Januárové zasadnutie MsZ

Názorové rozdiely
na rekonštrukciu T18
Mestské
zastupiteľstvo
v Želiezovciach
zasadalo na svojom 3. zasadnutí v posledný
januárový deň. Rokovanie otvoril a viedol
primátor Ondrej Juhász. Na rokovaní sa po
prvýkrát využívalo ozvučenie s mikrofónmi
pre účastníkov.
Poslanci v úvode rokovania schválili zmenu
prílohy VZN č. 10/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa v MŠ a v školských zariadeniach so
sídlom na území mesta. Ekonómka mesta
Monika Tomeková poskytla informáciu
o tom, že na jedno oddelenie školských
klubov pripadá na rok asi 14 tis. eur.
Schválená bola aj darovacia zmluva, ktorou
mesto získa budovu bývalého daňového
úradu. Podľa vedúceho oddelenia správy
mestského majetku a služieb (OSMMaS)
MsÚ Petra Harisa je stav budovy dobrý,
objekt sa môže využiť podľa uváženia
mesta. MsZ schválilo opätovné vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na objekt bývalej
MŠ vo Svodove. Podľa P. Harisa budova
bola už viackrát ponúknutá, zatiaľ však
o ňu nikto neprejavil záujem. V uznesení sa
zastupiteľstvo zhodlo na už druhom znížení
minimálnej predajnej ceny, ktorú stanovilo
na 15 225 tis. eur. Schválilo predaj pozemku
pod budúcou trafostanicou, ako aj zriadenie
vecného bremena na pozemky mesta na
Poštovej ulici. Podľa vedúceho OSMMaS oba
zámery už MsZ schválilo koncom minulého
roka. Súvisia s rozšírením elektrickej
distribučnej siete pre potreby budúcich
rodinných domov, ktoré majú vzniknúť na
pripravovaných stavebných pozemkoch na
Poštovej ulici.
Rozsiahlu diskusiu si vyžiadal návrh na
odsúhlasenie zvýšenia nákladov projektu
rekonštrukcie telocvične T18. Dôvod
zvýšenia vysvetlila vedúca oddelenia
výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia Emese Gubíková. Žiadosť mesta
o nenávratný finančný príspevok bola
schválená v marci minulého roka, zmluva
podpísaná v septembri a správa o kontrole
verejného obstarávania bola doručená
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Chcel by som
svojou prácou prispieť
k
pozitívnemu vnímaniu práce
mestského
úradu obyvateľstvom,
ako aj k čo
najrýchlejšiemu a bezproblémovému
rozvoju mesta bez hoci len náznaku
korupčných prejavov.
(Viac na 4.-5. strane.)

SPRAVODAJCA
Mestské noviny

február, 1/2019, XX. ročník
Je to možno neuveriteľné,
ale Želiezovský spravodajca
je tu už rovných 20 rokov.

cena: 0,35 eur

Spravodajca 20

Toto jubileum stojí za to si pripomenúť. Skúsime to už v budúcom čísle.

Po dokončení kanalizácie sa Sládkovičova ulica pomaly mení. V súčasnosti ju pokrýva betónová vrstva,
tvoriaca základ povrchu budúcej cestnej komunikácie. Asfaltom sa pokryje v priebehu roka.
(fotot: rl)

Katarína Cserbová: Želiezovské
gymnázium otvára maďarský
aj slovenský prvý ročník
Aktuálny školský rok sa na želiezovskom
Gymnáziu J. A. Komenského začal v nových
podmienkach. Už to nie je škola s výlučne
vyučovacím jazykom maďarským, patrí do
nej aj slovenská 4. trieda bývalého slovenského gymnázia. To v uplynulých rokoch
neotvorilo prvý ročník, a tak v slovenskej
sekcii Gymnázia J. A. Komenského pôsobí
len trieda štvrtákov. Avšak situácia sa oproti
minulosti úplne zmenila, odkazuje riaditeľstvo gymnázia. Podľa riaditeľky Kataríny
Cserbovej zo všetkých síl pracujú na tom,
aby popri maďarskej bola v septembri otvorená aj slovenská prvá trieda. „Uvedomujeme
si, že to nie je ľahká úloha, pritom ale mnoho
okolností hovorí za to, aby rodičia deviatakov
zapísali svoje dieťa práve k nám. A urobíme
všetko pre to, aby sa to tak aj stalo.“

Túto ulohu však želiezovské gymnázium
neplánuje plniť žiadaním či doprosovaním
sa rodičov, keďže je jasné: tadiaľ cesta k
úspechu nevedie. Namiesto toho vytvára
podmienky na to, aby sa „oplatilo dať dieťa
do Želiezoviec“. Popri tom, že študentov dokážu prijať v jednom z najlepšie vybavených
gymnázií kraja v modernom, udržiavanom
prostredí, úroveň vyučovania dokážu dvíhať pomocou rôznych projektov a činností.
„Naša škola v blízkej budúcnosti získa certifikát na vyučovanie ECDL. Vďaka tomu naši
študenti budú môcť získať európsky vodičský
preukaz na počítače, ktorý zamestnávatelia
čoraz častejšie požadujú od uchádzačov, navyše na vysokách školách nahradzuje skúšku
z informatiky. Čo je dôležité: takýto kurz organizujú v kraji tri gymnáziá – a želiezovské
→4
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mestu koncom roka. Víťazom VO sa stal
Domov Slovakia, a.s. Bratislava. Keďže však
počas minulého roka ceny stavebných
materiálov, a obzvlášť tepelných izolácií
výrazne vzrástli, víťazný uchádzač avizoval,
že za pôvodné ceny nie je už možné práce
vykonať. Mestu zaslal upravenú cenovú
ponuku, zvýšenú o 118 346,82 eur. Predložený
návrh bol zameraný na akceptovanie zvýšenia
nákladov projektu a jeho vykrytie úverom.
Marianna Šedivá poznamenala, že víťazný
uchádzač má uvedených iba 12 kmeňových
pracovníkov a v posledných rokoch vykazuje

sa
v uplynulých
mesiacoch
výrazne
a nepredvídateľne
zvýšili,
v niektorých
prípadoch aj o 150 %. Dodal, že údaje o počte
pracovníkov jednotlivých firiem neposkytujú
presný obraz o ich možnostiach, keďže si
pracovnú silu zabezpečujú aj iným spôsobom.
Podľa Tibora Csengera poslanci rekonštrukciu
podporujú, zvýšenie prostriedkov však
nie. Mesto podľa neho nemá toľko voľných
prostriedkov, aby za 900 tisíc eur, z toho 230
tisíc z mestských prostriedkov zabezpečilo
túto rekonštrukciu podľa europrojektu
a potom venovalo ďalších 500 tisíc eur na
rekonštrukciu
interiéru.
Takýmto tempom mestu
nezostanú peniaze na ďalšie
roky, poznamenal a ako
prípadnú možnosť navrhol
vypísanie nového verejného
obstarávania. Podľa Emese
Gubíkovej by v prípadnom
novom VO už boli zvýšené
ceny premietnuté. Primátor
vyhlásil, že pôvodné ceny
často nesedia, lebo verejné
obstarávania trvajú príliš
dlho a ako príklad uviedol
projekt
rekonštrukcie
budovy MsÚ, kde VO trvá
Na januárovej schôdzi MsZ sa prvýkrát rokovalo s využitím už 3,5 roka. MsZ schválilo
pozmeňujúci návrh Tibora
ozvučovacej techniky.
Foto: Ľudovít Gubík
Csengera, aby mesto opäť
straty. Dotazovala sa na zdroj krytia zvýšenia rokovalo s víťazným uchádzačom o cene
nákladov a na zdroj ďalších prostriedkov, a v prípade neúspechu vyhlásilo nové VO. Po
potrebných na z hľadiska bezpečnosti krátkej prestávke dostal slovo aj člen komisie
dôležitú rekonštrukciu interiéru telocvične. výstavby Miroslav Hasznos, podľa ktorého
Primátor skonštatoval, že výzva je vypísaná výstavba nového objektu by stála asi 2 mil.
na rekonštrukcie telocviční, hoci ako stavbár eur. Potvrdil, že ceny stavebných materiálov
to vidí tak, že výstavba nového objektu by sa dramaticky zvýšili, dokonca izolačných
bola pre mesto jednoznačne výhodnejšia. Na materiálov je na trhu nedostatok, bežné sú
to sa však nenávratný príspevok neposkytuje. čakacie doby na ne. Dodal, že procesy trvajú
Pripomenul, že ceny stavebných materiálov veľmi dlho, preto nikto nemôže nútiť firmy,

Zlepšujúce sa vzťahy medzi ZŠ a gymnáziom
V diskusii januárového zasadnutia MsZ sa
poslanci venovali otázkam zverejňovania
údajov na webovej stánke mesta, príliš
dlho trvajúcim schvaľovacím procesom
v samospráve, dianiu a situácii v školstve
a rozvojovému programu mesta. Marianna
Šedivá žiadala zjednotiť obsah a formu
navzájom podobných dokumentov na
stránke, Ákos Csonka spracovať webovú
stránku aj v maďarskom jazyku. Riaditeľ ZŠ
Vojtech Tomašovič informoval poslancov
o napredovaní projektu vybavenia učební
a o skvalitnení vzťahov medzi Gymnáziom
a ZŠ: „Po dohode s gymnáziom máme
v prenájme 2 triedy, v ktorých umiestnime
druhákov a uvoľnia sa nám priestory na
tieto učebne. Predtým bol priechod medzi
gymnáziom a našou školou zamurovaný,

po dohode s riaditeľkou sme ho otvorili.
Naša spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.“
Miroslav Hasznos hľadal možnosti urýchlenia
pomalých procesov v samospráve a kritizoval
častú potrebu poslancov poradiť sa
v priebehu zasadnutia MsZ za zatvorenými
dverami. Tibor Csenger oboznámil kolegov
so svojím pôvodným zámerom byť členom
rady ZŠ, aby mohol byť nápomocný pri
riešení problémov gymnázia. Poďakoval
riaditeľom oboch inštitúcií za to, že zlepšili
vzájomnú spoluprácu. Vyslovil presvedčenie,
že výsledkom spoločnej snahy bude, že
sa v gymnáziu všetko vráti do svojich
koľají a súbežne tu bude pôsobiť slovenský
a maďarský odbor. V oblasti projektov navrhol
koncepčne pripraviť všetky zámery a určiť
poradie dôležitosti a finančné mantinely.

aby akceptovali nereálne ceny, od dodávateľa
však pri zvýšení nákladov projektu môže
investor žiadať určité benefity. Uznesenie
MsZ, podľa ktorého má mesto opäť rokovať
s víťazným uchádzačom, aby vykonal práce za
pôvodnú cenu, v opačnom prípade má vypísať
nové VO, primátor nakoniec nepodpísal.
Zastupiteľstvo
zaktualizovalo
zoznam
svojich delegovaných členov v školských
samosprávach. Na návrh Mareka Kepku
bude obecná školská komisia plniť aj úlohy
komisie školstva, ktorá v tomto volebnom
období nebola vytvorená. MsZ schválilo
rokovací poriadok zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov a členov komisií.
V rámci tohto bodu primátor v odpovedi na
poslaneckú otázku informoval o tom, akými
úlohami poveril svojho zástupcu. Následne
MsZ schválilo zloženie jednotlivých komisií.
Primátor pri tejto príležitosti poznamenal,
že komisie v minulom období pracovali
slabo. „Dúfam, že ste si zvolili vhodných ľudí,
pretože komisie musia dávať podnety, nie iba
kontrolovať,“ dodal. Poslanci schválili podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt budovania internetového pokrytia
verejných priestorov s názvom Wifi pre teba.
Zobrali na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení a správu o činnosti mestskej polície
za uplynulé obdobie.
(ik)

Uznesenie o T18
vetované

„Každého v mestskom zastupiteľstve, kto získal svoj mandát, si vážim. Je nám v podstate
súdené spolupracovať, čím skôr si to uvedomíme, tým skôr sa vieme sústrediť na skutočnú
prácu. V novom volebnom období akosi
zostalo mimo povšimnutia, že v minulom
období sme spoločne vytvorili strategický plán
rozvoja, ktorý je naďalej platný. Obsahuje aj
položku dobudovania telocvične T18. Získali
sme na to aj peniaze z projektu. Samozrejme,
z takého rozpočtu by sa dala postaviť nová,
menšia hala, ale to nie je podporované. Nemôžeme si dovoliť prísť o túto dotáciu. Preto
som sa rozhodol, že uznesenie týkajúce sa
dofinancovania investície do T18 z januárového MsZ budem vetovať a urobím všetko pre
to, aby sme túto akciu dotiahli do úspešného
konca,“ vyhlásil primátor Ondrej Juhász po
rozhodnutí nepodpísať uznesenie, podľa
ktorého má mesto rokovať o vykonaní
rekonštrukcie T18 za pôvodné ceny, alebo
pristúpiť k vypísaniu nového verejného obstarávania.
(ik)
Podľa primátora sa však toto všetko už udialo,
čoho výsledkom je plán rozvoja mesta, ktorý
tentoraz nebol spracovaný len na minulé
volebné obdobie.
(ik)
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Ako ďalej, Eurospin?
Na fakt, že vozidlá komunálnych služieb
mesta parkujú vo dvore Mestského úradu a
nie v areáli firmy Eurospinn, sme si zvykli.
Občania sa však občas pýtajú, prečo je to
tak.
„Fungujeme, ako nejaký veľký podnik, hoci by
sme tu mali byť len úradníci. Ale tento systém
funguje, osvedčil sa. Takže vynášame smeti,
staráme sa o cintoríny, o verejné osvetlenie, o
stav komunikácií. Je to takto lacnejšie,“ povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Mesto začalo preberať niektoré činnosti od
podniku Eurospinn ešte v roku 2010, keď sa
začala prejavovať hospodárska kríza. Cieľom bolo zabezpečenie lacnejších služieb a
samotní členovia bývalého vedenia mesta
i vtedajší poslanci tým vlastne priznali, že
likvidácia mestského podniku Vepos v roku
2007 a založenie spoločného podniku mesta
a súkromnej firmy nebolo efektívnym riešením zabezpečenia komunálnych služieb.
Aké boli dôvody vtedajších rozhodnutí, to
sú otázky, ktoré si akiste kladú ich samotní
aktéri pri sledovaní súčasného stavu.
Mesto si samo zabezpečuje väčšinu služieb
namiesto spoločného podniku. Ako najlepšie riešenie sa javí návrat do stavu spred
roka 2007 a zdá sa, že postupne sa k nemu
speje.
„Keď robíme rekonštrukciu komunikácií vo

vlastnej réžií, vyjde nás to o polovicu alebo
dokonca dve tretiny menej ako by sme platili
cudzej firme. Preto iniciujeme dotvorenie
nášho strojového parku o tzv. finišer - asfaltovací stroj. Budeme
tak môcť asfaltovať
dlhšie cestné úseky,
nie len lokálne opravy
tzv. vredov. Ľudí na
to máme, prípadne
ich tiež dotvoríme,“
dodal primátor.
V areáli Eurospinnu,
ktorý je majetkom
mesta,
prebiehajú
stavebné
úpravy.
Vedúci
oddelenia
správy
mestského
majetku a služieb
MsÚ Peter Haris:
„V decembri sme s
nákladmi 13940 €
realizovali opravu striech administratívnej a
hospodárskej budovy. Na ploche 400 m2 bola
odstránená stará pálená krytina a namontovaná plechová so životnosťou minimálne
30 rokov. Zároveň boli vymenené drevené
časti a namontované nové odkvapové žľaby.
Oprava bola nutná z dôvodu zatekania na
viacerých miestach. Momentálne sa opravujú

vnútorné priestory, napríklad zasadačka, do
ktorej zatekalo a sociálne priestory. Náklady
sa odhadujú na 3000 €. Do začiatku novej
vykurovacej sezóny plánujeme rekonštruovať

