volna kifizetni.
(ik)

Két utcában csatorna-hálózat épül

Idén júniustól csatornahálózat-építés folyik a Sládkovič utcában,
valamint a Posta utca egy részében. Ez annyit jelent, hogy bár a
csatornázás teljes kiépítésének nagy projektje egyelőre a szükséges
anyagiak előteremtéséig várólistán van, az említett utcák lakói rövid időn belül házuk előtt tudhatják a csatornahálózatot. A beruházó a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.
A Posta utca egy részén, a Rozmaring utcai kereszteződésig a
csatornázás már korábban megépült. A nyár folyamán az utca
maradék részében is kiépült, egészen a város által családi házak

építésére kijelölt területig. Az újonnan kialakított telkeken számára tehát már elérhető a csatornahálózat, valamint a vízvezeték is,
amelyet ezen a részen párhuzamosan építettek. A munkák később
a Sládkovič utcában folytak. Az ottani lakók szenvedtek a leginkább
a csatornázás hiányától, mert annak kiépítéséig nem lett volna kifizetődő felújítani az úttestet, amely városi viszonylatban a legrosszabb
állapotban volt. A csatornázás lefektetése ebben az utcában így
lehetővé teszi az útfelület felújítását, és az esővíz elvezetésének
problémájára is megoldódhat. A tervek szerint a felújítás jövő
évben valósul meg, egyidőben az utcában létesítendő kerékpárút
megépítésével.
(ik)

Sokan a létezéséről sem tudnak. Néhány hozzátartozó rendszeresen
látogatja annak ellenére, hogy megközelítése nehézségekkel jár. A
város vezetése úgy döntött, kitisztítja, és megkönnyíti a hozzáférést.
A nagypusztai temető októbertől méltóbb kegyeleti hely lesz, mint az
elmúlt évtizedekben.
(foto: ik)
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Napirenden a hévízforrás és többrendeltetésű építkezés
1→

volna kifizetődő belekezdeni a beruházásba.
Hozzátette viszont, hogy a város néhány éven
belül hévíz hasznosítása nélkül is megépíti
a strandon a fedett uszodát, amelynek vizét
hőszivattyúkkal vagy napelemekkel fűti majd.
A testület a zselízi hévíz-hasznosítás műszaki–gazdasági tanulmányát tudomásul vette.
Hasonlóan terjedelmes volt a városközpont
többrendeltetésű beépítése alternatív javaslatainak megvitatása is. A szeptemberi ülésig három
projekt-javaslatot nyújtottak be. Ezek alkotói
az eperjesi Architekti zerozero stúdió, a nyitrai
Dynamik Holding vállalat, valamint a pozsonyi
AuPortal. A polgármester rövid összefoglalóban
ismertette a Béke utcai beépítés-tervezet eddigi
előkészületeit. A város az esetleges jelentkezőktől
négyszintes épületek javaslatát kérte, amelyeknek földszintjén üzletek és szolgáltatások, az
emeleteken pedig lakások kapnának helyet. Az
egyik jelentkező ennek ellenére 5-szintes épületet mutatott be, ám a területrendezési tervvel
való ütközés miatt később átdolgozta tervezetét.
Egy további jelentkező előnyös finanszírozási
mechanizmust kínált a városnak, amely szerint az önkormányzat csupán a bérlakásokat
finanszírozná, amelyre a lakásépítési program
keretében a minisztériumtól vissza nem térítendő támogatást, a lakásfejlesztési alapból
pedig kedvezményes hitelt kapna. Az ingatlanfejlesztő lenne az összes többi rész – a földszinti
üzlethelyiségek, valamint 10 eladásra szánt lakás
– beruházója. A polgármester megjegyezte: a városközponti építmények képe szakmai döntést

kíván, ezért a kérdést szakembereknek, nem a
nyilvánosságnak kellene eldöntenie. Hozzátette,
hogy a város több más módon is választ kíván
adni a növekvő foglalkoztatottság nyomán
kialakuló lakáshiányra, például a munkásszálló
átépítésével vagy új építési telkek kialakításával.
A vitában az egyik vállalat képviselője, a zselízi
Miroslav Hasznos is bekapcsolódott, aki szerint
a három javaslat sokban hasonlít egymásra. Az
általa képviselt vállalat javaslata abban tér el
a többitől, hogy nagyobb beépített földszinti
területtel, valamint 10 áltagon felül felszerelt lakás építésével is számol. Tervezetüket egy külön
erre a célra kialakított honlapon is bemutatták,
amelynek néhány hónapnyi létezése alatt szép
számú látogatója volt, ami a lakosság érdeklődésére utal. Hasznos Miroslav szerint fontos, hogy
az építkezésen helyi vállalatok kapjanak lehető
legnagyobb szerepet. Az általa képviselt vállalatról elmondta: az utóbbi időben Zselízen átadott társasházaknál minőségileg jobb épületeket
képes építeni, jó referenciái vannak, és nincsenek
peres ügyei. Az általuk előterjesztett javaslat érdekessége a parkosított tetőszerkezet.
A kérdés vitájába több képviselő, a város főellenőre és jogásza is bekapcsolódott. Fokozatosan
egyébként ritka, egész testületet érintő véleményegyezség alakult ki az AuPortal javaslatának
támogatásában. Rövid szünet után a testület
úgy határozott, hogy készüljön telekeladási
pályázat a többrendeltetésű objektumok
építése ügyében, amelynek feltételei közt
szerepeljen, hogy a kivitelező saját eszközeiből

