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Koncom školského roka 2018-2019 do
dôchodku odišli riaditelia dvoch školských
zariadení - Vojtech Tomašovič, riaditeľ
Základnej školy na Mierovej ulici a Július
Klimo, riaditeľ Základnej umeleckej školy F.
Schuberta. Zaujímavé je, že v ich funkciách
boli obaja nahradení mladými dámami učiteľkami, ktoré dovtedy na školách pôsobili.
Sú nimi Petra Tomašovičová a Diana
Horváthová.
(Viac na 6. a 7. str.)

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Číslo plné rozhovorov

- S Monikou Melichovou o tom, kedy sa MŠ s VJM bude môcť sťahovať
3. str.
- S Tiborom Csengerom o hodnotení činnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 4. str.
- S primátorom Ondrejom Juhászom o budovaní vzťahov s politikmi
5. str.
- S riaditeľkou ZŠ Petrou Tomašovičovou
a riaditeľkou ZUŠ Dianou Horváthovou o situácii na ich školách
6. - 7. str.
- S želiezovským futbalistom Komárna Erikom Mikešom,
účastníkom kvalifikácie Ligy majstrov
9. str.

Milí spoluobčania,
Želiezovčania!
Rok 2019 sa stal minulosťou a s ním aj
všetko, čo sme v ňom prežili. Avšak to, čo
sme v ňom vytvorili, vykonali a na čom
sme sa svojou prácou podieľali, to je našou
súčasnosťou a možno i budúcnosťou. Rok
2020 je tu na to, aby sme pokračovali. Či
už hovoríme o našej každodennej práci na
niečom, pre niekoho alebo o práci na sebe, na
budovaní vzťahov, výchove detí, starostlivosti
o niečo alebo o niekoho.
Nech už ide o čokoľvek, ja, ako primátor
mesta, vám za to ďakujem. Možno čakáte,
že budem hovoriť o meste a práci pre mesto,

ale tentoraz nie. Pretože všetko, čo je dobré
pre vás, vašich blízkych a pre vaše okolie, je
dobré pre celé mesto.
Všetkým vám prajem, aby ste sa počas
celého roka 2020 cítili čo najviac šťastní,
aby vám pri tom slúžilo zdravie a aby vás
obklopovala atmosféra lásky, pochopenia a
ľudského porozumenia. A prajem Vám aj
to, aby sa vám darilo nezabúdať na to, že čo
chceme od svojho okolia dostávať, mali by
sme aj dávať.
Milí Želiezovčania, prajem vám krásny,
úspešný a láskyplný rok 2020.

Ing. Ondrej Juhász, primátor

Decembrové zasadnutie MsZ

Do nového roka
so schváleným
rozpočtom
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojej poslednej minuloročnej,
v poradí 13. schôdzi vo štvrtok 12.
decembra v sobášnej sieni mestského
úradu. Najdôležitejšie dokumenty, ako
všeobecne-záväzné nariadenia o daniach
a poplatkoch a rozpočet mesta boli
schválené hneď v úvode rokovania. Ako
prvé v poradí bolo VZN č. 4/2019 o dani
z nehnuteľnosti na rok 2020. Ekonómka
mesta Monika Tomeková predstavila
hlavné dôvody zmien v sadzbách daní
z nehnuteľností, predseda ekonomickej
komisie Tibor Csenger vyjadril aj v mene
svojho poradného orgánu podporu návrhu
v aktuálnom znení, a tak ho MsZ schválilo.
→3

Decembrová idylka na námestí. Korčuľujúce sa deti na ľadovej ploche, v pozadí technika a
pracovníci firmy budujúcej cyklotrasu.
(foto: šh)
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Do nového roka so schváleným rozpočtom
1→

zástupca plní odborne náročnú agendu
najmä v oblasti investičnej činnosti,
je s jeho prácou spokojný a keďže
hodnotenie práce viceprimátora prináleží
primátorovi, rozhodol sa o priznaní
mzdy
v tejto
výške. Viceprimátor
Kazimír Kovács dodal len toľko, že úlohy
vyplývajúce z tejto funkcie plní v čase
pracovného voľna, keď treba, v práci
si berie dovolenku, ale vždy sa snaží
reagovať na podnety pracovníkov úradu
v čo najkratšom čase.
Zastupiteľstvo
sa
zaoberalo
aj
tohtoročným rozpočtom, keď schválilo
jeho poslednú zmenu, najmä pre presun
niektorých neuskutočnených investícií
a nerealizovaných
príjmov
(predaj
stavebných pozemkov) do ďalšieho
roka. Zobralo na vedomie zmenu
organizačného poriadku MsÚ. Pri tejto
príležitosti si Marianna Šedivá vyžiadala
informáciu o vývoji počtu pracovníkov
na mestskom úrade. MsZ zobralo na
vedomie informáciu, že na verejnú
obchodnú súťaž na prenájom 13 813
m 2 pozemku v Lokalite pod
Rozpočet na rok 2020
nemocnicou nebola doručená
Bežné príjmy:
6 000 747,00 žiadna cenová ponuka.
Bežné výdavky:
5 935 962,10 Schválilo predloženie žiadosti
Rozdiel:
64 784,90 o nenávratný finančný príspevok
(NFP) na rekonštrukciu kaštieľa
z projektu Zvýšenie atraktivity
Kapitálové príjmy:
2 838 955,55
a konkurencieschopnosti mesta
Kapitálové výdavky:
3 791 790,45 v 21. storočí zapojením Z a Y
Rozdiel:
- 952 834,90 generácie do obnovy kultúrneho
dedičstva v rámci cezhraničného
programu.
Schválilo
aj
Spolu príjmy
(bez príjmových fin. operácií):
8 839 702,55 spolufinancovanie projektu vo
výške minimálne 5 % celkových
Spolu výdavky
oprávnených nákladov, ktoré pre
(bez výdavkových fin. operácií):
9 727 752,55 Želiezovce predstavujú 25 tis. eur
Rozdiel (bez finančných operácií):
- 808 050,00 z celkových nákladov 500 tis. eur.
V rozprave sa Emese Gubíková
Príjmové finančné operácie:
1 150 000,00 zmienila o tom, že nedávno
schválený ďalší projekt mesta
Výdavkové finančné operácie:
261 950,00
v rámci programu Obnovme
Rozdiel:
888 050,00 svoj
dom
prešiel
prvým,
formálnym hodnotením úspešne.
Vedúca
oddelenia
výstavby
Rozpočet na rok 2020 celkom
Príjmy celkom:
9 989 702,55 MsÚ dodala, že v projekte
mesto
spolupracovať
Výdavky celkom:
9 989 702,55 bude
s
partnerom
z Ostrihomu,
Rozdiel celkom:
0,00
zapojení budú aj ďalší partneri
z radu želiezovských organizácií
Rozpočet je vyrovnaný, celkové príjmy a občianskych
združení.
Následne
a výdavky
predstavujú
9 989 702,55 MsZ
schválilo
predloženie
ďalšej
eur (podrobnejšie informácie v tabuľke žiadosti o NFP z rovnakého zdroja na
Rozpočet na rok 2020). Tibor Csenger revitalizáciu parku. Keď Tibor Csenger
vyjadril celkovo podporu predloženému poznamenal, že dva projekty z jedného
návrhu, otázku mal iba k položke mesta asi nebudú schválené, primátor
odmeňovania viceprimátora, ktorá sa mu vyhlásil, že prednosť má projekt na
zdala vysoká, keďže nejde o funkciu na kaštieľ.
plný pracovný úväzok. Primátor Ondrej MsZ zobralo na vedomie výsledok
Juhász v odpovedi poznamenal, že jeho kontroly
Najvyššieho
kontrolného
Schválilo aj VZN č. 5/2019 o poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad. M. Tomeková poznamenala, že
poplatok nepokrýva náklady mesta na
nakladanie s odpadom a ani po miernom
zvýšení ho nebude plne pokrývať, avšak
VZN v navrhovanom znení zmierňuje
doplatok mesta. Predseda ekonomickej
komisie opäť potvrdil podporu návrhu
a poznamenal, že zvýšenie o 5 eur na
osobu za rok nie je drastické. Pavel Polka
vyhlásil, že zvýšenie tohto poplatku
v Želiezovciach je na spodnej hranici
priemeru zvýšenia v okolí.
MsZ schválilo aj VZN č. 6/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta. Ako informovala
ekonómka mesta, zmeny sa týkajú
predkladania výpisu z registra trestov
a presného
stanovenia
dátumu
vyúčtovania podporeného projektu.
Schválený bol aj rozpočet mesta na
tento rok s výhľadom na ďalšie dva roky.