ústredné kúrenie. Opravy ostatných priestorov
- kancelárií, dielní a garáží sú plánované na
ďalšie roky.“
O budúcnosti a forme ďalšej existencie podniku Eurospinn zatiaľ nie je rozhodnuté,
o prípadných zmenách budeme čitateľov
informovať.
(šh)

SMK: Musí nastať obdobie prírastku,
ale aj racionality
Mnohých prekvapilo, že frakcia SMK na
prvom riadnom zasadnutí MsZ predložila vlastný návrh úpravy rozpočtu. Dôvod
jednoznačne odznel pri predložení návrhu
a následnej rozprave, obyvateľom sa však
jasne nedostal. Je všeobecne známe, že rozpočet je odborný dokument, bez ktorého
samospráva, ale ani domácnosť, nemôže
fungovať. Každý si musí vopred spočítať,
s akými príjmami a výdavkami môže počítať v nasledujúcom roku. Vychádzajúc
z toho môže plánovať nové investície, rozvojové aktivity. Mesto Želiezovce, vďaka
Bohu, svojím racionálnym hospodárením
v uplynulých rokoch spočíva na stabilných
finančných základoch, možno vyhlásiť,
že sme v dobrej finančnej kondícii. Všeobecne známe je aj to, aká je to citlivá
téma a spomíname si aj na obdobie, keď
bolo mesto v blízkosti bankrotu. Preto si
myslíme, že nemôžeme byť ľahkovážni
a aj v budúcnosti musíme robiť racionálnu hospodársku politiku, lebo akýkoľvek
nepredvídateľný externý faktor nás ľahko
môže dostať do podobnej situácie.
Často sa spomína fakt, že návrh rozpočtu
je živý materiál. Takmer v každej obci je
počas roka viackrát menený, položky sú
preskupované, sú vytvorené nové, iné sú

odstránené. Aj v prípade Želiezoviec bol
v roku 2018 rozpočet viackrát menený.
Návrh rozpočtu, predložený frakciou SMK
bol smerovaný na to, aby sa rozpočet nekomplikoval zvýšením počtu a zmenami
položiek, ale aby sme si v ňom vyčlenili náklady vopred viditeľných projektov, v prípade ktorých realizácia, verejné obstarávanie
alebo podpora z externých zdrojov už prebieha. Sú to rekonštrukcia strechy ZŠ s VJM,
projekt výstavby cyklotrás, rekonštrukcia
MsÚ, prístavba MŠ v Mikule a projekt vybavenia odborných učební oboch ZŠ. Zvyšné
prostriedky zatiaľ nezaraďme, umiestnime
ich do rezervného fondu, z ktorého počas
roka priraďme prostriedky k jednotlivým
položkám na základe už známych nákladov
ďalších investičných akcií. Tým predídeme
prípadnému deficitu a minutiu peňazí nad
rámec krytia.
Poslanecká skupina SMK získala od voličov polovicu mandátov v MsZ, preto na
schválenie návrhu potrebovala hlas ešte
aspoň jedného poslanca. To sa nestalo,
hrozila patová situácia a začiatok roka
v rozpočtovom provizóriu. Tomu sme
považovali za potrebné sa vyhnúť, preto
predseda MO SMK Ákos Csonka ako
kompromisné riešenie zahlasoval za ná-

vrh počítajúci s maximálnym čerpaním.
„Návrh predložený Tiborom Csengerom
som považoval za opatrnejší a logickejší,
preto som ho podporil. Vo svetle vzniknutej
situácie však naša frakcia rozhodla, že bude
šťastnejšie, keď rok začneme so schváleným
rozpočtom, než s provizóriom, preto som
prevzal zodpovednosť a podporil som ho. Aj
keď návrh počíta aj s neistými príjmami, ku
ktorým na výdavkovej strane sú priradené
položky,“ povedal o pozadí jeho rozhodnutia Ákos Csonka.
Podobné sú dôvody predloženia návrhu na
vypísanie nového verejného obstarávania
na rekonštrukciu telocvične T18, ktorú
predložil vedúci frakcie Tibor Csenger.
„Víťazný účastník verejného obstarávania
zvýšil výdavky o 15 %, preto mesto by muselo zvýšiť spolufinancovanie o 118 tis. eur.
Vzhľadom na to, že investičné náklady by
prekročili 900 tis. eur, navrhli sme, aby firma vykonala práce z pôvodnej sumy, alebo
vypíšme nové verejné obstarávanie. V našom
meste je veľa úloh, my sa musíme vysporiadať s dedičstvom minulosti, preto musíme
hospodáriť zodpovedne a efektívne, aby sa
toho mohlo uskutočniť čo najviac,“ vyjadril
sa predkladateľ návrhu Tibor Csenger.
(SMK)
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Funkcia zástupcu primátora je poctou, ale aj
veľkou zodpovednosťou
Po novembrových voľbách bolo kreované
nové mestské zastupiteľstvo a do pozície
zástupcu primátora bol menovaný Kazimír Kovács, ktorý začal v poslaneckom
kresle svoje tretie obdobie. V komunálnych
voľbách v roku 2010 získal 698 hlasov, vo
voľbách v roku 2014 získal 622 hlasov
a v minulom roku dokonca 858 hlasov.

Pracuje v oblasti energetiky, absolvoval
vysokoškolské vzdelanie ekonomického
smeru. Je predsedom miestnej organizácie
strany Most-Híd. Je predsedom komisie
výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia.
Ako vnímate skutočnosť, že primátor vás
vymenoval za viceprimátora?
Na jednej strane je to prejav dôvery zo strany
pána primátora. Keď mi ponúkol tento post,
vyžiadal som si 24 hodín na rozmyslenie,

keďže funkcia zástupcu primátora je veľká
pocta, ale zároveň veľká zodpovednosť. S primátorom sa poznáme už dlho, možno teraz
dozrel na to čas, keďže v ostatných štyroch
rokoch som ho verejne podporoval. Samozrejme, nie vo všetkom som s ním súhlasil,
ale boli to jeho rozhodnutia, za ktoré zobral
zodpovednosť a veci nakoniec išli správnym
smerom, mesto sa rozvíjalo správnym smerom. Poznám ho tak, že vždy má na zreteli
záujmy mesta, a tak som funkciu prijal.
Budete mať špeciálne úlohy vyplývajúc aj
z pozície zástupcu primátora? Aké?
Ako zástupca primátora budem mať na
starosti vybavovanie sťažností a petícií,
prijímanie stránok, ale v popise pracovnej
činnosti mám aj zodpovednosť za verejné
obstarávania. Okrem iných aktivít budem
koordinovať aj túto činnosť a dozerať na ňu.
Aké sú vaše priority v poslaneckej práci
v tomto volebnom období?
Chcel by som svojou prácou prispieť k pozitívnemu vnímaniu práce mestského úradu
obyvateľstvom, ako aj k čo najrýchlejšiemu
a bezproblémovému rozvoju mesta bez hoci
len náznaku korupčných prejavov. Máme
pred sebou viacero projektov, napr. obnovu
slobodárne, výstavbu polyfunkčného komplexu budov, výstavbu rodinných domov na
Poštovej a Rozmarínovej ulici. Prebiehajú
rokovania aj s ďalšími miestnymi developermi o bytovej výstavbe, mesto im chce ponúknuť pomocnú ruku. Musíme to urobiť, ak
chceme podporiť rozvoj mesta a aby mladí
z neho neodchádzali. Budú to ťažké štyri

roky, máme množstvo investičných plánov,
ktorých časť budeme realizovať z projektov,
ale výraznú časť aj z vlastných prostriedkov
mesta.
Aj v tomto období pôsobíte ako predseda
komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia. Aký výzvam bude
musieť komisia čeliť v tejto oblasti?
V komisii sa budeme zaoberať najmä investíciami, výstavbou, predajom pre mesto
nadbytočných nehnuteľností a stavebných
parciel. Budeme sa snažiť pokračovať v majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov na
území mesta.
Vaša komisia bola v uplynulých rokoch
považovaná za príkladnú z hľadiska
prístupu k povinnostiam, riešenia úloh
a periodicity zasadnutí. Čím to je?
Komisia pracovala dobre, lebo ju tvorili
odborníci, ktorí vždy sledovali záujmy
mesta. Čo je tiež dôležité: ja sám som vždy
rešpektoval a podporoval rozhodnutie svojej
komisie a podľa toho som v zastupiteľstve
hlasoval. Komisia mala veľa práce, v meste
sa uskutočnilo množstvo investičných akcií.
Aj v súčasnosti sa zaoberáme takýmito prípadmi, napr. rekonštrukciou bytovky DOS,
telocvične či slobodárne a taktiež predajom
pozemkov. Tieto investície spolu často súvisia, a tak sa s nimi stretávam občas ako
zástupca primátora, inokedy ako poslanec
alebo predseda komisie. V komisii sa stretávame naozaj často, obyčajne mesačne pred
konaním zasadnutí MsZ a bude to tak aj
v budúcnosti.
(ik)

Katarína Cserbová: Želiezovské gymnázium otvára
maďarský aj slovenský prvý ročník
1→

bude jedným z nich,“ informuje riaditeľka
školy. Gymnázium sa aj v tomto roku zapojí do projektu Bezhranične, tentoraz ako
partner Gymnázia v maďarskom Barcsi,
vypracovalo a podalo aj ďalšie projekty
zamerané na skvalitnenie vyučovacieho
procesu. „Keď budeme úspešní, vybavenie
našej školy rozšírime o špičkové technológie.
Okrem iných si zaobstaráme 3D tlačiareň,
pomocou ktorej budeme môcť naživo demonštrovať teoretické učivo, resp. jednu celú
triedu plánujeme vybaviť technológiou na
vyučovanie pomocou virtuálnej reality. VR-výbavu budeme úspešne využívať nielen pri
vyučovaní jazykov, ale aj geografie, histórie,
biológie a ďalších predmetov. Vďaka ďalším
projektom zavedieme vyučovanie robotiky,
aplikovanej biológie, obchodnej angličtiny,
resp. posilníme vyučovanie nemeckého jazyka s cieľom jeho lepšieho aplikovaného
využívania,“ dodáva Katarína Cserbová.

Okrem spomenutých hovorí za želiezovskú
inštitúciu aj štatistika prijatých na vysoké
školy. V Comgime, ako gymnáziu hovoria
insajderi, teda stavajú na inovácie. V ma-

ďarskej sekcii v znamení kontinuity, v slovenskej v dynamickej otvorenosti, ktorá je
kontraste s uzavretosťou predchádzajúceho
obdobia. Emblematickým prejavom týchto
stavov bol priechod
medzi gymnáziom
a základnou školou,
v dávnej minulosti
otvorený,
neskôr
pozorne zamykaný,
nakoniec zamurovaný a pred krátkym časom opäť
otvorený, avizujúci
skvalitnenie vzťahov medzi susediacimi
inštitúciami.
V Comgime sa teda
dvere otvárajú, ráčte
vstúpiť!
Ladislav Levicky
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Migrant chytený v Želiezovciach
Tak, začalo sa to – vyslovil sa kráľ eoden
v Pánovi prsteňov pred obliehaním rokliny
Helm. V určitom zmysle sme v podobnej situácii v prípade so želiezovským migrantom,
čím Slovensko stratilo svoje akési panictvo
voči migrantom. Ide síce o nevýznamnú
udalosť, každopádne sa však oplatí si ju zapamätať. Blížiace sa voľby totiž v základoch
charakterizuje prístup k tejto otázke. V celej

Európe a Európskej únii od začiatkov upozorňuje maďarský premiér Viktor Orbán,
taliansky minister vnútra Matteo Salvini a
niekoľko ďalších politikov ďalších štátov na
vážnosť tohto problému. Niektoré ľavicovo-liberálne politické subjekty naopak, najprv
túto tému bagatelizovali, hovoriac, že ide
o neexistujúci, čiže zástupný problém. Až
po výskyte čoraz viac tragických udalostí, žiadajúcich si množstvo obetí, zmenili
spôsob komunikácie a tieto kauzy titulovali
ako ojedinelé, izolované prípady. Stále viac
ľudí si uvedomovalo, že upozornenia neboli
iba planým poplachom: kráľ je naozaj nahý.
Dnes prevládajú prakticky dve stanoviská v
tejto téme a politickí predstavitelia sa tiež
delia na dva základné tábory v jej hodnotení: jedni podporujú migráciu, druhí pôvodné komunity.
Želiezovský prípad je netradičný aj z dôvodu, že takéto úkazy sa doteraz na Slovensku
nevyskytovali. Dodajme: v rozhodujúcej
miere preto, že Maďarsko riešilo tento
problém v zárodkoch a uzatvorilo balkánsku migrantskú trasu. Po tejto udalosti už
nemôžeme tvrdiť, že u nás je takýto prípad
nepredstaviteľný. Čím je však celý prípad
mimoriadne trápny: Spomedzi slovenských
politických strán prakticky ako jediná, ktorá
prisťahovalectvo podporuje, je slovensko-maďarská strana – viď napríklad podporu
schválenia dohovoru OSN o migrácii. Predseda Most–Híd Béla Bugár si pritom pred
prezidentskými voľbami robí kampaň, že
práve on je najlepším kandidátom na post
prezidenta tejto republiky.
Pravdaže, môžeme iba mávnuť rukou, že aj
to, ako mnoho iných, je ojedinelým, izolo-

vaným prípadom vytrhnutým z kontextu,
ale takáto ľahkovážnosť sa stále viac stáva
nedôveryhodnou. Pravda, ak by krytím špekulantských praktík koaličných partnerov
SMER a SNS, státisícovými pozekovými
špekuláciami, podvodmi, stykmi s reálnymi alebo predpokladanými predstaviteľmi
podstvetia a mafiánmi, sa šamorínska postava ešte dostatočne nestala nedôveryhodnou. Avšak, ako
vieme, je obdarená
nadprirodzenými
inter pret ačný mi
danosťami, vďaka
ktorým kedykoľvek dokáže vysvetliť dôvody svojho
konania, ktoré si
protirečia s jeho
vyjadreniami.
Ale čo sa v Želiezovciach vlastne
stalo?
Do
miestneho
nábytkárskeho
závodu priviezol
kamión nový tovar a z jednej škatule v
tovarovom priestore vystúpil podľa odhadov 16-ročný afgánsky mladík. Polícia a
cudzinecká polícia po nahlásení prípadu
okamžite konali. Podľa svedkov bol celý
prípad mimoriadny tým, že s dotyčným sa
nedokázali dorozumieť v žiadnom jazyku a
množstvo strastných dní, strávených v škatuli, na ňom zanechalo nepríjemné stopy a
podpísali sa na jeho stave.
Skúsme sa zamyslieť nad tým, s akou pachuťou hodnotíme nepriaznivý stav domácej
železničnej dopravy, keď sme nútení ju
využiť hoci len na úseku niekoľkých kilometrov – aké dni musel tento Afgánec prežiť v škatuli na ploche sotva jedného metra
štvorcového. Na druhej strane akceptácia
takýchto podmienok hovorí o neutešených
podmienkach v oblasti, odkiaľ prichádza. V
súvislosti s tým často odznieva, že títo ľudia
nechcú prísť sem, oni sa chcú dostať
do západného blahobytu. Nemôžeme však zabudnúť, že prvotným
a najpríťažlivejším cieľom je pre
nich západná Európa, napríklad
Nemecko, hocičo môže byť lepšie
ako domáce peklo. Nikto si však
nemôže myslieť, že sme schopní
prijať viac sto miliónov migrantov.
Treba to vysloviť, že je to fyzicky
nemožné. Oveľa racionálnejší je
názor triezvych politikov, podľa
ktorých problém treba riešiť v jeho
zárodku, pomoc treba poskytnúť
tam, kde ju potrebujú, ako to robí napríklad maďarská vláda podporou obnovenia
sírskych nemocníc. Pre začiatok by hádam
stačilo, keby mocnosti nehrali svoje obvyklé

hry a nevybombardovávali tieto štáty.
Pomoc odkázaným je našou kresťanskou
povinnosťou, avšak nájsť na ňu ten najlepší
spôsob by malo byť našou ľudskou dôslednosťou.
Ákos Csonka

Sme hrozní...