valósítja meg a beruházást.
A testület jóváhagyta a 2011/3 sz., szennyvízgazdálkodási általános érvényű rendelet
(ÁÉR) kiegészítését, amely az aktuálisan
érvényes törvény értelmében lehetővé teszi a
szennyvízkezelés ellenőrzését emésztőgödörrel
rendelkezők esetében. Jóváhagyta a gazdasági
és szociális városfejlesztési program, valamint
a szociális szolgáltatások közösségi tervének
aktualizálását, amelyeket bölcsőde-építés témakörrel egészített ki.
A családiház-építés előkészületei olyan stádiumba jutottak városunkban, hogy szükségessé vált
a városrendezési terv módosítása. Ahogy a városi hivatal építési osztályának vezetője, Gubík
Emese nyilatkozta, ezt egyrészt a város ilyen
célú Rozmaring utcai tervezete, másrészt két, ill.
három vállalkozás kezdeményezése teszi szükségessé, amelyek a város különböző pontjain
készítenék elő a házépítést. A testület határozott
arról, hogy kezdődjön el a munka a városrendezési terv módosításán és kiegészítésén családi
házak építési telkeinek kialakítása céljából.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a
város társult tagként lépjen be a Folklórfesztiválok és Népművészet Nemzetközi Szervezői
Tanácsának (CIOFF) szlovákiai szövetségébe.
Tudomásul vette és jóvá is hagyta a határozatok
teljesítéséről szóló beszámoló, tudomásul vette a
főellenőr pénzügyi ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok pótlásáról szóló beszámolót, valamint
a városi rendőrség elmúlt időszaki tevékenységéről
szóló beszámolót.
(ik)

A gimnázium épülete mellett két sportpályát adtak át
Egy évvel a Sacher és az Iskola utca sarkán
található többfunkciós sportpálya megépülése után az objektumot hivatalosan is
megnyitották. A helyi iskolák igazgatóin
kívül a megnyitón részt vett Juhász András
polgármester, Csenger Tibor, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat alelnöke, Nagy Géza
alpolgármester, a szponzorok képviselői, a
gimnázium diákjai és alapiskolás tanulók is.
A többrendeltetésű pálya megépítését a
kerületi önkormányzat finanszírozta azt követően, hogy a kerületi önkormányzat és a
város ingatlancserében egyezett meg. A város
tulajdonába a magyar alapiskola területén
levő tornaterem került, a kerületi önkormányzaté lett az a terület, ahol az új iskolai
többfunkciós pálya épült. A sportpálya főleg
a helyi gimnáziumot szolgálja majd, ahová az
új tanévtől a volt szlovák gimnázium szlovák
osztálya is tartozik.
Az ünnepi megnyitón Cserba Katalin, a
Comenius Gimnázium igazgatója üdvözölte
a jelenlevőket, majd átadta a szót Csenger
Tibornak és Juhász Andrásnak.
„Jártam a megye déli részének összes iskolájában, és elmondhatom, hogy a legjobb
állapotú és legjobban felszerelt épület itt,
Zselízen van. Ehhez a sportpálya meg-

nyitásával további sportolási lehetőségek
adódnak. Most már csak a szülőkön és a
diákokon múlik, hogy ez az iskola visszatérjen az elmúlt időszak sikeres szellemiségéhez, hogy szlovák és magyar
párhuzamos osztályok működjenek
itt. Erre nemcsak Zselíznek, hanem
az egész régiónak szüksége van, nem
engedhetjük meg, hogy ne legyen itt
középiskolánk. A gimnáziumnak
megvan a hírneve, kérek mindenkit,
hogy terjessze ezt. A pályát a gimnázium diákjai, az alapiskolások
is használni fogják, ezek után úgy
gondolom, városunkban nem lehet
arra panaszkodni, hogy nincs hol
sportolni” – jelentette ki Csenger Tibor megyei alelnök és városi képviselő
az ünnepélyes megnyitón.
„Úgy tartják, hogy a sportba fektetett beruházás nem termel anyagi jellegű hasznot,
ennek ellenére a prioritások közé tartozik.
Az alapiskolák melletti, a szódói és most
a gimnázium melletti többfunkciós sportpályát a gyermekek és felnőttek egyaránt
használhatják majd. Használjuk is egészséggel, védjük és becsüljük városunk eme új
relaxációs szigetét” – mondta beszédében a

polgármester.
A többfunkciós pályán kívül átadták a
közelében levő workout pályát is. Ennek

létesítését a gimnázium néhány volt diákja
kezdeményezte: Šiko Denis, Sárai Zsombor
és Torma Gábor, ill. szüleik. A kezdeményezést támogatta a gimnázium mellett Sárai
András elnök vezetésével működő szülői
szövetség is, amelynek nagy érdeme volt a
közadakozásból és szponzori felajánlásokból finanszírozott pálya kiépítésében.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/10, október, XIX. évfolyam