úradu SR, zameranej na systém ochrany
a bezpečnosti
údajov.
Primátorovi
odporučilo
zabezpečiť
obsadenie
funkcie zodpovednej osoby za ochranu
osobných údajov. Zobralo na vedomie

Škôlka, kontajnery
a doprava na
sídlisku

Pokojný
priebeh
posledného
minuloročného zasadnutia mestského
zastupiteľstva
rozvírila
záverečná
všeobecná diskusia, počas ktorej sa
osobnejšie smerované vyhlásenia odohrali
medzi Pavlom Polkom a Tiborom
Csengerom.
Témou diskusie boli okrem iných: odmena
hlavného kontrolóra či politický podtón
verejnej diskusie všeobecne. Pracovníčka
oddelenia financií a školstva Monika
Melichová
informovala
prítomných
o prípravách na presťahovanie MŠ
s VJM do zrekonštruovaného objektu na
Komenského ulici. Pavel Polka sa vyjadril,
že mesto konečne napreduje, avšak mnohí
tento progres zámerne brzdia, napríklad
aj početnými podnetmi na Najvyšší
kontrolný úrad, týkajúcimi sa záležitostí
mesta.
K slovu sa prihlásil aj jeden z niekoľkých
občanov, prítomných na zasadnutí.
Tibor Goras poukázal na neoprávnené
umiestňovanie smetí do kontajnerov
v Čínskej
štvrti
podnikateľmi,
pôsobiacimi najmä v oblasti montáže
okien. Opäť hovoril o sťaženom prístupe
k týmto kontajnerom pre parkujúce autá
a nebezpečnú premávku najmä z pohľadu
detí, prichádzajúcich ráno do školy.
Primátor v závere pozval prítomných
na mestský ples, Pavol Ivan na tradičnú
vianočnú kapustnicu do mikulského
parku.
(ik)
správu o výsledkoch finančných kontrol,
vykonaných hlavným kontrolórom mesta,
schválili návrh plánu jeho kontrolnej
činnosti na prvý polrok 2020 a schválilo
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške
10 % jeho platu v druhom polroku 2019.
Schválilo aj plán zasadnutí MsZ na prvý
polrok, zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení a správu
o činnnosti mestskej polície za október
a november. Schválilo podanie žiadosti
o zaradenie výdajnej školskej jedálne pri
MŠ s VJM s novou adresou od 1. marca
2020.
Ondrej Juhász v závere zasadnutia
poprial všetkým zúčastneným pokojné
sviatky a šťastný nový rok.
(ik)
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Sťahovanie MŠ najskôr v marci, legislatíva
nepovoľuje skratky
O
sťahovaní
Materskej
školy
s
výchovným
jazykom
maďarským
do zrekonštruovaného objektu na
Komenského ulici v susedstve ZŠ s VJM
sa hovorí už relatívne dlho. Celý proces
však má svoje legislatívne postupy,
ktoré treba dodržať, preto sťahovanie
nie je len o presune skriniek, postelí a
hračiek. Čo všetko musia aktéri, čiže
reformovaná cirkev ako prenajímateľ a
mesto ako nájomca, splniť a ako tento
proces prebieha, sme sa spýtali Moniky
Melichovej,
pracovníčky
oddelenia
financií a hospodárenia školských
zariadení MsÚ.
Aký je časový sled udalostí a
legislatívnych požiadaviek na sťahovanie
materskej školy?
Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských
zariadení postupuje v zmysle zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve. Všetky
školy a školské zariadenia sú zapísané v sieti
škôl a školských zariadení, ktoré eviduje
ministerstvo školstva. Zmenou adresy
dochádza k zmene údajov v danej sieti a z tohto
dôvodu mesto predkladá ministerstvu žiadosť
o zmenu v sieti spolu s prílohami, napríklad
doklad o zabezpečení priestorov. V našom
prípade to je nájomná zmluva, vyjadrenia
príslušných orgánov štátnej správy o tom, že
priestory školského zariadenia sú v súlade s
hygienickými požiadavkami a predpismi o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj
predpismi o ochrane pred požiarmi.
Podľa zákona sa takéto žiadosti o
zmenu v sieti predkladajú do 31. marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku,
kedy sa zmena v sieti má vykonať. Minister
môže povoliť aj iný termín podania žiadosti,
najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet. To v
našom prípade platí, preto sme požiadali o
výnimku z termínu podania žiadosti.
Mestské
zastupiteľstvo
na
svojom
augustovom zasadnutí schválilo uzavretie
nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov so zapracovanými zmenami s
tým, že najskorším dňom vzniku nájmu
bude deň nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia – pre potreby
materskej školy a zápisu prenajímateľa do
registra partnerov verejného sektora.
Kolaudačné
rozhodnutie
nadobudlo
právoplatnosť 9. októbra 2019. Prenajímateľ
sa zaregistroval do registra partnerov
verejného sektora 16. novembra 2019. Dňa
20. novembra bola podpísaná nájomná
zmluva, ktorá nadobudla účinnosť dňom
zverejnenia, čiže 21. novembra. Ešte v tento
deň boli rozposlané aj žiadosti orgánom
štátnej správy o spomínané vyjadrenia o
tom, že priestory vyhovujú požiadavkám.

V novom areáli MŠ vybudovalo mesto detské
ihrisko.
Bolo možné nejakým spôsobom urýchliť
tento proces?
Myslím si, že nie. Keďže k zmene adresy
v sieti je potrebné predkladať doklad o
zabezpečení priestorov, museli sme počkať na
kolaudáciu, zápis prenajímateľa do registra
partnerov verejného sektora a následný
podpis nájomnej zmluvy. Až potom sme
mohli pristúpiť k ďalším krokom.
Zriadenie výdajne stravy v novom sídle

sa schvaľovalo až koncom roka, prečo?
Presťahovaním školského zariadenia vyplýva
potreba zriadiť pri MŠ aj výdajnú školskú
jedáleň a zaradiť ju do siete. Na pôvodnej
adrese takáto výdajňa nebola nutná, keďže
tam funguje školská jedáleň, ktorá je
zapísaná v sieti škôl a školských zariadení
a deti sa stravujú v nej. Až podpis nájomnej
zmluvy spečatil, že materská škola sa do
nových priestorov bude sťahovať. Vznikla
tým potreba zaradiť výdajnú školskú jedáleň
pri MŠ s VJM do siete škôl. O podaní
žiadosti o zaradenie do siete rozhodlo
mestské zastupiteľstvo na svojej najbližšej,
decembrovej schôdzi.
Aké sú časové vyhliadky na ukončenie
celého procesu?
Bude závisieť od vyjadrenia ministerstva
k výnimke z termínu, či zmeny povolí k
žiadanému termínu - 1. marcu 2020, alebo
až k septembru 2020. Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia ministerstva
školstva o zmene adresy a zaradení
výdajnej školskej jedálne do siete požiadame
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
o schválenie prevádzkových poriadkov
materskej školy a výdajnej školskej jedálne a
ten vydá povolenie na prevádzku.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Havarijné situácie v školských objektoch

V tomto roku sa budú musieť riešiť dve veľké havarijné situácie v oblasti mestských
inštitúcií. Jednou je oprava budovy Základnej umeleckej školy na Ulici Ľ. Štúra, druhou
budova MŠ v Mikule. Vyhlásil to začiatkom decembra primátor Ondrej Juhász pri rokovaní
o tohtoročnom rozpočte.
Budova na Ul. Ľ. Štúra je podľa konsenzu miestnych samosprávnych aktérov výhľadovo
určená na umiestnenie materskej školy, ktorá
v súčasnosti sídli na Ul. SNP 9 a zriadenie
mestských jaslí s výchovným jazykom slovenským.
Po zrušení centra voľného času v nej sídli iba
ZUŠ F. Schuberta. Počíta sa s rekonštrukciou
budovy z viacerých projektových zdrojov, dve
z plánovaných troch žiadostí o nenávratné
financovanie už boli vypracované a podané,
čaká sa na ich vyhodnotenie. „Strecha objektu je
v havarijnom stave, bude si vyžadovať rekonštrukciu
bez ohľadu na to, či získame projektové zdroje na
rekonštrukciu budovy,“ povedal primátor, ktorý
opravu strechy začiatkom minulého roka odhadol
na cca 240 tis. eur.
Objekt mikulskej materskej školy čaká zateplenie
a prístavba z projektu v rámci Integrovaného Odstránenie havarijnej situácie a rekonregionálneho operačného programu. Cieľom je štrukcia značne zlepšia podmienky detí v
(foto: MŠ)
zvýšenie kapacity inštitúcie o 21 detí. Havarijnú MŠ Hopsasa.
situáciu však spôsobuje vlhnutie múrov, ktoré
pripravovaný projekt nerieši. „Musíme to dať v tomto roku do poriadku. Nahráva nám,
že priestory maďarskej materskej školy na Ulici SNP 9 sa uvoľnia, takže počas realizácie
opráv mikulskej MŠ sa deti z tejto škôlky presťahujú tam,“ načrtáva primátor stratégiu pri
plánovanom odstránení havarijnej situácie v mikulskom objekte.
(ik)
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Tibor Csenger: Výsledky sú viditeľné, touto cestou
treba pokračovať