O poriadku, lepšie povedané neporiadku v
meste sa hovorí veľa. A to aj v súvislosti s
činnosťou či dokonca so samotnou opodstatnenosťou existencie mestskej polície.
V uplynulých rokoch sa občania dožadovali
vybudovanie oddychových zón v centre
mesta, miest, kde by si mohli posedieť starší
ľudia, rodičia s deťmi... Dočkali sa. Dokonca bol upravený park a v rôznych častiach
mesta vyrástlo niekoľko detských ihrísk.
Nebolo to zadarmo a zadarmo nebude
ani ich údržba, najmä v zmysle zbierania
a odvozu odpadkov. Tie sa v oddychových
zónach objavujú počas dobrého počasia
takmer denne, vrátane psích výkalov. A v
oddychových zónach, ktoré sú v závetrí, k
psím výkalom pribúdajú aj ľudské.
Jednou vecou je, kto a ako často by mal čistiť
potok Vrbovec. Inou vecou je, kto a prečo
doň dokonca aj z mosta hádže aj väčšie
kusy odpadu pravdepodobne bez obáv, že
je na takom frekventovanom mieste videný.
Podobne ako obyvatelia, ktorí sa zmôžu na
nový nábytok, ale nezvýši im na odvoz toho
starého na zberný dvor a bez problémov ho
vyložia na ulicu.
„Nechápem tú nedisciplinovanosť občanov. S
tým si neporadíme ani keby sme mali celú armádu policajtov. Policajti nemôžu byť všade.
A nikto nemá právo rozhadzovať smeti. Ale
niektorí to robia a neboja sa, že ich niekto
uvidí a odfotí. Za bytovkou DOS na Slnečnej
ulici je vyše 90 okien a nikto nič nevidí. A za
upratovanie a odvoz platíme všetci. Pritom
máme vytvorený zberný dvor za 2,1 mil.
eur. Sme občania tohto mesta a chceme žiť
v čistote, ale nevieme si poradiť s niekoľkými
nespratníkmi,“ povedal primátor mesta Ondrej Juhász.

Nuž, s nespratníkmi si neporadíme, ale poradíme si aspoň s odpadkami. Alebo si to
aspoň zaplatíme. Takí sme...
Števo Hečko
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Dvaja prezidentskí kandidáti sa predstavili
Ako prvý z kandidátov v tohtoročných
prezidentských voľbách sa v Želiezovciach
na predvolebnom mítingu zastavil jeden z
nádejných kandidátov na postup do druhého kola volieb, sudca Najvyššieho súdu
SR Štefan Harabin. Záujemcom, ktorí sa 28.
januára zišli vo veľkej sále Domu kultúry,
bol predstavený ako ľudový kandidát. V od-

povedi na otázku z publika poznamenal, že
ho s obľubou označujú za antisystémového
kandidáta. „Pokiaľ systém je predstavovaný
súčasnou politickou realitou, som hrdý na to,
že som antisystémový,“ vyhlásil. Pritom, ako
poznamenal, nie je napríklad proti členstvu
SR v EÚ, avšak únia sa musí vrátiť k svojim
pôvodným ideálom. Treba podľa neho taktiež jasne vymedziť, ale najmä dodržiavať
aktuálne rozdelenie právomocí medzi členskými štátmi a EÚ.
Antisystémovým ho nazývajú aj pre ostrú
kritiku liberálnych riešení, mienkovú odlišnosť od tzv. politického mainstreamu a horlivú obranu tradičných, konzervatívnych

hodnôt. Práve preto si Štefan Harabin nachádza množstvo priaznivcov a v prieskumoch
verejnej mienky figuruje obyčajne medzi
prvými tromi najúspešnejšími kandidátmi.
Na želiezovskom podujatí sa podelil o svoj
pohľad na súčasnú spoločnosť, domácu a európsku politickú elitu a odpovedal na otázky
z publika. Na rozdiel od väčšiny domácich
mienkotvorných osobností napríklad
nevidí hrozbu rozmachu fašizmu zo
strany Mariána Kotlebu a jeho strany,
ale skôr zo strany čelných ukrajinských
predstaviteľov a ich podporujúcich politikov EÚ. Upozorňoval na útoky proti
tradičnej rodine a národným záumom
členských štátov EÚ. Dodal, že k
svojim názorom dospel aj dôkladnou právnou analýzou medzinárodných dohôd ako Istambulský
či Marakešský dohovor. V odpovedi na otázku o období 90. rokov
zdôraznil, že nemá nič spoločné s
obdobím tzv. mečiarizmu, pretože
v tých časoch sa nepohyboval v politike,
ale pôsobil ako sudca. Ministrom sa stal
až v roku 2006 a o tri roky neskôr, keď
sa mu nepodarilo presadiť svoje zámery
a z postu dobrovoľne odstúpil. V závere
podujatia obdaroval niekoľko prítomných svojimi knihami a absolvoval spoločné
fotenie so záujemcami.
Hneď o deň neskôr, 29. januára sa v želiezovskom Maďarskom dome stretol so svojmi
potenciálnymi voličmi a ďalšími záujamcami
ďalší z kandidátov v prezidentských voľbách,
predseda SMK–MKP József Menyhárt. Svoje
myšlienky rozvinul vo forme rozhovoru,

Sudcu Najvyššieho súdu SR a kandidáta na prezidenta SR Štefana Harabina sme požiadali
o krátky rozhovor.
V uplynulom čase ste absolvovali viac stretnutí s občanmi po celom Slovesku. Ako hodnotíte toto želiezovské?
- Pozitívne. Keby som ho mal oznámkovať, určite by som mu dal jednotku. Ako ste videli, nebola
to beseda pasívnych poslucháčov, ale aktívna komunikácia. A neboli to nejaké virtuálne, umelé
otázky, ale úplne konkrétne otázky, ktoré sa dotýkajú každého občana, či už zo sociálnej oblasti,
školstva, verejnoprávnych médií, slobody slova, štátnosti... No, zapotil som sa.
Čím si vysvetľujete, že pred stretnutiami sa v diskusiách na sociálnych sieťach vaši odporcovia chystajú klásť vám nepríjemné otázky a potom sa na samotných stretnutiach
nezúčastnia, alebo sú krotkí?
- Svedčí to o samotných aktéroch a úrovni diskusií na sociálnych sieťach. Niektorí z nich nepotrebujú vedieť podstatu, oni len šíria to, čo možno dostali za úlohu. Majú výslednicu, že Harabin
je zlý a keby ste sa ho spýtali prečo a chceli diskutovať, tak nemajú argumenty. Majú len niečo
v povedomí z mainstreamu, a ten vieme, odkiaľ je platený.
Stretávate sa s tým na mnohých vašich stretnutiach?
- Asi áno, ale nemám s tým problém. Ako teraz, máme tu asi 10 kníh a aj podľa toho, aká veľká
je sála, robím tak, že tí, ktorí položia najagresívnejšiu otázku, dostanú knihu s podpisom i venovaním. Úžasne ma to motivuje, pretože vidno, že ľudia sú najedovaní na to, čo sa v našom štáte
deje, aký je stav zákonnosti, ľudských práv, sociálnych istôt, zdravotnej starostlivosti.
Chceli by ste niečo odkázať naším čitateľom, Želiezovčanom?
- Len toľko, aby určite išli voliť a svojím hlasom vyjadrili svoje želanie. Účasť na prezidentských
voľbách, to je aj úcta k štátu a jeho symbolom.
Ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa šťastia.
Števo Hečko

v ktorom asistovala okresná predsedníčka
SMK Beáta Kiss.
Kandidát, ktorému niekoľko dní predtým
v prieskume priradili 2,1 %, o svojej motivácii prezradil, že ho pri kandidatúre
podporil úspech Gyulu Bárdosa spred 5
rokov, ktorý vo vtedajších prezidentských
voľbách získal 5 %. O SMK, ktorá ho nominovala, vyhlásil, že je to zoskupenie, ktoré
pracuje pre komunitu. „V našej komunite
sa funkcie nerozdávajú, ľudia do nich často
vrastú,“ povedal na margo toho, že mnohí
z čelných predstaviteľov maďarských organizácií sa poznajú často od detstva. Dodal,
že na rozdiel od slovensko-maďarskej strany

SMK nepolitizuje v znamení biznisu a svojou činnosťou pracuje za rozvoj komunity,
nie iba za rozvoj strany. „Nechcem súperiť
s Bélom Bugárom,“ vyhlásil, „svojou kandidatúrou chcem poukázať na problémy našej
komunity. Prezident republiky sa musí starať
o komunity, aj keď ide o menšiny. Hlasy odovzdané maďarskému kandidátovi nie sú stratenými, ale mobilizujúcimi hlasmi.“ Dodal,
že maďarskú komunitu je možné mobilizovať, bolo to tak aj v najťažších časoch, len
treba jasne zadefinovať svoje plány a dobré
a presné ciele.
József Menyhárt sa vyjadril aj k iným témam. Zaujal jasné odmietavé stanovisko
k súčasnej vláde a sily, ktoré ju podporujú,
označil za nedôveryhodné. K otázke vzniku novej maďarskej strany Zsolta Simona
poznamenal, že maďarská komunita na
Slovensku sa nemnoží delením, tadiaľ cesta nevedie. Dotkol sa aj témy európskych
parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia
v máji. Vyhlásil, že SMK postaví dvoch
popredných kandidátov: okrem súčasného
poslanca EP za SMK Pála Csákyho to bude
József Berényi. K voľbám do EP dodal, že
starý kontinent sa dostal do hodnotovej
krízy, preto je potrebná čo najvyššia účasť
voličov v májových voľbách. „Pred našou
komunitou stoja dve dôležité úlohy, ktoré
podajú svedectvo o jeho stave. Prvou sú prezidentské voľby, druhou voľby do EP. Nie je
potrebné bojovať, treba vykonať prácu. A tú
musí urobiť každý doma,“ vyzval v závere
svojho mítingu kandidát na prezidenta za
SMK.
(ik)
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Plesy sú opäť v móde...
Plesová sezóna je v plnom prúde aj v Želiezovciach, kde je veľká sále domu kultúry
obsadená každý víkend. Tento ročník sa vyznačuje niekoľkými zaujímavosťami.
Začal sa vo veľkolepom štýle Plesom
priateľov mesta. Do tanca hrala skupina
M-Vocal a o zábavu sa starali aj hudobníci skupiny Gereben a tanečníci z Kincső,
ako aj pozvaní umelci z Budapešti a Košíc,
ktorí predniesli operetné melódie. Každý
účastník plesu mohol ochutnať ponuku vín
Angel Wines želiezovského vinára Vladimíra Turčana a okrem večere bol k dispozícii
aj bohato prestretý švédsky stôl, pripravený
personálom Csikó csárdy.
Prvýkrát sa uskutočnil podnikový ples Selyz Nábytok, ktorý bol nevšedný z pohľadu
tomboly. Prvou cenou (vyhrala ju účast-

níčka, ktorá mala práve v ten deň
narodeniny) bol nábytok v hodnote
4000 eur.
Pozornosť pútal aj rodičovský ples
ZŠ s VJM, ktorý je už niekoľko
rokov organizovaný ako spoločný
ples základnej školy, Gymnázia J. A.
Komenského a MŠ s VJM. Nielen
účasťou, ktorá dosiahla 160 osôb,
ale najmä tým, že to bol jubilejný 50.
ročník školského plesu. Organizátori si túto skutočnosť pripomenuli
krátkou spomienkou a premietaním
fotiek z minulých ročníkov. Udalosti
spred polstoročia si pripomenul Ferenc Nyustyin, ktorý sa ako zástupca riaditeľa zúčastnil aj prvého školského plesu.
V ďalšie víkendy sa uskutočnili a uskutočňujú

Rekordný príjem
z dobročinnej aukcie
Art for Help
LEVICE (r) - Už 12. ročník benefičnej aukcie Art for help
sa uskutočnil v Levickej synagóge, kde bola 2. decembra
otvorená predaukčná výstava a 9. decembra prebehla
samotná aukcia. Dražených bolo 46 diel 46 výtvarníkov
za 5100 eur, ktoré boli rozdelené sociálne odkázaným
rodinám.