Azt mondják, az igazmondó embernek van egy
kiváltsága: Nem kell emlékeznie arra, mit mondott két nappal ezelőtt. Láthatóan azonban
nem igen gyötri ez a politikusokat, nyugodt
szívvel állítanak ma teljesen mást, mint egy
évvel ezelőtt.
(Bővebben a 4. és 5. oldalon.)
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Zselíz város – a Zselízi Városi Hivatal (Sznf u. 2, 93701 Zselíz) által
a városi költségvetési forrásból származó dotációk juttatásáról szóló,
2017/4 sz. általános érvényű rendelet 6. §-a alapján
felhívja az érdeklődők figyelmét,
hogy 2018. október 31-ig kérvényezhetik dotáció megítélését
a 2019-es évre a város költségvetéséből.
Bővebb tájékoztatás a város honlapján.

Szeptemberi önkormányzati ülés

Hévízforrás és többrendeltetésű építkezés...

A zselízi városi képviselő-testület szeptember
27-én a városi hivatal esketőtermében tartotta
51. ülését. A bevezető teendők elvégzése
után a helyi hévízforrás hasznosításának tanulmányát kidolgozó Slovgeoterm vállalat
képviselője kapott szó. Oto Halás részletesen beszámolt a tanulmány egyes fejezeteiről, valamint azok eredményeiről. Hangsúlyozta: a forrásból nyert víz összetétele nem
tenné lehetővé, hogy a hő kinyerése után a
természetbe engedjék ki, mivel viszonylag
magas a rádioaktivitása. A tanulmány szerint a
megoldást egy új, mélyebb furat jelentené, a már
meglévőt pedig a víz mélybe való visszajuttatására használnák. Hasonló okok miatt a
hőleadás hőcserélők segítségével történne.
A vállalat három megvalósítási eshetőségben
gondolkozott: egy pesszimista, egy konzervatív
és egy optimista forgatókönyvet dolgozott ki.
Ezek valószínűsége a víz hőmérsékletétől, a
forrás hozamától, pályázati források elérhetőségétől és további, jelenleg csak részben ismert
tényezőktől függ. A hőforrás hasznosításának
gazdaságossága pedig attól függ, melyik forgatókönyv valósulna meg. Ahogy a tanulmányt
készítő vállalat képviselői kérdésre elmondta,
a vizsgálatokat csupán a rendelkezésre álló
adatok feldolgozásával végezték, nem történtek
sem vizsgálati fúrások, sem pedig mintavétel.
Oto Halás szerint a forrás vizsgálati célból
való mélyítése kb. 300 ezer euróba kerülne. A
lehetséges üzemeltetést a szakember a hőenergia-gazdálkodást jelenleg is ellátó Teplo GGE
vállalattal való együttműködés útján ajánlotta
megvalósítani. A polgármester megjegyezte,
hogy a tanulmány tulajdonképpen arra adott
választ, amit már köztudott volt, és hogy az
egész projekt elsősorban pénzkérdés. A képviselőknek elmondta: tudomása van arról,
hogy előkészületben van a hasonló beruházások kormányzati támogatása. Szerinte
vissza nem térítendő támogatás nélkül nem
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Autókkal tele parkoló, az újonnan megnyitott üzleteket látogató, különféle akciókat, kedvezményeket kereső és találó vásárlók százai – ilyen is volt szeptember 20-a Zselíz központjában. Ezen a napon nyíltak meg a Béke utcai bevásárlóközpont új üzletei. (foto: ik)

Időre adták át
az üzletközpontot

A zselízi üzletközpont építése jó példája
volt annak, hogy maga az építkezés jóval
rövidebb ideig tartott, mint a munkák
megkezdéséhez szükséges adminisztratív teendők elintézése. Lapunkban folyamatosan
tájékoztattunk a beruházó ajánlattételéről, a
képviselő-testületben történt jóváhagyásról,
majd később az építkezési engedély kiadásáról. Mindeközben meg kellett nyugtatni
a közvéleményt, hiszen néhány hónapon
át, amikor az engedélyek beszerzése volt
folyamatban, látszólag semmi nem történt,
és az emberek azt kezdték beszélni, hogy az

üzletközpontból nem lesz semmi. De amikor áprilisban megjelentek a munkagépek,
és megkezdődtek a földmunkák, a projekt
láthatóan életre kelt. Az ígért határidőig,
szeptember elejéig be is fejeződött az építkezés. Az üzletközpontban levő helyiségeket
a Billa, a Teta drogéria, a Kik textil, a Pepco,
a Planeo Elektro és az Esoline vette bérbe.
Az ünnepélyes megnyitó szeptember 20-án
volt.
A hivatalos részében a befektető, a kivitelező és az egyes üzlethelyiségek bérlőinek
képviselői, valamint azok a szervezetek,
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