V roku 2019 sa v našom regióne začalo,
resp. zrealizovalo množstvo investícií,
rozvojových projektov, mnohé poškodené
cesty boli pokryté novou vozovkou
a výrazné rozvojové aktivity prebehli
aj v mnohých inštitúciách v pôsobnosti
samosprávneho kraja. O zrealizovaných
investíciách
a
najdôležitejších
cieľoch budúcnosti sme sa rozprávali
s Tiborom Csengerom, podpredsedom
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
(NSK), zodpovedným za rozvoj južných
regiónov.
Ako hodnotíte rok 2019 z pohľadu
NSK?
– V roku 2018, keď som nastúpil do funkcie,
som zhodnotil, aké možnosti, spadajúce
do kompetencie kraja, sa ponúkajú
v oblasti rozvoja regiónu. Následne sme
si určili konkrétne úlohy, ktoré chceme
v nasledujúcich rokoch zrealizovať. Som
veľmi spokojný, že veľkú časť plánov na rok
2019 sa podarilo splniť.
Z pohľadu kompetencie kraja začnime
najdôležitejšou oblasťou – cestami.
Roky sme v tejto oblasti zaostávali,
v ostatných rokoch však nastal
evidentný posun.
– Na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy máme
ročne k dispozícii 7 miliónov eur. V rokoch
2018 a 2019 sa z tohto balíka v regióne
Želiezoviec
uskutočnila
rekonštrukcia
úsekov Zalaba – Sikenička, Pastovce
– Zalaba, Farná – Veľké Ludince, Farná
– Nýrovce a celková rekonštrukcia úseku
v intraviláne obce Jur nad Hronom, ale aj
1,2-kilometrového úseku medzi železničným
priecestím a parkom v Želiezovciach.
Aké konkréte kroky boli vykonané v
oblasti podpory sociálnych vecí, športu
a neziskových organizácií?
– Jedna z najväčších investícií s rozpočtom
takmer 800 tisíc eur sa uskutočnila
v Zariadení sociálnych služieb Platan
v Lontove. Sociálne zariadenie bolo
vybavené novou kuchyňou, obnovené boli
ubytovacie jednotky podľa najnovších
predpisov.
Samozrejme,
pozornosť
venujeme
aj
podpore
neziskových
organizácií a samospráv. V roku 2019
bolo v rámci okresu Levice na podporu
športu použitých 146 557 eur, na podporu
kultúry 154 791 eur a na podporu
cestovného ruchu 60 105 eur. Dotácie boli
použité úmerne k počtu obyvateľov, tým
chceme zabezpečiť rovnomerné použitie
prostriedkov aj v okrese Levice. Považujem
za dôležité, že v zmysle platnej legislatívy
sa v regióne uskutočnila výmena tabúľ
označujúcich obce v maďarskom jazyku.
Obyvatelia južných okresov žiadajú aj to,
aby dvojjazyčné boli aj hnedé informačné
tabule kultúrnych pamiatok, táto úloha ešte

stojí pred nami.
Medzi výsledkami by som ešte vyzdvihol, že
vo všetkých stredných školách v pôsobnosti
NSK sme zrealizovali rozvojové aktivity,
samozrejme aj v želiezovskom Gymnáziu J.
A. Komenského, kde bolo vlani odovzdané
multifunkčné športové ihrisko.
Výsledky sú v oblasti kompetencií kraja
zreteľné, preto si myslím, že touto cestou
musíme pokračovať ďalej a náš región
môžeme dynamickým tempom rozvíjať na
žiadanú úroveň.
Do vašej kompetencie patrí aj budovanie
cezhraničných vzťahov, ako aj rozvoj
južných regiónov samosprávneho kraja.
Ako sa dajú zladiť tieto činnosti?
– Ľahko, veď tieto oblasti úzko súvisia.
Koncom roka bolo zavŕšené vypracovanie
Stratégie hospodárskeho rozvoja Poiplia
v
spolupráci
starostov,
neziskových
organizácií a podnikateľov regiónu.
Stratégia v prvom rade mapuje dostatočne
nevyťažené možnosti územia. Na základe
toho je možné zladiť krajské, celoštátne,
ale aj cezhraničné budúce investície,
rozvojové aktivity. Pracujem na tom aj ako
predstaviteľ NSK v monitoringovej skupine
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Rába–Dunaj–Váh, keďže aj tento subjekt
vznikol s cieľom posilňovania hospodárskej,
sociálnej a územnej kohézie, naštartovania
cezhraničnej spolupráce v rôznych osiach
svojej pôsobnosti a vybudovania trvalej
inštitucionálnej štruktúry pozdĺž celého
slovensko-maďarského úseku Dunaja.
K téme patria aj možnosti tzv. Fondu
malých projektov, slúžiace taktiež zvýšeniu
úrovne rozvoja nášho regiónu. Jeho
základným cieľom je posilnenie cezhraničnej
spoločenskej kohézie podporou spoluprác
na miestnej úrovni, budovaním a rozvojom
dlhodobých spoluprác, ktorých účastníci
dokážu dotácie z miestnych a regionálnych
projektov zužitkovať na oboch stranách
hraníc. Fond malých projektov sa realizuje
v rámci dvoch prioritných osí programu
Interreg Slovensko –Maďarsko, ktorých
cieľom je zvýšenie atraktivity pohraničných
oblastí v oblasti prírody a kultúry, resp.
podpora cezhraničnej spolupráce verejných
inštitúcií a obyvateľov pohraničných
regiónov. Tieto výzvy sú od 20 do 50 tisíc
eur. Na tieto dve prioritné osi je k dispozícii
takmer 5 miliónov eur. Cieľovými oblasťami
sú
navzájom
susediace
prihraničné
regióny. Nitriansky kraj spolu s Trnavským
a Bratislavským patrí do západnej
programovej oblasti, ktorá susedí so župami
Pest, Komárom–Esztergom a Győr–Moson–
Sopron. Tieto projekty sú dôležité aj z toho
hľadiska, že na rozvoj regiónu zabezpečujú
popri štátnych a krajských zdrojoch
aj prostriedky Európskej únie.