„Zaznamenali sme najlepší rok v historií Art for help a
dosiahli sme aj rekord najvyššie vydraženého diela za 600
eur. Z celkového príjmu sa pre Želiezovce vyčlenilo 1000
eur, ktoré k adresátom pomohli doručiť terénne sociálne
pracovníčky mesta. Okrem toho, ďalších 150 eur získala
Špeciálna základná škola na nákup učebných pomôcok. Do
Želiezoviec sa tak dostalo 1150 eur, s čím som spokojný,“
povedal otec myšlienky Art for help Jozef Kanyuk a dodal:
„Počet zúčastnených umelcov z roka na rok stúpa, počet
dražiteľov kolíše. V minulom roku ich bolo vyše 20, dôležitý
je však výsledok. Ale najdôležitejšia je spokojnosť všetkých
zúčastnených strán: dražiteľ má obraz a tým pomohol,
umelec je spokojný, že mohol pomôcť a radosť majú aj tí,
ktorým sa pomohlo. A štvrtým, ktorý sa raduje, som ja. Je
to úžasný pocit.“

študentský ples gymnázia, rodičovský ples ZŠ,
ples OZ Mikulčan, reformovanej cirkvy a karnevalové podujatia pre deti.
(ik, foto: Július Klimo)

Géza Horváth dostal hudobné
ocenenie KÓTA
Dňa 20. januára odovzdávali v Budapešti ocenenia KÓTA, venované
Združením maďarských spevokolov,
hudobných skupín a ľudovo-umeleckých súborov od roku 2004. Každoročne sa nimi oceňuje umelecká
práca s mimoriadnymi výsledkami
a práca vykonávaná v prospech komunít. Ceny si preberajú čelní predstavitelia amatérskych spevokolov,
hudobných telies a ľudových hudobných súborov v 12 kategóriách.
Medzi tohtoročnými ocenenými bol
aj spolupracovník našich novín, zakladajúci dirigent Miešaného zboru
Franza Schuberta Géza Horváth, ktorý ocenenie KÓTA
získal v kategórii
hudobný skladateľ
za
mimoriadne
úspešnú činnosť v
oblasti maďarskej
hudobnej kultúry.
„Bol som prekvapený,
nepočítal
som s tým. Som
presvedčený, že toto
ocenenie
nepatrí
iba mojej osobe, ale
aj mnou založeným
a vedeným spevokolom (Detskému
zboru Franza Schuberta, ktorý som
viedol tri desaťročia,
Miešanému zboru Franza Schuberta,
ktorý vstúpil do 37. roku svojej existencie), Zboru maďarských učiteľov na
Slovensku Lajosa Vassa, ktorého som
členom od roku 1978 a kronikárom

od roku 1983. Zrejme zavážili aj moje
väčšie publikácie: kniha o učiteľskom
zbore, o želiezovskom období života
Franza Schuberta či kniha portrétov
maďarských predstaviteľov klasickej
hudby na Slovensku. Často publikujem
o Schubertovi, Lajosovi Vassovi, Eugenovi Szíjjártóovi, o učiteľskom zbore...
Keďže ocenenie som dostal v kategórii
hudobný skladateľ, predpokladám,
že čoraz viac záujemcov sa stretáva
s mojimi zborovými skladbami, ktoré
vyšli v jednej zbierke, ale sú dostupné
na stránkach Maďarského osvetového
inštitútu na Slovensku. Nech je to
akokoľvek: toto vysoké profesionálne

ocenenie je pre mňa mimoriadnou
poctou.“
Ocenenému Želiezovčanovi aj touto
cestou blahoželáme.
(ik)

POLYFUNKČNÁ VÝSTAVBA V CENTRE MESTA
V januárovom čísle Želiezovský spravodajca bol zverejnený článok Porovnanie
ponúk developerov na polyfunkčnú
výstavbu v centre mesta. Týmto článkom chceme doplniť prehľad a sumy
k jednotlivým projektom. Do dnešného
dňa boli zástupcom mesta, poslancom
aj verejnosti predstavené tri štúdie od
troch spoločností. Všetky štúdie majú
jeden spoločný bod a to 60 bytov, ktoré
by mali prejsť do vlastníctva mesta a následne by slúžili ako mestské nájomné
byty. Tieto byty majú presnú charakteristiku aby spĺňali podmienky pre dotáciu MDV SR a úver ŠFRB. Byty musia
mať 59m2 a musia byť v štandarde. Maximálna podpora pre mesto je približne
960.- Eur za m2 takéhoto bytu. Každá
spoločnosť sa s touto podmienkou vysporiadala podľa vlastnej koncepcie.
Spoločnosť Architekti zerozero s.r.o.,
Prešov : predstavili modernú štúdiu,
ktorá obsahuje 60 nájomných bytov, 6
bytov do odpredaja do osobného vlastníctva, obchodnú časť zo strany hlavnej
ulice Mierová, parkovisko a parkovú
zeleň. Projekt ako samotný neprináša
žiadnu inú možnosť rozšírenia sa alebo
iné výhody pre občanov mesta. Investičné náklady 8 534 484.- Eur z čoho
dotácia a úver činia 5 382 256.- Eur
a vlastné zdroje mesta 3 152 228.- Eur.
Pri tejto štúdii sa mesto musí postarať
o zabezpečenie financovania vo výške
3 152 228.- Eur a následne zabezpečiť
predaj alebo prenájom časti tzv. polyfunkcie.
Spoločnosť Dynamik Holding a.s., Nitra: predstavila dve štúdie. Prvá štúdia,
kde objekt bol do tvaru U so šikmou
strechou a parkoviskom umiestneným
vo vnútri objektu tvaru U. Spoločnosť
štúdiu prehodnotila a predstavila druhú alternatívu moderného polyfunkčného objektu, ktorá obsahuje 92 bytov
a niekoľko obchodných prevádzok,
parkovisko. Kombinácia komerčných
priestorov a nájomných bytov je možná. Ďalšie iné výhody pre občanom
štúdia neobsahuje. Investičné náklady
9 197 646.- Eur z čoho dotácia a úver
činia 6 209 728.- Eur a vlastné zdroje
mesta 2 987 918.- Eur. Pri tejto štúdii
sa mesto musí postarať o zabezpečenie
financovania vo výške 2 987 918.- Eur,
ktoré má možnosť splatiť troch rovnakých ročných splátkach a následne
zabezpečiť predaj alebo prenájom časti
tzv. polyfunkcie.
Spoločnosť AuPortal SK s.r.o., Bratislava: predstavila modernú štúdiu názvom
Shubert komplex, ktorá obsahuje 60
nájomných bytov, 10 bytov na odpredaj do osobného vlastníctva, obchodné
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a kancelárske priestory, súkromnú
jednodňovú kliniku, reštauráciu a kaviareň, parkovisko a zeleň. Projekt ako
samotný prináša možnosť rozšírenia sa
ako aj iné výhody pre občanov mesta.
Investičné náklady 6 829 100.- Eur
z čoho vlastné zdroje mesta 0.- Eur. Pri
tejto štúdii prejde do vlastníctva mesta
iba 60 bytov hradených z dotácie MDV
SR a úveru ŠFRB. Ostané plochy a byty
ostávajú v správe spoločnosti AuPortal
SK s.r.o., Bratislava. Tento projekt zabezpečuje vykrytie financovania v celkovej

miere z dotácie MDV SR a úveru ŠFRB,
ostatné náklady si spoločnosť vykryje
z vlastných zdrojov. Pri tejto štúdii sa
mesto musí postarať o zabezpečenie
financovania vo výške 0.- Eur.
Stručne sme vám opísali charakteristiku
jednotlivých projektov aj z tej inej strany ako je len architektúra. Dúfame, že aj
tieto informácie pomôžu vám občanom
mesta ako aj zástupcom mesta a poslednom rade poslancom mesta, aby sa
správne rozhodli pri výbere projektu.
S pozdravom .... autori
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Halové futbalové turnaje

Želiezovčania v zimnej príprave
Zimná príprava futbalových družstiev bola vo väčšine klubov odštartovaná začiatkom roka. Ako jedno z prvých podujatí roka a obdobia
zimnej prípravy družstiev Oblastného futbalového zväzu Levice sa
každoročne koná halový turnaj, už tradične organizovaný týmto
zväzom v prvú januárovú nedeľu. Tento rok sa 6. januára uskutočnil
v okresnom meste už 16. ročník halového turnaja ObFZ, ktorého sa
zúčastnilo osem najlepších družstiev Oblastných majstrovstiev. Turnaj bol charakterizovaný tak početným povzbudzujúcim publikom,
ako aj vyrovnanosťou účastníkov, dobrou úrovňou zápasov a v neposlednom rade úspechom želiezovských futbalistov, ktorí turnaj
dokázali vyhrať.
Aj keď Želiezovce vo svojej skupine neskončili na prvom mieste, po
postupe z nej z druhého miesta zlepšili svoju výkonnosť a turnaj
nakoniec dotiahli do víťazného konca. Výsledky zápasov MŠK Želiezovce:
Hontianska Vrbica – Želiezovce 4 : 3 (Dulai, Duchoň, Čík), Nová
Dedina – Želiezovce 1 : 10 (Dulai 4, Klimaj, Čík, Müller, Tóth, Gonda,
Duchoň), Želiezovce – Kalná nad Hronom B 7 : 4 (Tóth 2, Dulai 2,
Burin, Čík, Müller), Želiezovce – P. Vozokany 5 : 3 (Dulai 3, Tóth,
Duchoň), Želiezovce – Čajkov 1 : 0 (Duchoň). Poradie: 1. Želiezovce,
2. Čajkov, 3. P. Vozokany, 4. H. Vrbica, 5. Tlmače, 6. N. Dedina, 7. Kalná
n. Hronom B, 8. H. Turovce. Najlepším hráčom turnaja sa stal Milan
Dobiáš, najlepším strelcom Dominik Duchoň.
Vo finále sa Želiezovčania stretli s mužstvom Čajkova podľa mnohých v najlepšom zápase o primát v posledných rokoch. Gólom Duchoňa dokázali naši hráči zvíťaziť najtesnejším výsledkom a získať tak
prvenstvo na turnaji.

20. januára sa družstvo MŠK Želiezovce zúčastnili aj ďalšieho halového
turnaja v Leviciach, kde sa zišlo 6 popredných mužstiev Levického okresu: Veľké Ludince, Levice, Kalná nad Hronom, Želiezovce, Šahy a Čajkov.
Výsledky Želiezovčanov: Želiezovce – Čajkov 6 : 0, Želiezovce – Šahy 4 : 4,
Želiezovce – Levice 5 : 2, Kalná n. Hronom – Želiezovce 7 : 0, Želiezovce

– V. Ludince 4 : 4. Hráči MŠK získali 8 bodov a umiestnili sa na 3. mieste.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Kornél Tóth s 8 gólmi. Konečné poradie: 1. V. Ludince, 2. Kalná n/Hronom, 3. Želiezovce, 4. Levice, 5. Šahy, 6.
Čajkov.
4. februára sa v Tlmačoch konal turnaj hráčov do 9 rokov. Želiezovskí najmladší futbalisti pod vedením trénerov Ladislava Sokola a Tibora Rotíka
získali v poli 5 účastníkov 3.–4. miesto, turnaj vyhral tím Levíc. Veľkým
úspechom bolo, že hráč nášho družstva Martin Pizúr získal ocenenie pre
najlepšieho hráča.
(ik, foto: My Týždeň na Pohroní)

Veľký záujem o stolný tenis
Jednou z najviac žiadaných a mimoriadne populárnych voľnočasových aktivít v meste je stolný tenis. Podľa vedúceho krúžku
Alexandra Juhásza bol o toto športové odvetvie veľký záujem aj
v minulých rokoch, a preto sa na krúžok zapísalo vyše 20 záujemcov vo veku od 7 do 15 rokov. Podľa trénera chlapcov, medzi
ktorými je však aj niekoľko dievčat, sa stáva, že ich je na tréningu
naraz aj 15.
Tréningy prebiehajú v telocvični T18 dvakrát týždenne, v utorok
a vo štvrtok. Ping-pongový krúžok tam má k dispozícii tri stoly.
„Teší nás, že o krúžok je veľký záujem. Vzhľadom na počet detí však
tri stoly nepostačujú. Od pána primátora sme preto dostali prísľub na
nákup ďalších stolov aj vybavenia, ktoré by sme chceli zaobstarať už

v tomto polroku,“ hovorí s nádejou vedúci krúžku.
O stolný tenis majú záujem aj dospelí, a to nielen vo forme rekreačného športu. Viacero aktívnych hráčov, ktorí účinkujú v registrovaných družstvách v okolí, sa zaujímalo o možnosť vytvorenia
súťažného tímu a zapojenia sa Želiezoviec do majstrovských
súťaží. Želiezovčania hrajú napríklad v Hronovciach, Tekovských
Lužanoch či Jure nad Hronom. Podľa Alexandra Juhásza je to samozrejme beh na dlhšiu trať, veľký záujem detí a ochota dospelých
však môže byť vhodným základným kameňom prípadných budúcich súťažných úspechov.
(ik)

Aktuálny stav tabuľky šachovej 4.
ligy (B1)
1. Žihárec
*
2. Vráble 3
*
3. Nitra
21⁄2
B. Kosihy C *
5. V. Kýr 2
2
6. Komárno D 31⁄2
7. Nitra E
31⁄2
8. Levice C
41⁄2
9. N. Zámky C 31⁄2
10. Želiezovce 4
11. Šurany B 11⁄2
12. Pribeta B 3

5
4
4
4
41⁄2
3
4
31⁄2
41⁄2
11⁄2
21⁄2
1

51⁄2
6
*
11⁄2
4
41⁄2
11⁄2
31⁄2
31⁄2
31⁄2
3
2

41⁄2
41⁄2
31⁄2
41⁄2
*
*
61⁄2
4
5
2
2
31⁄2

31⁄2
4
5
31⁄2
31⁄2
4
4
*
*
3
21⁄2
11⁄2

4
61⁄2
61⁄2
41⁄2
41⁄2
4
*
3
4
4
2
21⁄2

61⁄2
51⁄2
41⁄2
6
51⁄2
6
41⁄2
5
3
*
5
31⁄2

5
5
7
6
6
41⁄2
61⁄2
51⁄2
41⁄2
*
*

TB1
16
14
13
13
13
11
11
10
10
5
3
0

TB2 TB3
34,0 0
33,5 0
31,0 0
31,0 0
30,0 0
31,0 0
28,5 0
30,0 0
29,0 0
22,5 0
18,5 0
17,0 0
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Reprezentuje Slovensko v dvojbobe
Milan Haborák mladší nevyniká iba v ťažkej atletike, ale aj v
ďalšej, zimnej disciplíne, ktorá je síce nášmu regiónu úplne
cudzia, avšak to, ako sa zdá, mu žiadne problémy nerobí. Len
rok sa venuje jazde na boboch a už dosahuje významné úspechy,
a to na úrovni reprezentácie v medzinárodnom meradle. V
januári sa v lotyšskej Sigulde zúčastnil Majstrovstiev Európy
vo vekovej kategórii do 23 rokov, kde v dvojbobe spolu s
Pavlom Táborským získal krásne 4. miesto. Začiatkom februára
štartoval na Majstrovstvách sveta v rovnakej vekovej kategórii
v nemeckom Königssee, kde družstvo Slovenska v rovnakom
zložení získalo v dvojbobe 10. miesto. Úspešnému želiezovskému
športovcovi aj touto cestou blahoželáme.
(ik, foto: FB)

Rozhovor
s Martinom Mňahončákom

Okrem toho, že vás diváci poznajú z televíznej obrazovky,
čoraz viac vás ľudia vnímajú aj ako spolumajiteľa divadla
Kumšt production...
Áno, spolu so Zuzkou Buchlovičovou sme si založili svoje divadlo, keďže divadlo je u mňa na prvom mieste asi ako pre
každého herca. Týmto spôsobom môžem robiť veci, ktoré si sám
vyberiem a rovnako s ľuďmi, ktorých si do hry pozvem. Samozrejme aj práca pred kamerou má svoj význam a pomáha nám
v celkovej propagácii a pre mňa ako herca je to úplne iný druh
herectva a mám ho rád, divadlo je ale vždy prvé...:-)
Podľa čoho vyberáte hry, ktoré potom produkujete?
Na svete je strašne veľa výborných hier a klamal by som, keby
som tvrdil, že ich mám načítané... Vo veľa som už hral, niektoré
videl, o niektorých počul a niektoré mám odporučené.
Čo podľa Vás musí mať v sebe herec, aby bol dobrý?
Asi základ je zmysel pre pravdu... myslím v znázorňovaní. Keď
je herec pravdivý, je to najlepšia cesta a samozrejme musí byť
aj inteligentný a pritom spontánny a živelný... je toho viac a
nikdy to nefunguje. ak niektorá z vlastností absentuje. Talentu
treba dopomôcť :-).
Máte ešte nejaké nesplnené pracovné sny? Čo je Vaša pracovná méta?
Métu ako takú nemám, ale je toho ešte veľa, čo chcem urobiť…
s Kumšt production chceme urobiť veľa krásnych predstavení a
potešiť veľa divákov po celom Slovensku a to nie je málo...
Ako by ste opísali hru, na ktorú pozývame divákov, prečo
sa oplatí vidieť ju?
Podľa
mňa
je to skvelé
predstavenie,
kde sa zabaví
naozaj každý.
Je to taká
roztopašná
komédia,
ktorá opisuje
nástrahy
manželstva,
v ktorom sa
môžu manželia prepracovať až k rutine a nezámernému zanedbávaniu sa, až sa môže stať, že ich stabilita bude nabúraná.
Predstavenie sme robili podľa televíznej inscenácie A čo ja,
miláčik?, v ktorej hrala Marta Sládečková, Božidara Turzonovová, Martin Huba a Ferko Kovár. Marta si v nej dnes vyskúšala novú rolu, a aj to je jedna zo zaujímavých čŕt tejto hry…
Môžete ju vidieť v dvoch rôznych postavách, obidve stvárnila
bravúrne. Tešíme sa veľmi na divákov v Želiezovciach, kde sa
uvidíme 24. 2. v Dome kultúry.