Čo môžeme očakávať v roku 2020?
– Máme za sebou úspešný rok a rozvojové
aktivity budú pokračovať aj v tomto
roku. Chceli by sme zabezpečiť naďalej
vyrovnané hospodárenie samosprávneho
kraja a úmerné rozdelenie zdrojov v rámci
jeho jednotlivých regiónov. Myslíme si,
že v rámci regionálneho rozvoja treba
alokovať viac zdrojov pre zaostávajúce
regióny, v prvom rade pre oblasti pri Hrone
a Ipli. Naďalej podporujeme masívnu
rekonštrukciu ciest v pôsobnosti kraja,
podobne ako doteraz. Veľmi dôležitá
je aj výstavba mosta cez Ipeľ v Chľabe.
V roku 2020 bude rekonštrukcia ciest
pokračovať v plánovanom tempe. V prípade
viacerých úsekov boli vypísané výberové
konania, v našom regióne bude obnovený
2,8-kilometrový úsek medzi Zalabou
a Malými Ludincami. S podporou EÚ sa
uskutoční rekonštrukcia 17,6-kilometrového
úseku cesty medzi Levicami a Demandicami,
8,6-kilometrového úseku cesty medzi
Pastovcami a Salkou a začne sa obnova
2,4-kilometrového úseku cesty medzi
Tlmačami a Levicami. Rekonštruovaný
bude aj 9,1-kilometrový úsek cesty medzi
Tekovskými Lužanmi a Farnou. V pláne
je kompletná rekonštrukcia systému
vykurovania v Domove sociálnych služieb
Perla v Želiezovciach. Od januára štartuje
nový dotačný systém na podporu obnovenia
zaniknutých obvodných, detských a zubných
ambulancií. Maximálna suma dotácie
dosiahne 40 tisíc eur.
Aké ďalšie dlhodobejšie ciele ste si
vytýčili?
– Centralizovaná dodávka pitnej vody
do obcí dolného Pohronia a Poiplia je
nedobudovaná, týka sa to 14 obcí regiónu.
V záujme vyriešenia tohto problému sa
začal dialóg. Mojím dlhodobým cieľom je
pokračovanie v ňom, kde naším partnerom
je Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
V priebehu krátkej doby musíme začať
s riešením tohto problému.
Dôležitý je aj rozvoj cestovného ruchu
nášho regiónu. Náš domov je plný vzácnych
turistických pamätihodností a potenciálu.
Úlohou kraja je, aby ho čo najúčinnejšie
využil a spropagoval. Chceli by sme
dosiahnuť, aby turistické propagačné
materiály samosprávneho kraja (prospekty,
knihy atď.) vychádzali popri slovenskom,
anglickom a napríklad francúzskom jazyku
aj v maďarčine, veď 23 percent obyvateľstva
kraja je maďarskej národnosti a prichádza
sem mnoho maďarských turistov. Som toho
názoru, že keď sme dvojjazyčnosť dosiahli
v prípade úradných novín NSK, môžeme ju
dosiahnuť aj v prípade publikácií a krajskej
webstránky.
Ákos Csonka
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Na slovíčko s primátorom

„Využívam každú príležitosť na vytváranie kontaktov“
Vo štvrtok 19. decembra sa v rámci svojich ciest za voličmi v
Nitrianskom kraji sa legendárny autobus Harabiňák zastavil
aj Želiezovciach, zaparkoval vo dvore Mestského úradu.
Predsedu strany Vlasť Štefana Harabina s niekoľkými
členmi jeho tímu prijal primátor Ondrej Juhász.
- Urobil na mňa veľmi dobrý dojem. Vážim si ľudí, ktorí sú
odborníkmi vo svojom odbore, ako on v práve. Sympatické mi
bolo, že bol obklopený mladými ľuďmi a že sa živo zaujímali o
problémy mesta i širšieho regiónu.
Jeho návšteva však bola len jednou z krátkych zastávok v
rámci predvolebnej kampane. Navyše je Štefan Harabin
jedným z politikov, o ktorých sa podľa našich médií
nepatrí vyjadrovať pozitívne.
- Ale ja nie som dnešný. Vo svojom fachu som pracoval už za
minulého režimu a zastával som určité funkcie. Nebavilo ma
politikárčiť. Už vtedy som si myslel, že kto vie niečo robiť, ten
robí a tí ostatní politikárčia a poučujú ostatných, čo sa patrí a
čo nie. Aj v 90. rokoch, keď sa tu začalo politikárčiť a ja som
bol odvolaný z postu prednostu obvodného úradu, išiel som
podnikať. A teraz, ako primátor, riešim problémy mesta. A k
tomu patrí aj vytváranie si kontaktov aj na politikov a nie kádrovanie, kto
je a kto nie je dobrý. Je demokracia, každý občan si môže vybrať, s ktorým
politikom sympatizuje a s ktorým nie. Aj ja si môžem vybrať ako občan.
Ale ako primátor musím využiť každú príležitosť stretnúť sa s niekým,
kto možno bude sedieť v parlamente a podieľať sa na vytváraní zákonov,
ktorými sa ako samospráva musíme riadiť.
Pán Harabin sa zaujímal o problémy mesta?
- Áno. Porozprávali sme sa o tom, vypočul som si niečo o jeho volebnom
programe a ja som mu ozrejmil, ako prúdia investície do tohto regiónu,
ktoré je akoby územím nikoho, kde mnohé obce nemajú dobudovanú
kanalizáciu a niektoré ani vodovod. Hovoril som aj o ďalších problémoch

a mal som pocit, že ho zaujímajú, pretože hovoril o podobných problémoch
v iných obciach, ktoré navštívil.
Samozrejme, som si vedomý toho, že politici sa zaujímajú o naše problémy

len pred voľbami, ale aj tak je dobré, že o nich niečo vedia.
Ten, kto sleduje dianie v meste, veľmi dobre vie, že udržujem dobré
vzťahy s predstaviteľmi mnohých politických strán, samozrejme, najmä
na regionálnej úrovni. Takéto kontakty už mestu pomohli. Prečo by
som mal zavrhovať tento nový politický subjekt? Nikdy som nemal rád
politikárčenie, tak prečo by som sa mal odmietať s niekým stretnúť? Som
nezávislý primátor a ľudí potrebujem spájať pre niečo a nie rozdeľovať.
Musel by som byť hlupák, aby som nevyužil možnosť stretnúť sa s
nádejnými poslancami NR SR, ktorí navyše navštívili naše mesto.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Ochutnávkový večer
hodný tradície
Vydarené podujatie sa podarilo v spolupráci dvoch miestnych podnikov v piatok 13.
decembra večer v Park presse na Schubertovej ulici. Vladimír Trnečka, prevádzkovateľ pressa
a Gabriel Palík, predstaviteľ Pivnice Palík tam zorganizovali bezplatnú ochutnávku vín z
ponuky medzinárodne známeho rodinného vinárstva.
V miestnych podmienkach ojedinele využívaná promo-aktivita, najmä asi z dôvodu svojho
netradičného charakteru, si zachovala komornejší ráz napriek tomu, že milovníkom vína
sľubovala
mimoriadne
zážitky.
Pivnica
Palík
predstavila 15 svojich vín,
medzi
nimi
napríklad
odrodu,
ktorá
získala
zlatú
medailu
na
medzikontinentálnej súťaži
v Afrike, ďalšie kvalitné
biele a červené vína, ale
aj zaujímavosti z ponuky
ovocných vín. Návštevníci
okrem zážitku z ochutnávky
získali aj určitý náhľad
do činnosti rodinného
vinárstva a odborný výklad
k jednotlivým odrodám.
Z ochutnávky odchádzali
zreteľne spokojní a s
nádejou, že podobných dobrých nápadov, dotiahnutých do konečnej fázy realizácie, bude
v Želiezovciach v budúcnosti viac. A že tento snáď bude mať pokračovanie, možno časom
tradíciu.
(ik)

Silvester bez
ohňostroja,
peniaze prešovským
obetiam

Minuloročný
Silvester
bol
v Želiezovciach
bez
mestského
ohňostroja. Naše mesto nasledovalo
príklad množstva ďalších väčších aj
menších miest a obcí Slovenska, ktoré
pre tragédiu v prešovskom činžiaku
nezorganizovali v posledný deň roka
veľkolepú oslavu a ušetrené prostriedky
venujú jej obetiam.
Návrh predniesol poslanec Pavol Ivan
na decembrovej schôdzi mestského
zastupiteľstva. Jeho kolega Tibor
Csenger
navrhol,
aby
upustenie
od
organizovania
silvestrovského
ohňostroja bolo okrem prešovských
obetí venované aj obetiam autobusovej
nehody pri Nitre. Aj keď mesto už
zakúpilo ohňostroj, a teda prostriedky
sa ušetria až o rok, keď ho nebude
potrebné kupovať, primátor Ondrej
Juhász vyhlásil, že mesto Želiezovce
venuje obetiam prešovskej tragédie
peňažný dar. Jeho konečná výška bude
konkretizovaná v januári.
(ik)
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ZŠ a ZUŠ pod novým vedením
Koncom školského roka 2018-2019 do
dôchodku odišli riaditelia dvoch školských
zariadení - Vojtech Tomašovič, riaditeľ
Základnej školy na Mierovej ulici a Július
Klimo, riaditeľ Základnej umeleckej školy
F. Schuberta. Pôsobenie oboch riaditeľov
je hodnotené pozitívne a presne tak je
hodnotený i stav oboch škôl.
Zaujímavé je, že v ich funkciách boli obaja
nahradení mladými dámami - učiteľkami,
ktoré dovtedy na školách pôsobili. Sú nimi
Petra Tomašovičová a Diana Horváthová.
Vo svojich funkciách pôsobia už 6 mesiacov,
preto sme sa ich spýtali nielen na ich nástup
do funkcie, ale aj na to, ako sa im vo funkciách
darí a podobne.
Mgr. Petra Tomašovičová v ZŠ Želiezovce
pôsobí od roku 2013 ako učiteľka matematiky
a anglického jazyka:
- Post riaditeľky školy zastávam od 1. júla

2019. V prvom rade je to veľká výzva a osobne
vnímam aj veľkú zodpovednosť, ktorá s touto
pozíciou bytostne súvisí. Priznám sa, že byť
zodpovedná za 561 ľudí, žiakov a zamestnancov
spolu, je poriadne náročné. Z povahy školstva
ako odboru vyplýva, že ľudia sú pri riešení
svojich problémov citlivejší a na podnety
reagujú emotívnejšie. Často je potrebná veľká
miera nadhľadu a trpezlivosti, aby sa dosiahla
najprijateľnejšia miera zhody. Základom je mať
„otvorenú myseľ“.
Napriek tomu, že situáciu na škole dobre
poznáte, bolo niečo čo Vás prekvapilo, keď
ste sa stali riaditeľkou?
- Odpoviem vám inak, ako možno očakávate.
Mňa situácie neprekvapujú, ja ich prijímam a
riešim. Zbytočne ich nerozoberám a nestrácam
čas rozčuľovaním sa nad systémovým
nastavením školstva. Pracujem s tým, čo mám
a môžem.
Je niečo, čo by ste na škole a jej fungovaní
chceli zmeniť?
- Školu som prebrala vo výbornom stave, preto
nie je hlavným cieľom meniť, ale posúvať sa
ďalej, zdokonaľovať sa a ísť s dobou. Doba
sa rýchlo mení, deti sa menia a aj rodičia
vychovávajú deti inak, ako pred desiatimi,

dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. Daný stav od nás,
pedagógov, vyžaduje meniť svoje zvyky a postoje a
pozerať sa na situáciu z rôznych uhlov pohľadu.
Ako sa Vám zatiaľ darí napĺňať Vaše plány?
S akými prekážkami a problémami sa pri
tom stretávate?
- Som nadšená tým, že plány, ktoré som si
stanovila na I. polrok, sa podarilo zrealizovať.
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sme veľmi
spokojní s výsledkami testovania piatakov,
aktivitami inkluzívneho vzdelávania (vcítenie
sa do kože hendikepovaných ľudí), ako aj
zapojením sa do aktivít „Šťastnej školy“ (napr.
dobrý skutok mesiaca).
V oblasti spolupráce s rodičmi a priateľmi školy
sa nám podarilo zrealizovať vianočné trhy, ktoré
mali výborný ohlas v radoch rodičov a žiakov.
Výbornú odozvu mal aj Deň zdravej výživy,
burza kníh, ako aj charitatívne akcie.
V materiálno-technickej oblasti sa nám podarilo
zrekonštruovať vchod „malej budovy“,
vymaľovať jedáleň a šatne telocvične,
zabezpečiť chladenie tried pomocou
stropných ventilátorov, vytvoriť oddychovú
zónu s interaktívnou podlahou, lezeckými
kameňmi, vakmi na sedenie, rozšíriť detské
ihrisko a podporiť netradičné športy kúpou
nafukovacích telových návlekov.
Čo považujete za najväčšie výzvy blízkeho
obdobia?
- V období do konca školského roka za
najväčšiu výzvu vo výchovno-vzdelávacej
oblasti považujem realizáciu testovania
deviatakov. V materiálno-technickej oblasti
rekonštrukciu sociálnych zariadení v „malej
budove“ a dovybavenie detského ihriska
ďalšími preliezačkami.
V oblasti spolupráce s rodičmi a žiakmi sú to
akcie Noc v škole, deň detí, letný tábor, účasť na
detskom „Spartan race“.
V záujme mesta a jeho obyvateľov je
zachovanie stredoškolského vzdelávania
v Želiezovciach. V uplynulom období sa
aj vedenie vašej školy a konkrétne riaditeľ
Vojtech Tomašovič zaslúžil o otvorenie
slovenského prvého ročníka na gymnáziu.
Plánujete s gymnáziom ďalšiu spoluprácu?
- Áno, s gymnáziom spolupracujeme intenzívne
od septembra. Naši žiaci sa zúčastnili Dňa
otvorených dverí ako aj imatrikulácií. S pani
riaditeľkou sme v častom kontakte, vypomáhame
si navzájom personálne s vyučujúcimi aj
priestorovo, keďže v budove gymnázia máme
prenajaté tri triedy pre druhý ročník.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. art. Diana Horváthová pôsobí v ZUŠ F.
Schuberta ako učiteľka spevu od roku 2005.
- V škole som už takmer 15 rokov a rozhodnutie
uchádzať sa o post riaditeľa nebolo jednoduché,
úlohu zohralo viac faktorov. Učenie, ako
také, ma veľmi baví a napĺňa, považujem za
dôležité poskytovať žiakom moderné a kvalitné
vzdelanie. Umenie dáva možnosť, aby sa človek

nevyvíjal jednostranne, rozvíja jeho osobnosť,
vychováva k tvorivej práci v najrôznejších
oblastiach života. Stále sa zvyšujúca
technizácia však má aj v umeleckom vzdelávaní
nezastupiteľnú úlohu. Potreba napredovania v
modernizácii našej školy, ako aj podpora mojich
kolegov v tomto smere, boli hlavnými dôvodmi
môjho rozhodnutia.
Po tých pätnástich rokoch školu poznáte
isto dobre. Bolo niečo, čo by vás po tom, ako
ste sa ujali funkcie riaditeľky, prekvapilo?
- Nešlo ani tak o prekvapenie. Skôr som si v
novom postavení musela zvyknúť na činnosti
a povinnosti, ktoré s tým chodia a s ktorými
som sa ako pedagogický zamestnanec predtým
nestretávala – personálna agenda, hospodárenie
s rozpočtovými prostriedkami, organizácia a
plánovanie pracovného času ostatných kolegov,
kontrolná činnosť a podobne. Okrem toho som sa
musela vysporiadať aj s tou „verejnou“ stránkou
tejto funkcie, ktorá obnáša častú komunikáciu s
verejnosťou, s predstaviteľmi mesta, reprezentáciu
školy navonok, účasť na rôznych akciách. Na
druhej strane musím povedať, že moje počiatočné
obavy z toho, aké to bude, keď budem „hodená do
hlbokej vody“ a či si vôbec budem vedieť poradiť,
sa nepotvrdili, pretože všetci v mojom okolí, ako
kolegovia, tak aj rodičia a vedenie mesta mi boli
a sú nápomocní.
Chceli by ste niečo na škole a jej fungovaní
zmeniť?
- V prvom rade, ako som už spomínala, by
som rada dosiahla modernizáciu procesu
výuky v našej škole, hlavne zavedením
elektronických aplikácií , ako je napríklad
elektronická triedna kniha, čo by zjednodušilo
prácu učiteľov a zároveň umožnilo lepšiu a
otvorenejšiu komunikáciu s rodičmi. Už sa
nám podarilo zriadiť facebookovú stránku
školy, kde rodičom a verejnosti sprístupňujeme
informácie o činnosti školy, pripravovaných
akciách, aj výsledkoch našich žiakov, máme
v pláne vytvoriť aj webstránku. Chcem sa
zamerať aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov,
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aby sa výuka v škole neustále skvalitňovala.
Okrem toho chceme rozšíriť aj ponuku
vzdelávacích programov o literárno-dramatický
odbor. Mojim cieľom je aj rozvíjanie spolupráce
s predškolskými a školskými zariadeniami
ako aj s mestom a okolitými obcami. Chceme
spolupracovať s mestom pri tvorbe projektov
kultúrneho zamerania.
Ako sa vám darí realizovať vaše plány?
Stretávate sa pri tom s prekážkami?
- Myslím si, že po približne piatich mesiacoch
v tejto funkcii je ešte priskoro hodnotiť
plnenie cieľov a plánov, väčšina z nich sa
ešte len formuje a spoločne s vedením mesta
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hľadáme spôsoby, ako ich realizovať. Azda
najproblematickejšou oblasťou pri realizácii
týchto cieľov sú, asi ako všade, financie.
Snažíme sa nájsť rozumný kompromis medzi
nevyhnutnými výdavkami na prevádzku
školy a potrebou financovať nákup ďalšieho
vybavenia a zariadenia. Situáciu komplikuje
aj nevyhovujúci technický stav budovy školy.
V čom vidíte najväčšie výzvy najbližšieho
obdobia?
- Najväčšou výzvou v nadchádzajúcom roku
asi bude riešenie vhodných priestorov školy.
V tomto smere bude potrebné viesť otvorený
a efektívny dialóg s vedením mesta s cieľom