Šiestaci zo ZŠ Želiezovce
opäť víťazmi v Daj si čas

Šiestaci zo Základnej školy Želiezovce opäť úspešne reprezentovali svoju
školu v televíznej zábavno – súťažnej relácii DAJ SI ČAS.
10. januára si v štúdiu RTVS zmerali sily so ZŠ Skýcov a po druhýkrát zvíťazili. V relácii s moderátormi Monikou a Mimom predviedli dva štvorčlenné
tímy svoje vedomosti z histórie, ale aj zručnosti, fantáziu, pohotovosť a tímovú spoluprácu. Témou súťaže bol rok 1948. Víťazný tím získal pre školu
200 eur. Relácia DAJ SI ČAS bude odvysielaná v sobotu 9. marca 2019 o 9:
15 na Jednotke.
(ZŠ Želiezovce)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31.01.2019

Zostatky na bankových účtoch

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

800 863,75 €

Záväzky voči dodávateľom

15 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

53 303,79 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 066 598,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Spomienka

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
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

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 25. 2. 2019 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil

Július Benček.

S úctou a láskou spomínajú
manželka, synovia a dcéry s rodinami.

értesíti Önöket, hogy 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 09-es telefonszámon lehet.

(19-03)

(17-67)

Firma
Rieker Obuv, s.r.o.

(18-06)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Banáš, Jozef: Prebijem sa! Štefánik (Ikar 2018)
Mladík z chudobnej rodiny neznámeho národa sa stal hvezdárom a generálom svetovej mocnosti. Čím sa motivoval a kde
čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl? Aj o tom je beletrizovaný príbeh najvýznamnejšieho muža slovenského národa.
Wohlleben, Peter: Počuješ rozprávať stromy? (Tatran 2017)
Spia stromy v noci? Rozprávajú sa spolu? Kam chodia diviaky
na záchod? A ako funguje lesný internet? Ak ste pripravení
dozvedieť sa veľa zaujímavostí o stromoch a iných lesných
obyvateľoch...

hľadá pracovníka na pozíciu
technická kontrola
ručného šitia obuvi
do ÚVTOS Želiezovce.
Základná zložka mzdy (brutto)
a ďalšie odmeny:
555 eur + variabilné zložky
Bližšie informácie na čísle:
035/790 05 60, 035/790 05 62,
alebo osobne
v ÚVTOS v Želiezovciach.
(19-02)

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

Matkin, Maxim E.: Zvláštne šťastie (Slovart 2018)
Len si tak žijete, a zrazu sa začnú diať veci. Zmizne prezident.
A do pohybu sa dá slovenská armáda. Zápletka môže tentoraz
pôsobiť až nerealisticky, ale len na prvý pohľad.

Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-

Berry, Steve: A Jefferson kód (Gabo, 2018)
Az USA négy elnökét is meggyilkolták - 1865-ben, 1881-ben,
1901-ben és 1963-ban. A merényleteknek látszólag semmi közük
egymáshoz. De mi van, ha mindegyik elnököt ugyanazért ölték
meg: az alkotmányban szereplő különös záradék miatt?
Harari, Yuval Noah: Homo deus – A holnap rövid története
(Centrál Kiadól Csoport, 2018)
Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez
kezdjünk ezek után?
Varró, Dániel: A szomjas troll – Kiss viking legendárium
(Jelenkor, 2018)
Varró Dánieltől rég várunk egy olyan mesevilágra, mint amilyet a
Túl a Maszat-hegyenben teremtett. Ebben a skandinávoskodó mesefüzérben a szörnyű zord ordok világába kalauzolja olvasóit.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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* Sport *
Teremlabdarúgó-tornák

Zselíziek téli felkészülésben
A futballcsapatok téli felkészülése a legtöbb klubban általában az
év elején kezdődik. A Lévai járás területi labdarúgó-szövetségének
bajnokságaiban szereplő csapatok téli felkészülésének egyik idei első
megmérettetése a területi szövetség évente megrendezett újévi tornája volt, amelyet – mint hagyományosan – január első vasárnapján
tartottak. Január 6-án már a torna 16. évfolyamát rendezték meg. A
tornát nagy számú, erősen biztató nézősereg, a résztvevők kiegyensúlyozottsága, a mérkőzések jó színvonala és nem utolsó sorban
a győztesnek járó serleget megszerző zselízi labdarúgók sikere
jellemezte.
Bár a zselíziek a csoportjukban csak a 2. helyet szerezték meg,
a továbbiakban sikeresen vették az akadályokat. Eredmények:
Hontianska Vrbica—Želiezovce 4:3 (Dulai, Duchoň, Čík),
Nová Dedina—Želiezovce 1:10 (Dulai 4, Klimaj, Čík, Müller,
Tóth, Gonda, Duchoň), Želiezovce—Kalná nad Hronom B 7:
4 (Tóth 2, Dulai 2, Burin, Čík, Müller), Želiezovce – P. Vozokany 5:3 (Dulai 3, Tóth, Duchoň), Želiezovce – Čajkov 1:0
(Duchoň). Sorrend: 1. Želiezovce, 2. Čajkov, 3. P. Vozokany, 4.
H. Vrbica, 5. Tlmače, 6. N. Dedina, 7. Kalná n. Hronom B, 8.
H. Turovce.
A döntőben Csejkő csapatával találkoztak, és sokak szerint az
utóbbi évek legszínvonalasabb döntő mérkőzésén a legszorosabb eredménnyel Duchoň góljával győzték le ellenfelüket. A torna
legjobb játékosává Milan Dobiášť, legjobb góllövőjévé Dominik Duchoňt választották.
Január 20-án a zselízi csapat újabb tornán vett részt Léván, ahol a
járás 6 kimagasló teljesítményű gárdája mérte össze tudását: Nagy-

ölved, Léva, Garamkálna, Zselíz, Ipolyság és Csejkő. Eredmények:
Želiezovce—Čajkov 6:0, Želiezovce—Šahy 4:4, Želiezovce—Levice
5:2, Kalná n. Hronom—Želiezovce 7:0, Želiezovce—V. Ludince 4:4.
A zselíziek 8 ponttal a 3. helyen végeztek. A torna legjobb góllövője
Tóth Kornél lett 8 góllal. Végső sorrend: 1. Nagyölved, 2. Garamkálna,
3. Zselíz, 4. Léva, 5. Ipolyság, 6. Csejkő.
Február 4-én Tolmácson rendeztek labdarúgó-tornát a 9 év alatti lab-

darúgóknak. A zselíziek legfiatalabb korosztályú csapata Sokol László
és Rotík Tibor vezetésével az 5 résztvevős rendezvényen a megosztott
3–4. helyen végzett, a tornát Léva csapata nyerte. A zselízieknek egyéb
siker is jutott: a torna legjobb játékosává Martin Pizúrt választották.
(ik, foto: My Týždeň na Pohroní)

Nagy az érdeklődés az asztalitenisz iránt
Az egyik leginkább várt sportszakkör a város által kínált szabadidős
tevékenységek közül az asztalitenisz volt, amely rendkívül közkedvelt
lett. A szakkört vezető Juhász Sándor szerint az érdeklődés az elmúlt
időszakban sem lankadt, így a szakkörbe annak megnyitásakor több
mint 20-an iratkoztak be. A 7–15 éves korú fiúk – valamint néhány
lány is – az edző szerint olykor 15-en is jelen vannak a foglalkozásokon.
A szakkört a T18-as tornateremben tartják hetente kétszer, kedden
és csütörtökön. A ping-pong szakkörnek három asztal áll rendelkezésére. „Örvendetes, hogy ilyen nagy az érdeklődés. A gyerekek nagy
száma miatt azonban nem elég a három asztal. Ezért a polgármester

úr megígérte, hogy tovább asztalokat és felszerelést szerezhetünk be,
ha sikerül, már ebben a félévben is” – mondja a szakkör vezetője.
Az asztalitenisz iránt a gyermekek mellett a felnőttek is érdeklődnek,
és nem csupán szabadidős formájában. Több, a környékbeli csapatokban regisztrált aktív zselízi játékos érdeklődött az iránt, hogy milyen
módon lehetne Zselízen is kialakítani egy csapatot, és bekapcsolódni
a bajnokságba. Ezek a zselíziek Lekéren, Nagysallón vagy Garamszentgyörgyben szerepelnek. Juhász Sándor szerint ez természetesen
egy hosszabb távú cél, a gyermekek nagy érdeklődése és a felnőttek
hajlandósága azonban alapköve lehet a jövőbeni bajnoki sikereknek.
(ik)

A sakkozók 4. ligájának (B1) aktuális
táblázata
1. Ziharec
*
2. Vrable3
*
3. Nitra
21⁄2
B. Kosihy C *
5. V. Kyr 2
2
6. Komarno D 31⁄2
7. Nitra E
31⁄2
8. Levice C
41⁄2
9. N. Zamky C 31⁄2
10. Zeliezovce 4
11. Surany B 11⁄2
12. Pribeta B 3

5
4
4
4
41⁄2
3
4
31⁄2
41⁄2
11⁄2
21⁄2
1

51⁄2
6
*
11⁄2
4
41⁄2
11⁄2
31⁄2
31⁄2
31⁄2
3
2

41⁄2
41⁄2
31⁄2
41⁄2
*
*
61⁄2
4
5
2
2
31⁄2

31⁄2
4
5
31⁄2
31⁄2
4
4
*
*
3
21⁄2
11⁄2

4
61⁄2
61⁄2
41⁄2
41⁄2
4
*
3
4
4
2
21⁄2

61⁄2
51⁄2
41⁄2
6
51⁄2
6
41⁄2
5
3
*
5
31⁄2

5
5
7
6
6
41⁄2
61⁄2
51⁄2
41⁄2
*
*

TB1
16
14
13
13
13
11
11
10
10
5
3
0

TB2 TB3
34,0 0
33,5 0
31,0 0
31,0 0
30,0 0
31,0 0
28,5 0
30,0 0
29,0 0
22,5 0
18,5 0
17,0 0
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Nová ulica v k.ú. Mikula, 5 RD novostavba v štandarde,
bližšie informácie na tel: 0903 642 929, 0905 371 297
Rodinný dom – 4 izbový RD, úžitková plocha 110 m2, zastavaná plocha 135 m2,
pozemok 8 árov, konečná úprava štandard,
cena 125000.- eur

Rodinný dom – 3 izbový RD, úžitková plocha
80 m2, zastavaná plocha 115 m2, pozemok 6 árov,
konečná úprava štandard, cena 95000.- eur

Rodinný dom – 4 izbový RD, úžitková plocha 100 m2, zastavaná plocha
122 m2, pozemok 7 árov, konečná
úprava štandard, cena 115000.- eur

(19-04)
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Újra sikk bálozni...
A báli szezon Zselízen is teljes gőzzel tart,
erről tanúskodik az is, hogy a művelődési
otthon minden hétvégén foglalt. Az idei
évad néhány érdekességet is tartogatott.
Látványos stílusban kezdődött a város
barátainak báljával. A zenét az M-Vocal
szolgáltatta, de a jókedvről a Gereben zenekar zenészei és a Kincső táncosai, valamint
budapesti és kassai meghívott művészek is
gondoskodtak, akik operettslágereket adtak
elő. A bál minden résztvevője megkóstolhatta Vladimír Turčan zselízi borász Angel
Wines márkájú borait, és a vacsorán kívül
gazdag svédasztal is rendelkezésre állt a Csikó csárda személyzetének köszönhetően.
Első alkalommal rendezték meg a Selyz
Bútor vállalati bálját, amely a tomboladíjak
szempontjából volt rendkívüli. A fődíj (egy

aznap a születésnapját ünneplő
résztvevő nyerte el) 4000 euró
értékű bútorösszeállítás volt.
Figyelmet érdemelt a magyar
alapiskola szülői bálja is, amelyet
néhány éve közösen szerveznek
a Comenius Gimnáziummal és
a magyar tannyelvű óvodával.
Egyrészt az óriási érdeklődés
miatt volt rendkívüli – 160
vendég volt jelen –, másrészt
azzal is, hogy ez volt az 50. iskolabál. A szervezők erről is megemlékeztek,
fényképeket vetítettek az elmúlt évadokból.
A fél évszázaddal ezelőtti eseményekről
Nyustyin Ferenc emlékezett meg, aki az
iskola igazgatóhelyetteseként az első bálon
is részt vett.

A farsang további hétvégéin a gimnázium
diákbálját, a szlovák alapiskola szülői bálját,
a Mikulčan polgári társulás bálját, a református egyház bálját és a gyerekek farsangi rendezvényeit rendezték (illetve rendezik) meg.
(ik, foto: comgim)

Rekordbevétel az Art for Help Horváth Gézát KÓTA-díjjal
tüntették ki
jótékonysági árverésen
LÉVA (r) – Az Art for Help 12. évadját a lévai zsinagógában tartották, ahol december 2-án nyílt meg az árverést megelőző kiállítás, a jótékonysági aukciót pedig
december 9-én tartották. Ezúttal 46 képzőművész 46
művét kiáltották ki, amelyből 5100 euró bevételt könyveltek el. A bevételből szociálisan rászorult családokat
segítettek.