Inkluzívne vzdelávanie
a sociálne cítenie
v ZŠ Želiezovce
December je mesiac, kedy myslíme viac na druhých ako
na seba. Aj naša škola v rámci inkluzívneho vzdelávania
pripravila predvianočné chvíle krajšie pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, pre deti, ktoré prechádzajú
ťažkým životným obdobím, ale aj deti, ktoré si za prvé
tri mesiace školského roka výrazne zlepšili prospech či
správanie alebo vykonali iný pozitívny skutok. Tieto deti
si našli pod školským vianočným stromčekom darčeky,
ktoré si želali od Ježiška. O vianočné prekvapenie
sa postarali anonymní darcovia z radov rodičov
a pedagógov.
Súčasťou predvianočných prekvapení bolo aj otvorenie
novej oddychovej zóny na prízemí školy. Zóna je
vybavená stolovými hrami, podlahovou interaktívnou
tabuľou využiteľnou aj počas vyučovania a relaxačnými
vakmi. Na relaxačné vaky sponzorsky prispela
želiezovská prevádzka Selyz s.r.o., Rodičovské združenie
pri ZŠ Želiezovce a ZŠ Želiezovce.
Vianočnú atmosféru vystupňovali školské vianočné
trhy. Žiaci na nich za symbolickú cenu predávali vlastné
výrobky, ktoré vytvorili s vyučujúcimi počas vyučovania
alebo počas záujmových krúžkov. Návštevníci trhov
sa občerstvili perníkom a zahriali horúcim nealko
punčom.
V rámci prehlbovania sociálneho cítenia u detí sa
naša škola zapojila do projektu Detský čin roka. Žiaci
opisy svojich dobrých skutkov vhadzujú do škatuľky
na prízemí školy. Raz mesačne inkluzívny tím našej
školy vyhlasuje detský čin mesiaca, vyhodnotí všetky
dobré skutky a ocení vybraných žiakov “kupónom na
neskúšanie”.
Súčasťou inkluzívneho vzdelávania je podpora tolerancie
a empatie so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Pre
žiakov piateho ročníka sme pripravili aktivity, pri ktorých
piataci mali možnosť vžiť sa na pár hodín do situácie
dieťaťa, ktoré je zdravotne znevýhodnené. Na úvodnej
prezentácii a rozhovoroch sa žiaci dozvedeli zaujímavosti
o ľuďoch a deťoch s hendikepom. Zistili, aké dôležité
je pomáhať si a navzájom sa podporovať. Následne sa
presunuli do suterénu, kde si vo dvojiciach vyskúšali na
rôznych stanovištiach, aké je byť nevidiaci či telesne
postihnutý a aké je prospešné mať pri sebe priateľa, ktorý
je ochotný pomôcť.
(ZŠ Želiezovce)

vyriešiť túto otázku, či už formou rekonštrukcie
súčasných priestorov alebo nájdením iných
vhodných priestorov. Uvedomujem si, že to
nebude jednoduché. Ale pevne verím, že sa
nám to spoločne podarí a naďalej budeme môcť
poskytovať našim žiakom kvalitné umelecké
vzdelanie. Najväčšia investícia sa aj tak nedá
vyjadriť v číslach – je to čas, pozornosť a
energia, ktorú vkladáme do našich žiakov, aby
sme im priblížili svet umenia, vypestovali v nich
pozitívny vzťah k nemu a umožnili im v tomto
smere sa aj uplatniť.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Vianočné stretnutie v parku

MIKULA (Ondrej Peleš) - Aj počas týchto posledných vianočných sviatkov
sa konalo posedenie pod vianočným stromčekom. Organizátorom akcie bolo
občianske združenie Mikulčan, miestom konania park v Mikule, pod najvyšším
ihličnatým stromom, ozdobeným vianočným osvetlením. Vôňa kapustnice
a
vareného
vína
sa niesla ulicou a
celým
mikulským
parkom. Účasť bola
nadpriemerná, zišlo
sa asi 100 ľudí. Svojou
návštevou nás poctil
aj primátor Ondrej
Juhász. Zapájal sa
do rôznych diskusií
o témach spojených s
mestom a mestskými
časťami Mikula a
Svodov. Organizátori
boli spokojní, zjedlo
a vypilo sa všetko, čo
bolo pripravené.

Z benefičnej aukcie 5555 eur
odkázaným

LEVICE (šh) - Medzi sociálne odkázaných a seniorov okresu Levice sa
rozdelí 6175 eur vďaka 13. ročníku benefičnej aukcie výtvarných diel Art
For Help.
V nedeľu 1. decembra bola v Levickej synagóge otvorená predaukčná výstava.
Moderovala ju Ria Meszárošová, hrala skupina BB Groove. O týždeň neskôr
sa na tom istom mieste uskutočnila samotná dražba. Viedla ju Henrieta
Rojková, 29 licitujúcich občanov vydražilo všetkých 45 diel za 5555 eur.
Art For Help 2019 zorganizovali mesto Levice v spolupráci s Tekovským
múzeom a mestom
Želiezovce
pod
záštitou primátora
Levíc Jána Krtíka,
koordinátormi boli
Margaréta Nováková
a Csaba Tolnai.
Za
13
rokov
organizovania podujatia,
iniciovaného v roku 2007
Želiezovčanom Jozefom
Kanyukom, sa predalo
464 diel a získalo sa
spolu 40868 eur.
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Vartujúce oči na volebnú urnu
zamerajte, alebo z koho bude trafikant

Milí moji rodáci, už je to tu. Nastal čas rozdeľovania trafík. Kpt. JUDr.
Danko vyhlásil termín parlamentných volieb - budú v sobotu 29. februára
2020. Na Slovensko zavítala nervydrásajúca volebná kampaň a víťazný
február. Komu, ako.
O 150 trafík je veľká tlačenica. Záujem prejavilo niekoľko sto, čo sto,
niekoľko tisíc uchádzačov. Trafikantstsvo je dobrý biznis. Keď netečie, tak
kvapne dačo do kešene. No ale, čo je veľa, to je veľa. I keď podľa nočného
vartáša Stana Strnádku, z vínneho streku aj veľa je málo a z politických
strán, aj málo je veľa. Toť pravda preveliká. Napriek tomu sa vartáš nikdy
nedostal do parlamentu a do učebníc dejepisu.
Ja viem, že dušu maďarského voliča zožiera ľahostajnosť, plecia gniavi
turánska kliatba, čoho smutným dôkazom je nesvornosť. Ubúdame, milí
moji, ubúdame, ako klobása z komory. Zdá sa mi, že naši existenční
politici nás vypoklonkujú z parlamentu. Bisťubohu prisahám.
Ja viem, že politika je panská zábava. Aj to viem, že je dôležité, aby o
našej budúcnosti nerozhodovali o nás, bez nás. Toto je skutočné riziko
februárových parlamentných volieb. Ak nás pôjde voliť málo, a hlasy
rozdáme od buka do buka, na záver panskej zábavy vojde pastier a
oznámi: Kanec nám skapal.
A máme po vtákoch. Minimálne na 4 roky.
Chudák Rasputin, obľúbené prasa kpt. JUDr. Danka sa slávnej volebnej
trmy-vrmy nedožilo. Odobralo sa na pomyjové polia večnej hojnosti. Jeho
telesné pozostatky boli uložené v Nazdarkamošovsku do stopercentného
špiritusu. A kapitán, ako odškodné za prasa, dostal od Rusov čestný
doktorát. Vot, tak.
Volebný guláš? To je poklad, ktorý zmizol ako Karol Mello policajtom.
Zostali tu balóny, igelitky, kľúčenky, kalendáre, Gorila, Kočner a spol. A
plný mech volebných sľubov. Hra a muzika v desiatich minútach - toľko
trvá vhodiť hlasovací lístok do urny - ide z nášho vrecka. Tak hovor, ty by
si koho volil, lebo slovenských voličov turánska kliatba a panská zábava
zaujíma asi tak, ako hrbáča hrb. To, čo sa ani Tisovcom nepodarilo čisto-čistý národný parlament, dostanú terazky od maďarských trafikantov
bezodplatne a zadarmo.
Vojtechovia, rozmýšľajme! Nepozorujme, ale viďme túto potupu a zmyjme
ju, kým nie je neskoro, lebo otom-potom už nebude.
To je všetko. Ostatné vo volebnej miestnosti.
Dede Adams

Čaro Vianoc v ZSS
Perla v Želiezovciach
Nastala zima, december a znovu prichádzajú Vianoce. Čo to pre
nás znamená? Krásne ozdobený stromček - blikajúce svetielka,
znejúcu vianočnú hudbu, vôňu ihličia, vanilky, škorice a iných
dobrôt z kuchyne. Vianoce sú obdobím, kedy máme k sebe
bližšie. Sú to chvíle rodinnej pohody s neopísateľným čarom
a preto by sme sa mali podeliť o svoju lásku so všetkými okolo
seba. Mali by sme si nájsť čas pre svoju rodinu a blízkych. Počas
Vianoc sa najviac plnia priania a splniť niekomu prianie je to
najkrajšie, čo môžeme pre toho druhého urobiť. Pre niekoho je
napríklad splnené prianie aj to, že po dlhej dobe opäť stretne
rodinu, najbližších, priateľov a známych. Ako aj klienti nášho
zariadenia, ktorí sa stretli so svojimi priateľmi z iných zariadení
počas podujatia pod názvom „ČARO VIANOC“. Mnohých
z klientov počas vianočných sviatkov nikto nenavštívi, ani si
ich nevezme domov. Preto sme dňa 11. 12. 2019 zorganizovali
kultúrne podujatie, ktorým sme im chceli spríjemniť tieto
vianočné chvíle, aby cítili, že ich má niekto rád. Ten niekto,
sú zamestnanci „PERLA“ ZSS ŽELIEZOVCE ku ktorým
sa pridali s krásnym vianočným programom aj žiaci ZUŠ
Franza Schuberta. Malí talentovaní hudobníci účinkovali
s takým oduševnením a tak nádherne, až nás to dojímalo.
V Želiezovciach naozaj rastú talenty - deti, ktoré majú k hudbe
blízko. Veľká vďaka preto patrí Mgr. Diane Horváthovej
– riaditeľke ZUŠ v Želiezovciach, ktorá prijala pozvanie na
podujatie a učitelia so žiakmi popreplietali program nášho
podujatia svojim famóznym vystúpením. Keď sa vianočná
hudba zakráda do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru,
všetci si v kútiku duše prajeme, aby tieto sviatky trvali večne.
To, samozrejme, nie je možné a preto si navzájom zaželajme,
aby sme nie len na Vianoce, ale po celý rok mali k sebe blízko,
aby sme mali radi aj ľudí, ktorí nie sú našimi príbuznými, našou
rodinou, ale patria nejakým spôsobom do našich životov. Preto
aj „PERLA“ ZSS žije mottom: „Žijeme s vami, nie vedľa vás.“
Želáme príjemne prežité vianočné sviatky a šťastný nový rok
všetkým ľuďom dobrej vôle.
Kolektív „PERLA“ ZSS Želiezovce

Aj z našich radov senior roka 2019
V Zlatej sále Bojnického zámku si 18.
novembra 2019 prevzal z rúk prezidentky
Fóra pre pomoc starším Ľubice Gálisovej
prestížne ocenenie v celoslovenskej
ankete Senior roka 2019 Michal Hangya,
v ostatných rokoch žijúci v Salke.
Napriek tomu je dlhoročným členom
našej ZO SZPB, v minulosti, pokiaľ mu
to zdravotný stav umožňoval, aktívne
pracoval aj vo výbore. Dodnes chodí na
významné spomienkové podujatia, hoci
prekonal mozgovú príhodu.
Miško nás v minulosti zviditeľňoval
zhotovovaním „megavencov“ na mieste
celoslovenských osláv výročí SNP v
Banskej Bystrici. Obdobne zhotovil veľký
veniec obetiam septembrového útoku na
„dvojičky mrakodrapov“ v New Yorku a
prezentoval sa ním počas otvorenia Mosta
Márie Valérie v Štúrove.
V minulosti dvanásťkrát dobrovoľne
daroval krv. Po celý život pôsobil ako

tanečník vo folklórnych
skupinách,
absolvoval
množstvo vystúpení doma i
za hranicami.
Neopomenuteľný je jeho
ľudský prístup k ťažko
chorému
40-ročnému
susedovi,
onkologickému
pacientovi. Miško, vždy
ochotný v núdzi pomáhať,
mu poskytoval celodennú
starostlivosť, svojím autom ho
vozieval a potom sprevádzal
na lekárske vyšetrenia do
Nových Zámkov, zabezpečil
mu dôstojný pohreb a dal Michal Hangya (zľava) s priateľom Gy. Mészárosom a vnučvyhotoviť pomník. Všetko kou Imre Nagya v Budapešti.
to robil nezištne ako človek
mu prajeme všetko dobré, predovšetkým
človeku v núdzi...
To, že sa ocitol medzi tohoročnými zdravie a radosť v kruhu svojich blízkych,
ocenenými, si plne zaslúži a my mu k k nadchádzajúcim 75. narodeninám.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
tomu úprimne blahoželáme. Zároveň
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Erik Mikeš: Zo Želiezoviec do druholigového
Komárna cez Maltu, cieľom najvyššia úroveň
Po 7-mesačnej odmlke je jeden z najlepších
hráčov futbalového klubu FC Komárno
opäť na nútenom odpočinku. Erikovi
Mikešovi, stredopoliarovi známemu svojimi
kombinačnými schopnosťami, sa zranenie
kolena obnovilo po pohárovom zápase s
Nitrou, a tak sviatky trávil rekreačne.
Ako sa cítiš?
Ďakujem, dobre, moje zranenie ma však
znervózňuje. Vynechal som sedem mesiacov,
čo je pre futbalistu, milujúceho loptu, priam
nočná mora. Pretrhli sa mi krížne šľachy v
ľavom kolene, čo sa, žiaľ, lieči pomaly. Hoci
v lete som sa cítil už úplne dobre, lekári ma
nepustili hrať. Počas prípravy som začal s
tréningom a mohol som nastúpiť na niekoľko
zápasov na kratšiu dobu. Postupne som sa
vracal a veľmi som sa na to tešil, mal som
veľký futbalový deficit. Keď som sa už cítil
úplne v poriadku, znovu som sa dostal do
počiatočnej fázy.
Máš 22 rokov, si na začiatku svojej kariéry.
Kde si ju začínal a ako si sa zo Želiezoviec
dostal do Komárna?
Začal som hrať v Želiezovciach, no čoskoro
som sa dostal do Levíc. Ako 15-ročný som
prestúpil do Trenčína. Odtiaľ som na sezónu
prešiel do Nemčovej, čiže trenčianskeho B
družstva. Potom som sa na hosťovanie dostal
na Maltu, do družstva Mosta FC. Zmluva
znela na pol roka, nakoniec som zostal len dva
mesiace a odohral som 8-10 zápasov. Necítil
som sa v pohode. Okolie bolo pekné, ja som
však išiel hrať futbal, nie na výlet. Nepáčili
sa mi okolnosti, poriadne som ani nechápal,
čo sa v klube deje, radšej som sa vrátil do
Trenčína. Odtiaľ som sa dostal do Nového