„A legjobb évet zártuk az Art for Help történetében, és
rekordot is elértünk, miután a legdrágább alkotás 600
eurós áron kelt el. Az összbevételből 1000 eurót különítettek el Zselíz területére, amelyet a helyi szociális
terepmunkások segítségével osztottunk szét. Emellett
további 150 eurónyi támogatást kapott a Zselízi Speciális Alapiskola segédeszközök vásárlására. Zselízre így
1150 euró érkezett, ezzel elégedett vagyok” – mondta a
jótékonysági árverés atyja, Kanyuk József. Hozzátette:
„A résztvevő művészek száma évről évre növekszik, az
ajánlattevők száma ingadozik. Tavaly húszan voltak,
ám ennél fontosabb az eredmény. És a legfontosabb az
összes résztvevő elégedettsége: az árverező megszerzi az
alkotást, és elégedett, hogy segíthetett. A művész ugyancsak elégedett, hogy segíthetett, és örülnek azok is, akiken
segítettek. A negyedik fél, akinek ez örömet szerez, pedig én magam vagyok. Gyönyörű érzés.”

Január 20-án a budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium dísztermében adták át a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Országos
Szövetsége által alapított KÓTA-díjat.
A díjat 2004-ben alapította meg a
szövetség azzal a céllal, hogy elismerje a kiemelkedő eredménnyel végzett
művészi munkát és a közösségekért
végzett tevékenységet. Az elismerést az amatőr kórusok, zenekarok
és népzenei csoportok kiemelkedő
képviselői évente tizenkét kategóriában nyerhetik el.
Az idei díjazottak
között volt lapunk
munkatársa, a Franz
Schubert Vegyeskar
alapító karnagya, a
zselízi Horváth Géza
is, aki a magyar zenekultúra területén
végzett
kimagasló
munkássága elismeréseként
kapta
meg a KÓTA-díjat
zeneszerző/zeneíró
kategóriában.
– Meglepődtem, nem
számítottam rá. Meggyőződésem, hogy ez
a díj nem csupán az én személyemnek szól, hanem az általam alapított
és vezetett kórusoknak (a Franz
Schubert Gyermekkarnak, amelyet három évtizeden át vezettem, a
Franz Schubert Vegyeskarnak, amely immár a 37. évadát kezdte meg),
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusának, amelynek

1978 óta vagyok tagja, 1983-tól pedig
krónikása. Bizonyára sokat nyomtak
a latban a nagyobb publikációim: a
Tanítókórusról, Franz Schubert zselízi
éveiről írt könyveim és A szlovákiai magyar komolyzene képviselőinek általam
szerkesztett Arcképcsarnoka. Gyakran
publikálok Schubertről, Vass Lajosról,
Szíjjártó Jenőről, a Tanítókórusról...
Mivel a díjat a zeneszerző/zeneíró
kategóriában kaptam, gyanítom,
hogy egyre többen találkoznak azokkal a kórusműveimmel, amelyek egy
része egy kórusgyűjteményben jelent

meg, az újabbak pedig letölthetők
a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet honlapjáról. Bárhogy is van:
számomra rendkívüli megtiszteltetés
ilyen jelentős szakmai elismerésben
részesülni.
A zselízi díjazottnak lapunk olvasóinak nevében is ezúton gratulálunk.
(ik)
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Két elnökjelölt mutatkozott be januárban Zselízen
Az idén megtartandó köztársaságielnökválasztás jelöltjei közül elsőként Štefan
Harabin, az SZK Legfelsőbb Bíróságának
bírája mutatkozott be Zselízen, aki esélyes
a választások második körébe bejutni. Az
érdeklődőknek, akik január 28-án a műve-

lődési otthonban találkozhattak vele, népi
jelöltként mutatták be. A közönség soraiból
elhangzott kérdésre megjegyezte, hogy szívesen nevezik rendszerellenes jelöltnek. „Ha
a rendszert a jelenlegi politikai valósággal
azonosítjuk, akkor büszke vagyok arra, hogy
rendszerellenesnek tartanak” – jelentette ki.
Mindemellett ahogy elmondta, nem ellenzi
pl. az ország EU-tagságát, bár szerinte az
uniónak vissza kell térnie az eredeti eszméihez. Szerinte világosan meg kell szabni, de
főleg betartani a tagállamok és az Európai
Unió hatásköreit.
Rendszerellenesnek nevezik a liberális
megoldások éles bírálata, az ún. politikai
fősodortól való eltérés miatt, és azért is,
mert a hagyományos, konzervatív értékeket
harcias módon igyekszik megóvni. Štefan
Harabinnak ezért van számos követője. A
közvélemény-kutatások adatai szerint álta-

lában az első három legtámogatottabb jelölt
között szerepel.
A zselízi találkozón véleményt mondott a
jelenlegi társadalomról, a hazai és az európai
politikai elitről, és válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre is. A legtöbb hazai
véleményformáló személyiséggel ellentétben pl. a fasiszta befolyás veszélyét
nem Marián Kotleba és pártja részéről,
hanem az ukrán elöljárók és az őket
támogató EU-s politikusok részéről
látja. Figyelmeztetett a hagyományos
család elleni támadásra és az EU-tagállamok nemzeti érdekeire. Elmondta:
véleményét arra alapozza, hogy a
nemzetközi egyezményeket, pl. az
isztambuli vagy a marrakeshi egyezményt alapos jogi elemzésnek
vetette alá. A kilencvenes éveket
feszegető kérdésre azt válaszolta, hogy
semmi köze a mečiarizmus időszakához,
hiszen abban az időben nem mozgott politikai körökben, bíróként tevékenykedett.
2006-ban lett miniszter, és három évvel
később, amikor nem sikerült megvalósítania elképzeléseit, önként lemondott. A
rendezvény végén néhány résztvevőt megajándékozott könyveivel, és fényképezkedett
az érdeklődőkkel.
***
Egy nappal később, január 29-én a zselízi
Magyar Házban egy másik elnökjelölt,
Menyhárt József, az MKP elnöke találkozott leendő választóival és az érdeklődőkkel.
Gondolatait beszélgetés formájában fejtette
ki, beszélgetőtársa Kiss Beáta, az MKP alelnöke és járási elnöke volt.
A magyar jelölt, akinek a legfrissebb közvélemény-kutatások pár nappal korábban 2,1

Rövid beszélgetésre kértük fel Štefan Harabint, a Legfelsőbb Bíróság bíráját, köztársasági
elnökjelöltet.
Az utóbbi időben több találkozón vett részt Szlovákia-szerte. Milyennek értékeli a zselízit?
– Pozitívnak. Ha osztályoznám, biztosan egyesre. Ahogy látta, a hallgatóság nem volt passzív,
aktív párbeszéd folyt. És nem virtuális, hanem konkrét, a lakosokat érintő kérdésekről, mint
a szociális ellátás, oktatásügy, közszolgálati média, szólásszabadság, államiság... Megizzasztottak.
Mivel magyarázza, hogy a találkozói előtt a közösségi hálón nagy a készülődés, hogy kellemetlen kérdéseket tegyenek fel önnek, majd vagy nem vesznek részt, vagy meghúzódnak?
– Ez róluk és a közösségi oldalak párbeszédének színvonaláról árulkodik. Néhányan nem
akarják tudni a lényeget, csak azt terjesztik, ami talán a feladatuk. Az eredmény az legyen,
hogy Harabin rossz, de ha párbeszédet folytatva a miértre lenne kíváncsi, elfogynak az érveik.
Tudatuk a fősodorból táplálkozik, azt pedig tudjuk, ki fizeti.
Gyakran találkozik ezzel a jelenséggel?
– Talán igen, de ez nem okoz gondot. Ahogy most is, a terem méreteitől függően kb. 10
könyvet viszek magammal, és a legagresszívebb kérdezőknek ajándékozom őket, dedikálva,
ajánlással. Csodálatosan motivál, mert látszik, hogy az emberek mérgesek amiatt, ami nálunk
történik, a törvényesség, az emberi jogok, a szociális biztonság vagy az egészségügyi ellátás
helyzete miatt.
Mit üzenne zselízi olvasóinknak?
– Csupán annyit, hogy menjenek szavazni, és szavazatuk óhajuk kifejezése legyen. Az elnökválasztáson való részvétellel tiszteletüket fejezik ki az állammal és jelképeivel szemben.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok.
Števo Hečko

százalékot jeleztek, motivációjáról elárulta,
hogy jelöltségében Bárdos Gyula öt évvel
ezelőtti sikeres szereplése ösztönözte, aki
az akkori választásokon 5 százalékos eredményt ért el. Az MKP-ról, amely őt jelölte,
elmondta: olyan csoportosulásról van szó,
amely a közösségért dolgozik. „Közösségünkben a tisztségeket nem osztogatjuk,
az emberek sokszor belenőnek” – mondta
annak margójára, hogy a magyar szervezetek vezető képviselői gyakran gyermekkoruk óta ismerik egymást. Hozzátette még,
hogy a szlovák—magyar vegyes párttal

ellentétben az MKP nem a biznisz jegyében
politizál, tevékenységével a közösség, nem
csupán a párt fejlesztése érdekében fáradozik. „Nem akarok Bugár Bélával versenyezni
– jelentette ki – jelölésemmel közösségünk
problémáira szeretném felhívni a figyelmet.
A köztársasági elnöknek gondoskodnia kell
a közösségről, még ha kisebbségről van is
szó. A magyar jelöltre leadott szavazatok
nem elveszett, hanem mozgósító szavazatok.” Hozzátette, hogy a magyar közösséget
lehet mozgósítani, így volt ez a legnehezebb
időszakokban is, csak világosan kell megfogalmazni a terveket és a jó, pontos célokat.
Menyhárt József más témákhoz is hozzászólt. Világos, elutasító állásfoglalást
tett a jelenlegi kormánnyal és az őt
támogató erőkkel szemben, amelyeket
hiteltelennek nevezett. A Simon Zsolt
által megalapított új magyar párttal kapcsolatban kifejtette: a szlovákiai magyar
közösség nem osztódással szaporodik,
ez az út járhatatlan. Érintette a májusi
európai parlamenti választásokat is. Kijelentette, hogy az MKP két csúcsjelöltet
állít: a jelenlegi EP-képviselő Csáky Pált
és Berényi Józsefet. Az EP-választásokkal
kapcsolatban kijelentette, hogy az öreg
kontinens értékválsággal küzd, ezért
minél nagyobb számú szavazóra van
szükség a májusi választásokon. „Közösségünk előtt két fontos feladat áll, melyek
tanúskodnak az állapotáról. Az első a
köztársaságielnök-választás, a másik az
európai parlamenti választás. Nem kell
harcolni, el kell végezni a munkát, és azt
mindenkinek odahaza kell megtennie”
– hívta fel a figyelmet a találkozó végén
az MKP köztársaságielnök-jelöltje.
(ik)
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Csuka fogta migráns Zselízen
Hát, elkezdődött – mondotta volt eoden
király a Gyűrűk Urában a Helm-szurdok
ostroma előtt. Valahogy mi is így állunk most
a zselízi migráns esete láttán, amivel Szlovákia gyakorlatilag elveszítette „migráns-szüzességét”. Ugyan egy kis esetről van szó, mindenképpen érdemes lesz megjegyeznünk. A
közelgő politikai választásokat ugyanis
alapjaiban határozza meg a kérdéshez való
hozzáállás. Európa- és Európai Unió-szerte
a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor,
illetve az olasz belügyminiszter Matteo Salvini és még pár ország vezetője a kezdetektől
figyelmeztet a probléma súlyosságára. Az egyes
balliberális politikai szubjektumok ellenben
előbb elbagatellizálták a témát – mondván,
egy nem létező, értsd álproblémáról van szó

– majd amikor egyre több vészjósló történés
mutatkozott, kommunikációt váltottak, és
valamennyiszer egyedi, elszigetelt esetnek
titulálták a sok áldozatot követelő tragédiába
torkollott kázusokat. Egyre többen döbbentek rá, hogy a figyelmeztetők valóban nem
farkast kiáltottak, hanem a veszély nagyon
is valós. Mára gyakorlatilag két álláspont
uralkodik a témában, és két részre osztódott
a politikum is ennek megítélését illetően:
bevándorlás-pártiakra és az őshonos közösségek pártolóira.
A zselízi eset azért rendhagyó, mert a jelenség többé-kevésbé eddig elkerülte Szlovákiát.
Tegyük hozzá, döntő részben azért, mert
Magyarország lezárta a balkáni útvonalat.
Ezután viszont már nem mondható, hogy
nálunk ilyesmi elképzelhetetlen lenne. Ami
miatt viszont különösen kínos az egész
történet, hogy a szlovákiai politikai pártok közül gyakorlatilag egyedüliként éppen
a vegyespárt leginkább bevándorláspárti
– lásd példának okáért az ENSZ-paktum
megszavazásának szorgalmazását. A Most
-Híd elnöke, Bugár Béla pedig azzal kampányol javában a köztársaságielnök-választás
előtt, hogy bizony mindenki közül ő lenne a
legalkalmasabb elnökölni ezt a republikát.
Persze eztán is lehet legyinteni, hogy ez is
csak – ahogy a többi – egyedi, elszigetelt,
kiragadott eset, mégis egyre hiteltelenebbé válik az effajta könnyelműség. Persze,

ha eddig a Smer-SNS koalíciós partnerek
simlisségeinek falazásával, több százezer eurós telekbizniszekkel, mutyikkal, vélt és valós
bűnözőkkel, maffiózókkal való kapcsolatok
révén még nem lenne totálisan hiteltelen a
neves somorjai karakter. Aki, mint tudjuk,
olyan természetfeletti szövegértelmező képességgel van megáldva, hogy bármikor képes
megmagyarázni a szavaival szöges ellentétben való tetteit.
Na, de mi is történt Zselízen?
A helyi bútorgyárba egy török jelzésű kamion árut hozott, és a rakományból az egyik
dobozból egy vélhetően 16 év körüli afgán
fiatalember bújt elő. A rendőrség és az idegenrendészet a bejelentést követően rögtön
kezelte az esetet. Az elmondások szerint
nagyon rendkívüli volt
az egész történet, ugyanis
semmilyen nyelven nem
lehetett vele kommunikálni, és a dobozban eltöltött
több napos viszontagságos
út körülményei bizony
elég kellemetlen állapotokat eredményeztek a
szerencsétlenen.
Nézzünk magunkba, amikor pár kilométeren igénybe vesszük a honi vasúti
utasszállítást, milyen keserű szájízzel nyugtázzuk
annak sanyarú állapotát, és akkor gondoljunk csak bele, hogy ennek az afgánnak milyen napjai lehettek az alig egy négyzetméteres
dobozban. Ugyanakkor ennek az áldatlan
állapotnak a vállalása is igazolja, hogy milyen körülmények közül érkezhetett, ha ilyenre
is ráadta a fejét. Ehhez kapcsolódóan szokott
gyakorta elhangozni, hogy ezek az emberek
dehogy akarnak idejönni, ők a nyugati jólétbe igyekeznek. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy bár bizonyosan Nyugat-Európa,
teszem azt Németország számukra
a legvonzóbb és elsődleges célpont,
az otthonukban uralkodó pokoltól
bármi jobb lehet. Azt azonban
senki sem gondolhatja komolyan, hogy képesek vagyunk több
százmillió migránst menekíteni.
Ki kell mondani, ez egyszerűen
fizikai képtelenség. Sokkal racionálisabb a józan politikusok véleménye, akik szerint a problémát a
forrásánál kell kezelni, és ott kell
segítséget nyújtani, ahol arra szükség van, ahogy például teszi a magyar kormány a szír kórházak újjáépítési
támogatásával. De kezdetnek tán megtenné az is, ha a nagyhatalmak nem játszanák
szokásos játszmáikat és nem bombáznák
földig ezeket az országokat.
A rászorulókon segíteni keresztény kötelességünk, csak emberi következetességünk se-

gítségével tudjuk azonban megtalálni ennek
megfelelő módját.
Csonka Ákos

Szörnyűek vagyunk

A város területén uralkodó rendről, ill.
rendetlenségről sok szó esik. Akár a városi
rendőrség tevékenységével, sőt, megalapozottságával kapcsolatban is.
Az utóbbi években a lakosok pihenőzónákat kértek a városközpontba, ahol az
idősek, a kisgyermekes szülők elidőzhetnek.
Megkapták. Ebben a szellemben változott
a park is, és több új játszótér is létesült. Mindennek költségei voltak, mint ahogyan a
terek karbantartásának is, mivel az ott keletkezett hulladékot össze kellett gyűjteni és el
kellett szállítani. Szemetet naponta találunk
ezeken a helyeken, beleértve a kutyapiszkot
is. Az eldugottabb helyeken pedig akár emberi ürülékkel is találkozhatunk.
Az egyik kérdés, hogy ki és milyen gyakran
tisztítsa a Sári-patakot. Más kérdés, ki és
miért szennyezi – akár a hídról is beledobálva nagyobb terjedelmű hulladékot
– anélkül, hogy zavarná: ezt mások is látják.
Hasonlóan azokhoz, akiknek van pénzük
új bútorra, arra viszont már nincs, hogy
a régit elszállíttassák a hulladékgyűjtő-udvarba, ezért gond nélkül az utcára teszik ki.
„Nem értem a lakosok fegyelmezetlenségét.
Ezzel nem tudjuk felvenni a harcot, még ha
egy seregnyi rendőrünk is lenne. Ők sem
lehetnek ott mindenhol. Senkinek sincs
joga szemetelni. De néhányan ezt teszik, és
nem is tartanak attól, hogy valaki meglátja,
esetleg lefényképezi őket. A DOS lakóházon és a Napfény utcai házakon több mint
90 ablak van, mégsem lát senki semmit.
A takarításért pedig mindannyian fizetünk.
Közben van egy 2,1 millió eurós gyűjtőudvarunk. Ennek a városnak vagyunk a lakosai,

és tisztaságban akarunk élni, de nem tudunk
elbánni néhány rendetlenkedővel” – mondja
Juhász András polgármester.
Ha a rendetlenkedőkkel nem is, a szeméttel
talán elbánunk. Vagy legalábbis megfizetjük,
hogy így legyen. Ilyenek vagyunk...
Števo Hečko
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Megtiszteltetés, de nagy felelősség
a polgármester-helyettesi tisztség
A novemberi választásokat követően megalakult az új képviselő-testület, polgármesterhelyettesnek pedig a sorrendben
harmadik választási időszakát megkezdő
Kovács Kázmért nevezték ki. A 2010-es
helyhatósági választásokon 698 szavazatot

kapott, a 2014-es választások során 622 szavazatot gyűjtött be, a tavalyi önkormányzati
választások alkalmával pedig 858-an szavaztak neki bizalmat. Az energiaszektorban
dolgozik, közgazdasági irányultságú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Most-Híd
helyi szervezetének elnöke. Az építésügyi,
területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke.
Hogyan értékeli azt, hogy a polgármester
felkérte önt az polgármester-helyettesi
poszt betöltésére?
Egyrészt nagy bizalmat jeleként a polgár-

mester részéről. Miután felajánlotta a tisztséget, 24 órás gondolkodási időt kértem, hiszen
egyrészt nagy megtiszteltetést, másrészt
viszont nagy felelősséget jelent ez a tisztség.
A polgármesterrel már régóta ismerjük egymást, talán most érett meg erre az idő, hiszen
az elmúlt 4 évben nyilvánosan is támogattam
őt. Persze nem mindenben értettem vele egyet, de a döntéseiért ő vállalta a felelősséget, és
végül is jófelé fordultak a dolgok, a város jó
irányba fejlődik. Úgy ismerem őt, hogy minden szempontból a város érdekeit nézi.
Milyen speciális feladatai lesznek a polgármester-helyettesi funkcióban?
Alpolgármesterként a panaszok, petíciók
ügyintézése, valamint az ügyfélfogadás is a
feladatom lesz, de a munkaköri leírásomba
többek közt az is beletartozik, hogy felelek
a közbeszerzésekért, koordinálom és felügyelem ezt a tevékenységet.
Mik a képviselői prioritásai erre az időszakra?
Azt szeretném, ha a munkám hozzájárulna
ahhoz, hogy a városi hivatal tevékenységét
pozitívan értékelje a lakosság, valamint hogy
a város további fejlődése, a beruházások
minél gyorsabban, zökkenőmentesen, a korrupció gyanúja nélkül valósuljanak meg. Sok
projekt áll előttünk, pl. a munkásszálló felújítása, a többfunkciós épületegyüttes építése,
a Posta utcai és a Rozmaring utcai építkezés.
További beruházókkal is folynak tárgyalások
ház- és lakásépítésről, nekik a város segítő
kezet akar nyújtani. Ezt meg kell tennünk,
ha azt akarjuk, hogy városunk fejlődjön,
és a fiatalok itt maradjanak. Nehéz négy év

lesz, hiszen rengeteg beruházási tervünk van,
amelyek egy részét pályázatból, sokat viszont
saját forrásból valósítunk majd meg.
Ismét az építési, területfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnökeként
tevékenykedik majd. Milyen kihívásokkal kell majd szembenéznie a bizottságnak?
Elsősorban a beruházásokkal, építkezésekkel, a feleslegessé vált ingatlanok eladásával,
valamint az új építkezési telkek eladásával
fogunk foglalkozni. Igyekszünk folytatni a
város területén található telkek tulajdonjogi
tisztázását is.
A múltban a leghatékonyabban működő
bizottságként könyvelték el az építésit.
Minek volt ez köszönhető?
Jól működött a bizottság, mert szakemberek
alkották, akik mindig a város érdekeit nézték.
Ami fontos: jómagam mindig tiszteletben
tartottam, pártoltam a bizottságom döntését, és aszerint szavaztam a testületben. Sok
munkája volt a bizottságnak, mert a városban rengeteg beruházás valósult meg. Mostanában is sok ilyen üggyel foglalkozunk, például a DOS, a tornaterem és a munkásszálló
felújításával, valamint telekeladásokkal.
Ezek a beruházások gyakran összefüggnek,
így helyenként alpolgármesterként, máskor
képviselőként vagy éppen az építési bizottság elnökeként kerülök velük kapcsolatba.
Valóban gyakran, általában havi szinten, a
képviselő-testületi ülések előtt találkoztunk a
bizottságban, és ez a jövőben is így lesz.
(ik)

Cserba Katalin: A zselízi gimnázium
egy magyar és egy szlovák első osztályt nyit
1→

Ami fontos, hogy a megye területén csupán
három gimnáziumban szerezhető meg, és
ezek egyike a zselízi lesz” – tájékoztatott az
igazgatónő. Az iskola idén is bekapcsolódik
a Határtalanul projektbe, ezúttal a Barcsi
Gimnázium partnereként, valamint több, az
oktatás minőségét javító pályázatot is benyújtott. „Amennyiben sikeresek leszünk,
csúcsminőségű berendezésekkel bővül iskolánk felszerelése. Többek közt beszerzünk
egy 3D nyomtatót, amelynek segítségével
az elméleti tanagyagot tudjuk majd jobban
szemléltetni, illetve egy teljes osztályt szerelünk fel virtuális valóságot megjelenítő oktatási eszközökkel. A VR-felszerelés nemcsak
a nyelvek, hanem a földrajz, a történelem, a
biológia és további tantárgyak oktatásában
is sikerrel használható. További pályázatok
segítségével a robotika, az alkalmazott biológia, az üzleti angol nyelv, ill. a német nyelv
gyakorlati alkalmazására irányuló oktatást

vezetjük be vagy erősítjük” – tette hozzá
Cserba Katalin.
A felsoroltakon kívül a zselízi intézmény
mellett szól a felsőfokú oktatásra felvételt
nyert diákok statisztikája is. A Comgim-

ben, ahogy a bennfentesek nevezik, tehát
az innovációra helyezik a hangsúlyt. A
magyar tagozaton a folytatólagosság, a
szlovák részlegen pedig a régi vezetés
zártságával éles ellentétben álló lendületes
nyitottság
jegyében.
Ennek emblematikus
megnyilvánulása volt
a gimnázium és a
szlovák alapiskola közt
egykor létező és nyitott,
később
figyelmesen
zárt, végül befalazott
ajtónyílás újbóli megnyitása, jelezve ezzel a
kapcsolatok javulását a
két intézmény között.
A Comgimben tehát
kinyíltak az ajtók,
tessék belépni!
Levicky László
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Merre tovább, Eurospinn?
Hogy a városi szolgáltatások gépparkja
egy ideje a városháza udvarán, és nem az
Eurospinn területén parkol, ahhoz már hozzászokhattunk. Többen azonban az okát is
szeretnék tudni.
„Úgy működünk, mint egy nagy cég, bár
csupán hivatalnokoknak kellene lennünk.
De ez a rendszer bizonyítottan működik.
Így mi szállítjuk el a hulladékot, gondozzuk
a temetőket, a közvilágítást, az utakat. Olcsóbb ez így” – nyilatkozta Juhász András
polgármester.
A város már 2010-ben, a gazdasági válság
idején kezdte el átvállalni az egyes tevékenységeket az Eurospinntől. A cél az olcsóbb
szolgáltatások biztosítása volt, és ezzel a város
akkori vezetői és a képviselők is tulajdonképpen beismerték, hogy a Vepos 2007-es felszámolása és a részben városi, részben magáncég
megalapítása nem volt eléggé hatékony
módja a városi szolgáltatások biztosításának.
Hogy mik voltak az akkori döntés okai, azt
bizonyosan az akkori képviselők is felteszik
maguknak, látva a mai helyzetet.
Ma a város saját maga biztosítja az egykor a
közös cég által végzett munkák nagy részét.
A legmegfelelőbb lehetőségnek a 2007-es

időszak előtti modell látszik, és úgy tűnik,
afelé közeledünk.
„Ha az utak javítását saját erőből végezzük,
a költségek felét vagy akár két harmadát is
megtakaríthatjuk ahhoz képest,
mint ha külső kivitelezővel dolgoztatnánk. Ezért igyekszünk
teljesen felszerelni gépparkunkat egy ún. aszfaltozó finisérrel.
Segítségével hosszabb útszakaszokat is aszfaltozni tudunk
majd, nem csupán apró javításokat végezni. Munkaerőnk
van, szükség esetén bővítjük
az állomány” – tette hozzá a
polgármester.
Az Eurospinn városi tulajdonú
telephelyén építkezési munkák
folynak. Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási
osztályának vezetője: „Decemberben 13 940
eurós ráfordítással megjavítottuk az iroda- és
gazdasági épület tetőszerkezetét. 400 négyzetméteren eltávolítottuk a régi tetőcserepet,
és minimum 30 évnyi élettartamú bádogtetővel cseréltük fel. Lecseréltük a fakonstrukciót is, és új ereszcsatornát szereltünk fel. A

tető több helyen beázott, ezért kellett felújítanunk. Jelenleg a belső teret javítjuk, például a
szociális helyiségeket és a tárgyalót, amelyek
beáztak. Ennek becsült költsége 3000 euró.

Az új fűtési idény kezdetéig a központi fűtést
is felújítjuk. A többi helyiséget – az irodákat,
a műhelyeket, a garázsokat – a következő
években újítjuk fel.”
Az Eurospinn jövőjéről és tevékenységének
formájáról még nincs végső döntés, az esetleges változásokról beszámolunk lapunkban.
(šh)

MKP: A gyarapodás, ugyanakkor az észszerűség
időszakának kell következnie
Sokan meglepődtek azon, hogy az első rendes képviselő-testületi ülésen az MKP frakciója miért nyújtott be saját költségvetésmódosító-tervezetet. Ennek válasza a javaslat
benyújtásakor és a körülötte folyó vitában
is egyértelműen elhangzott, a lakosok felé
mégsem jutott el világosan. Tudvalévő, hogy
a költségvetés egy olyan szakdokumentum,
mely nélkül egy önkormányzat, de még egy
cég, sőt háztartás sem működhet. Mindenkinek előre vonatkozóan számolnia kell vele,
hogy mennyi várható bevétele és kiadása lesz
a következő évben. Ebből kalkulálva lehet új
beruházásokat, fejlesztéseket is betervezni.
Zselíz városa – hála Istennek – az elmúlt négy
év észszerű gazdálkodása révén jelenleg stabil pénzügyi alapokon nyugszik, mondhatni
úgy is, hogy jó pénzügyi kondíciókkal rendelkezünk. Tudvalévő viszont, milyen érzékeny téma ez, és emlékezünk arra is, amikor
csődközeli állapot uralkodott városunk háza
táján. Éppen ezért úgy hisszük, nem lehetünk
könnyelműek, és észszerű gazdaságpolitikát
kell folytatnunk a jövőben is, mert bármi
előre nem látható külső tényező ismét ilyen
helyzetbe sodorhat bennünket.
Sokat hangoztatott tény, hogy a költségvetés-tervezet egy élő anyag. Szinte minden
településen évente többször módosítják,
egyik tételt átcsoportosítják máshová, új
tételeket emelnek be, másokat kihúznak.
Zselíz esetében is az elmúlt 2018-as évben

több alkalommal történt módosítás. Az MKP
frakciója által beterjesztett költségvetési
javaslat arra irányult, hogy ne nőjjön meg
a költségvetésben a tételek száma és ki-be
rakosgatása, hanem szabjuk meg a már előre
látható projektek költségeit, melyek kivitelezése, közbeszerzése vagy külső forrásból
való támogatása már folyamatban van. Ezek
a magyar tannyelvű alapiskola tetőszerkezetének felújítása, a kerékpárút-hálózat
projektje, a városi hivatal felújítása, a garammikolai óvoda bővítése, valamint mindkét
alapiskola teremfejlesztési pályázata. A
bejövő költségekből ezen felül fennmaradt
összegeket egyelőre ne soroljuk be sehova,
hanem helyezzük a tartalékalapba, ahonnan
az év folyamán a sorban jövő beruházások
már ismert költségei mértékében legyenek
tételhez párosítva. Ezzel elkerülhetjük, hogy
esetleg deficitbe kerüljön a költségvetés, és
többet költsön el a város a pénzéből, mint
amennyire fedezete van.
Az MKP képviselőcsoportja a testület mandátumainak felére kapott felhatalmazást a
választópolgároktól, ezért hogy a javaslatunk
átmenjen, legalább egy további képviselőnek
támogatnia kellett volna. Mivel ez nem történt
meg, fennállt a veszélye, hogy patthelyzet áll
elő, és a város kényszergazdálkodással kezdi
meg az új évet. Ezt mindenképpen tanácsosnak tartottuk elkerülni, ezért az MKP helyi
elnöke, Csonka Ákos kompromisszumos

megoldásként megszavazta a tervezetet. „A
Csenger Tibor által beterjesztett tervezetet
óvatosabb és logikusabb javaslatnak tartottam, ezért is szavaztam mellette. A kialakult
helyzet fényében viszont frakciónk úgy döntött, hogy szerencsésebb, ha költségvetéssel
indulunk, mint provizóriummal, ezért vállaltam a felelősséget, és megszavaztam. Holott a
tervezet számol olyan bevételekkel is, melyek
még nem biztosak, a kiadási oldalon viszont
van hozzá párosítva tétel” – mondta el a döntés hátteréről Csonka Ákos.
Hasonló okok állnak a T18-as tornaterem felújítása kapcsán beterjesztett új
közbeszerzési kiírás javaslatához, melyet
ugyancsak a frakcióvezető, Csenger Tibor
javasolt. „A felújításra elnyert pályázat
nyertes kivitelezője közel 15%-kal emelte meg a kiadásokat, így a városnak az
önrészt további 118 ezer euróval kellett
volna kiegészítenie. Tekintettel arra, hogy
a beruházási költségek meghaladták volna
a 900 ezer eurót, azt javasoltuk, hogy a
cég végezze el a munkálatokat az eredeti
összegből, vagy legyen új versenykiírás.
Városunkban rengeteg teendő van, a múlt
hagyatékát nekünk kell rendbe raknunk,
ezért felelős, hatékony gazdálkodást kell
folytatnunk, hogy minél több minden
megvalósulhasson” – nyilatkozta Csenger
Tibor, a javaslat beterjesztője.
-mkp-
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az év végén érkezett tájékoztatás. A közbeszerzés nyertese a Domov Slovakia Rt. lett.
Azonban tavaly jelentősen növekedtek az
építőanyagok – főleg a hőszigetelés – árai, a
pályázat nyertese jelezte: nem képes tartani
az eredetileg megszabott árakat. A városnak
megküldte a módosított költségvetést, amely
118 346,82 euróval volt magasabb az eredetinél. A testületbe előterjesztett javaslat a
többletköltség elfogadására és hitelből való
finanszírozására irányult. Marianna Šedivá megjegyezte, hogy a pályázat nyertese
csupán 12 törzsalkalmazottal rendelkezik,
és az utóbbi években veszteséget termelt.
A többletköltség forrásáról, valamint a biz-

nőtt, egyes esetekben 150%-kal, és a cégek
törzsalkalmazottjainak száma nem ad pontos
tájékoztatást azok lehetőségeiről, hiszen más
módon is tudnak munkaerőt biztosítani.
Csenger Tibor szerint a képviselők támogatják a
felújítást, ám nem a többletköltséget. Szerinte
a városnak nincs elég eszköze arra, hogy 900
ezer euróért – amiből 230 ezer az önköltség
– újítsa fel a tornatermet a projekt szerint,
majd további 500 ezer eurót fizessen a belső
tér felújításáért. Ilyen tempó mellett nem jut
pénz a további évekre, jegyezte meg, és új
közbeszerzést javasolt. Gubík Emese szerint
az új közbeszerzésben már az új árakból
indulnának ki a résztvevők. A polgármester
kijelentette, hogy az eredeti árak
gyakran a hosszú közbeszerzési
eljárás miatt veszítik el érvényességüket, példaként a városi hivatal
felújítási projektjének 3,5 évig tartó közbeszerzését említette meg.
A képviselő-testület jóváhagyta
Csenger Tibor módosító javaslatát, mely szerint a város ismételten
tárgyaljon a kivitelezői pályázat
győztesével az ár kérdésében, és
amennyiben nem ér el eredményt,
új közbeszerzést írjon ki. Rövid
szünetet követően szót kapott
az építési bizottság egyik tagja,
A képviselő-testület januári ülésén először használtak Miroslav Hasznos is, aki szerint
hangosítást.
Fotó: Gubík Lajos egy új tornaterem 2 millió euróba
kerülne. Megerősítette, hogy az
tonság szempontjából nemkülönben fontos építőanyagok ára drasztikusan emelkedett,
belső felújítás fedezetéről érdeklődött. A sőt, hiány van hőszigetelő anyagokból, a
polgármester megállapította, hogy építési kivitelezők várakozásra kényszerülnek.
szakember lévén ő is szívesebben látna egy Hozzátette: a folyamatok túl hosszú ideig
új tornatermet, hiszen az előnyösebb lenne tartanak, ezért senki sem kényszerítheti a
a város számára. Arra a célra azonban nem kivitelezőket, hogy régi árakon dolgozzanak,
adnak vissza nem térítendő támogatást. Hoz- ugyanakkor a költségek módosításáért a
zátette, hogy az építőanyagok ára az utóbbi beruházó kérhet bizonyos kedvezményeket.
hónapokban előre nem látható mértékben A testület határozatát, mely szerint a város

Javuló viszonyok a gimnázium és a alapiskola között
A január képviselő-testületi ülés általános
vitájában a képviselők a városi honlapon
közölt információkkal, az önkormányzatban
tapasztalt hosszú jóváhagyási folyamatokkal, az iskolaügyi eseményekkel és a város
fejlesztési tervével is foglalkoztak. Marianna
Šedivá szerint egységesíteni kell a hasonló
dokumentumok közlésének formáját és tartalmát a városi honlapon; Csonka Ákos azt
kérte, hogy magyar nyelven is jelenjenek meg
az információk a honlapon. Vojtech Tomašovič, a szlovák tannyelvű alapiskola igazgatója
tájékoztatta a testületet az iskolában megvalósuló pályázatról, valamint a gimnáziumhoz
fűződő viszony jelentős javulásáról: „A
gimnázium igazgatóságával egyeztetve két
osztályt vettünk bérbe, ahova a másodikosok
költöznek át, így felszabadulnak a berende-

zendő tantermek. Azelőtt a gimnázium és
az iskolánk közti átjárót befalazták, mi az
igazgatónővel megegyezve megnyitottuk.
Nagyon jó az együttműködésünk.” Miroslav
Hasznos az elhúzódó önkormányzati folyamatok gyorsításának lehetőségeit kereste,
és kritizálta a képviselők gyakori, zárt ajtók
mögötti tanácskozását. Csenger Tibor tájékoztatta kollégáit, hogy eredetileg azért kívánt a szlovák alapiskola tanácsának tagjává
válni, hogy elősegíthesse a gimnázium gondjainak megoldását. Mindkét említett intézmény igazgatójának köszönetet mondott az
együttműködés javításáért. Meggyőződését
fejezte ki, hogy a közös igyekezet eredménye
az eredeti állapotok visszaállítása lesz a gimnáziumban, és párhuzamosan működik majd
szlovák és magyar oktatás. A pályázatokat

tárgyaljon a közbeszerzés nyertesével arról,
hogy a kivitelezés az eredeti áron valósuljon
meg, ellenkező esetben új közbeszerzést írjon
ki, a polgármester nem írta alá.
A testület aktualizálta küldötteinek listáját
az iskolai önkormányzatokban. Kepka Márk
javaslatára a városi iskolatanács látja majd
el az ebben az időszakban létre nem hozott
tanügyi bizottság feladatait. A plénum jóváhagyta a képviselő-testület tárgyalási
rendtartását, valamint a képviselők és a
bizottsági tagok díjazásának alapelveit. Ezt
követően a képviselők jóváhagyták az egyes bizottságok összetételét. A polgármester
ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a bizottságok az elmúlt időszakban gyengén teljesítettek. „Remélem, hogy megfelelő tagokat
választottak ki a bizottságokba, mert azoknak
javaslatokkal kell előrukkolniuk, nem csupán
ellenőrzési feladataik vannak” – tette hozzá.
A képviselők jóváhagyták, hogy a város pályázatot nyújtson be néhány közterülete internetes lefedettségének növelésére a Wifi neked
elnevezésű programban. Tudomásul vették a
határozatok ellenőrzéséről szól beszámolót
és a városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámolót.
(ik)

Óvás a határozattal
szemben

„A képviselő-testület minden mandátumot
szerzett tagját becsülöm. Együttműködésre vagyunk ítélve, és minél hamarabb tudatosítjuk
ezt, annál hamarabb tudunk összpontosítani
a valós munkára. Az új időszakban valahogy
elkerülte a figyelmet, hogy a múlt időszakban jóváhagytuk a város stratégiai fejlesztési
programját, amely továbbra is érvényben
van. Tartalmazza a T18-as tornaterem felújítását is, amelyre pályázati támogatást is szereztünk. Természetesen ennyi pénzből egy
kisebb új csarnokot is felépíthetnénk, arra
viszont nincs támogatás. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy elveszítsük a dotációt. Ezért úgy döntöttem, megóvom a januári
ülésen jóváhagyott, T18-assal kapcsolatos
határozatot, és megteszek mindent azért,
hogy sikeresen végrehajtsuk a beruházást”
– jelentette ki Juhász András polgármester
azzal kapcsolatban, hogy nem írja alá a
testület határozatát, amely szerint a város
tárgyaljon a kivitelezővel az eredeti áron
való felújításról, vagy írjon ki új kivitelezői
közbeszerzést.
(ik)
érintően azt indítványozta, hogy készüljön
egy koncepciós javaslat az összes tervezetről,
azok sorrendjéről és pénzügyi kereteiről. A
polgármester szerint ez megtörtént, méghozzá a város fejlesztési tervében, amely ezúttal
nem csupán az elmúlt időszakra készült el.
(ik)

Januári önkormányzati ülés

Különböző elképzelések
a T18-as felújításáról

A városi képviselő-testület január utolsó
napján tartotta 3. rendes ülését. A tárgyalás – amelyet Juhász András polgármester
nyitott meg és vezetett – érdekessége volt,
hogy a résztvevők első ízben használhattak
mikrofonokat.
A képviselők bevezetőben jóváhagyták
a 2017/10 sz. általános érvényű rendelet
(ÁÉR) mellékletének módosítását az iskolai
intézményekben, óvodákban és művészeti
alapiskolában a gyermekek után fizetett
támogatásra, az üzemeltetésre és bérköltségre fordított összegéről. Monika Tomeková városi közgazdász arról tájékoztatta
a jelenlevőket, hogy az iskolai klubok egy
osztályára átlagban évi 14 ezer euró jut e
célra. Jóváhagyták az egykori zselízi adóhivatal székházának ajándékszerződését,
amellyel az ingatlan a város tulajdonába
kerül. A városi hivatal vagyongazdálkodási
és szolgáltatási osztályának vezetője, Haris
Péter szerint az épület jó állagú, a város
belátása szerint dönthet hasznosításáról. A
testület jóváhagyta az egykori szódói óvodaépület eladásának újbóli meghirdetését.
Haris Péter szerint az ingatlant a város már
többször felkínálta, egyelőre azonban nem
akadt érdeklődő. A határozatban a testület
megegyezett abban, hogy a minimális eladási árat másodízben is csökkenti, és ennek
értelmében 15 225 ezer euróért hirdette
meg az objektumot. Jóváhagyta a Posta
utcán létesítendő transzformátorállomás
alatti telek eladását, valamint szolgalmi jog
létesítését a város néhány Posta utcai telkére. A vagyongazdálkodási osztály vezetője
szerint mindkét határozat elvi jóváhagyása
már a múlt év végén megtörtént a testületben. A javaslatok jóváhagyása a Posta utcán
tervezett házépítés miatti villamoshálózatfejlesztést teszi lehetővé.
Széles körű vitát váltott ki a T18-as tornaterem-felújítási pályázat költségnövelésének
javaslata. A pluszköltségek okát Gubík
Emese, a városi hivatal építési, területfejlesztési és környezetvédelmi osztályának
vezetője indokolta meg. A vissza nem térítendő finanszírozásról tavaly márciusban
született döntés, a szerződést szeptemberben
írták alá, a közbeszerzés jóváhagyásáról
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Azt szeretném,
ha a munkám
hozzájár ulna
ahhoz, hogy a
városi
hivatal
te vékenységét
pozitívan értékelje a lakosság,
valamint hogy
a város további
fejlődése, a beruházások minél gyorsabban, zökkenőmentesen, a korrupció gyanúja nélkül valósuljanak
meg.
(Bővebben a 4-5 oldalon.)

ára: 0,35 euró

Hírmondó 20

Szinte hihetetlen,
de a Zselízi Hírmondó
immár 20 éve tájékoztatja olvasóit.
Ez a jubileum már érdemes arra, hogy megemlékezzünk róla. Már a következő számban.

A csatorna-hálózat kiépítését követően a Sládkovič utca képe lassan változik. Az úttestet lebetonozták, ez
képezi majd a leendő út alapját, amelyet az év folyamán aszfaltréteggel fednek le.
(fotot: rl)

Cserba Katalin: A zselízi
gimnázium egy magyar és
egy szlovák első osztályt nyit
Az aktuális tanév új feltételek mellett
kezdődött a zselízi Comenius Gimnáziumban. Immár nem csupán magyar tannyelvű
osztályokkal rendelkezik, az egykori szlovák
gimnázium szlovák – végzős – osztálya is a
Comeniushoz tartozik. A „beolvasztott” szlovák gimnázium az utóbbi években nem nyitott
első osztályt, így jelenleg csak negyedikesek
tanulnak a Comenius Gimnázium szlovák
tagozatán. Ám a helyzet a múlthoz képest
gyökeresen megváltozott, üzeni a gimnázium igazgatósága. Cserba Katalin igazgatónő szerint teljes erővel azon dolgoznak, hogy
a magyar mellett egy szlovák első osztály is
nyíljon. „Tudomásul vesszük, hogy ez nem
könnyű feladat, ugyanakkor sok minden
szól amellett, hogy a szülők hozzánk adják
végzős alapiskolás gyermekeiket. És mindent

megteszünk azért, hogy ez így is legyen.”
Ezt a feladatot a zselízi gimnázium nem
kérésekkel, könyörgéssel kívánja elérni,
hiszen világos: nem ez a sikerhez vezető
út. Ehelyett olyan feltételeket teremt, hogy
„megérje Zselízre adni a gyereket”. Amellett,
hogy a megye egyik legjobban felszerelt és
legjobb állapotú gimnáziumi környezetében tudják fogadni a diákokat, különböző
projektek és tevékenységek segítségével
növelik az oktatás színvonalát. „Iskolánk a
közeljövőben ECDL-oktatási tanúsítványt
szerez. Ez lehetővé teszi, hogy diákjaink
a következő tanévtől megszerezhessék az
európai számítógép-használói jogosítványt,
amelyet a munkáltatók egyre gyakrabban
megkövetelnek, ráadásul a főiskolai oktatásban az informatika-vizsga is kiváltható vele.
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