Mesta nad Váhom, kde som strávil rok v
II. lige, družstvo však odtiaľ vypadlo. Vtedy
sa mi ozvali z Komárna a ja som išiel rád.
Odhliadnuc od zranení sa moje očakávania
splnili. Je tu profesionálny prístup, rozvíjajúce
sa podmienky, cítim sa tu dobre.
Ani najvyššia súťaž ti nie je neznáma, hral
si aj v prvej lige…
Áno, ešte v Trenčíne, 3 zápasy som odohral
vo Fortuna lige, 9-krát
som nastúpil v pohárových
zápasoch.
Pri
prvom
účinkovaní som mal iba
niečo cez 18 rokov. Dokonca
som sa predstavil aj na
medzinárodnej úrovni, v
klasifikácii Ligy majstrov proti
Ľubľane.
Zimnú prestávku prečkávate
v druhej časti tabuľky, na 12.
mieste. Vlani ste skončili
na poprednom umiestnení
a o družstve bolo počuť aj
v súvislosti s prípadným
postupom.
Tento rok sa zdá, že
nezabojujeme o postup. Vlaňajší káder prešiel
výraznými zmenami. Viac hráčov družstvo
opustilo, dokopy deviati. Viacerí zápasíme so
zranením, čiže bolo treba budovať úplne nové
družstvo. Prišli dobrí hráči, stačí spomenúť
Kornela Salátu, Dominika Sandala alebo
mládežníckych maďarských reprezentantov,
len potrebujú čas zohrať sa. Nový hráč sa musí
dostať do rytmu, keďže štýl družstva môže byť
úplne odlišný od štýlu jeho predchádzajúceho
tímu. Kým bude nový štadión hotový, snáď

bude kompletný aj tím na dosiahnutie
dobrých výsledkov.
Aké máš plány do budúcna?
Hrať futbal. Dlhá nútená prestávka ma
poznačila aj duševne. Vidím loptu, ako
sa kotúľa a nemôžem do nej kopnúť… ale
poučil som sa, radšej počkám niekoľko
týždňov, predĺžim si rehabilitáciu, len aby
sa mi zranenie neobnovilo. Hoci povedali

mi, že to nesúviselo, že sa to mohlo pretrhnúť
kedykoľvek znova. Musím sa opäť postaviť
na nohy a získať späť svoju starú formu.
Každopádne by som chcel dosiahnuť veľké
výsledky s Komárnom a chcem byť družstvu
nápomocný, hoci aj pri postupe. Uvidíme,
čo budúcnosť prinesie, chcem dosahovať čo
najlepšie výsledky a krásne úspechy, či už s
týmto mužstvom, alebo prípadne aj inde, ak
by prišla ponuka zo silnej zahraničnej ligy.
Zatiaľ mám však pred očami ten najbližší
cieľ.
Ákos Csonka

Vzostupná forma, prvý bod za remízu
Želiezovským šachistom sa v prebiehajúcom súťažnom ročníku
príliš nedarí, na prelome rokov sa družstvo ŠK TJ Slovan
nachádzalo na poslednom, 10. mieste tabuľky 4. ligy B1. Po
4 kolách sú stále bez víťazstva a spolu s Pribetou B majú po
jednom bode a dvojbodový odstup od družstva na 8. mieste.
V 1. kole si hráči Slovana zmerali sily v Šuranoch s miestnym
B družstvom, s ktorým prehrali 1 : 7. Bod za
Družstvo
Želiezovce získal Ladislav Garaj. V 2. kole
1. Žihárec
privítali C družstvo Levíc, ktorému podľahli 1,5
: 6,5. Poldruha boda za tri remízy si vybojovali 2. Nitra D
Jozef Kakačka, Juraj Buzás a Ján Dorot. V 3. 3. B. Kosihy C
kole hráči TJ Slovan naznačili mierny vzostup 4. Šurany B
formy, ako hostia C družstva Nových Zámkov 5. N. Zámky C
podľahli domácemu družstvu 4,5 : 3,5. Body za Nitra E
hostí získali: Juraz Buzás, Jozef Kovács a Ľudovít 7. Levice C
Kormoši za víťazstvo vo svojej partii, Jozef 8. V. Kýr
Kakačka za remízu. Zlepšenie formy potvrdili 9. Pribeta B
v 4 kole, v ktorom získali prvý majstrovský bod.
V polovici decembra privítali Pribetu B, s ktorou 10. Želiezovce

uhrali remízu 4 : 4. Víťazne pri svojej šachovnici si počínali
Jozef Kovács, Attila Mézes a Ľudovít Kormoši, remízu dosiahli
Vladimír Bielik a Ján Machník. Ďalšie kolo sa odohralo 12.
januára po redakčnej uzávierke, najbližší domáci zápas sa
uskutoční 26. januára na zvyčajnom mieste v Dome kultúry.
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Spomienka na MUDr. Juditu Benkovú
Tých, ktorí ju poznali, táto nečakaná správa uprostred sviatkov
zaskočila a úprimne zarmútila.
3. januára 2020 navždy odišla z našich radov MUDr. Judita Benková,
ktorá väčšinu svojho lekárskeho pôsobenia spojila s naším mestom.
Navyše bola dlhoročnou poslankyňou MsNV a po viac funkčných
období aj členkou rady MsNV.
Narodila sa 16. 8. 1932 v Dolnom Oháji v rodine uznávaného
lekára. Tu nadobudla aj základné vzdelanie a od otca do vienka
záujem o lekárske povolanie. Prvé dva roky stredoškolského
štúdia absolvovala v Nových Zámkoch, po ich zbombardovaní na
sklonku II. svetovej vojny ich dokončila v Nitre. V rokoch 1952 1958 študovala na LF UK v Bratislave. Krátko pred promóciou sa
vydala za MUDr. Jána Benka, ktorý v tom čase pôsobil ako chirurg
v Topoľčanoch. Aj ona tam nastúpila, najskôr na detské, neskôr
na infekčné oddelenie. Počas topoľčianskeho pôsobenia sa mladá
rodinka postupne rozrástla o troch synov, ktorí pokračujú v ich
lekárskej činnosti.
Po otvorení novej nemocnice v Želiezovciach, obaja sem nastupujú.
MUDr. Benko ako primár chirurgického oddelenia, jeho manželka
ako lekárka detského oddelenia a roky pôsobila aj ako detská školská
lekárka. Mnohým sa vryla do pamäti ako srdečná, empatická,
láskavá žena majúca veľké otvorené srdce pre svojich pacientov.
Postarší si ju pamätajú aj ako primárku oddelenia biochémie v
tunajšej NsP. Z tohto postu odišla v 90. rokoch do dôchodku.
Angažovala sa aj v práci ČSČK a ženského hnutia (SZŽ). Ako
poslankyňa MsNV nastoľovala aktuálne otázky súvisiace so
zdravotníctvom a sociálno-ekonomickým postavením žien a rodín
v našom meste.
Za svoju precíznu a obetavú prácu a obetavú prácu bola viackrát
spoločnosťou ocenená.
V zosnulej odchádza jedna z prvých lekárov, ktorí písali a tvorili
svetlé stránky činnosti želiezovskej nemocnice po takmer tri
desaťročia.
Viem, že keby mohla, určite by sa poďakovala všetkým priateľom a
známym za krásne spoločne prežité dni a roky. A už vonkoncom by
nezabudla na tých, ktorí jej v ostatných rokoch života, a oni to dobre
vedia, podali pomocnú ruku...
Zosnulá pani doktorka bola pochovaná 8. 1. 2020 do rodinnej
hrobky na Rímsko-katolíckom cintoríne v Nových Zámkoch.
Česť jej pamiatke.
Jozef Výboch

Nové knihy pre čitateľov MsK

Mestská knižnica v Želiezovciach neustále sleduje požiadavky svojich
čitateľov s cieľom lepšie prispôsobiť ponuku kníh požiadavkám
komunity – mladým i dospelým. Aj v uplynulom roku poskytla
svojim čitateľom možnosť podieľať sa na tvorbe knižničného fondu.
Reflektujúc ich požiadavky na nákup kníh knižnica v rámci projektu
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín s názvom
“Tvorme spolu knižničný fond” vo viacerých etapách zakúpila
146 ks titulov v maďarskom jazyku v celkovej hodnote 1 300,- €.
Týmto nákupom kníh zároveň nadviazala na proces systematického
doplňovania knižničného fondu o hodnotné knihy z oblasti náučnej
a krásnej literatúry pre všetky vekové kategórie. „Pri nákupe kníh
sme vyhoveli viacerým kategóriám čitateľov, dospelým a seniorom,
ktorí obľubujú predovšetkým knihy pre relax, a to hlavne detektívne,
historické a ľúbostné; tým náročnejším aj knihy z oblasti psychológie,
sociológie a histórie. Dôraz sme kládli aj na našich najmenších
čitateľov, ktorým sme zakúpili rozprávkové knižky, pre mládež obľúbené
fantastické príbehy“, uvádzajú pracovníčky knižnice. Knižnica aj
týmto spôsobom prispieva k zlepšeniu čitateľskej a informačnej
gramotnosti, snaží sa zabezpečiť prístup k informáciám a ku
kultúrnym hodnotám všetkým tým, ktorí svoj voľný čas trávia aj
v spoločnosti kníh. Aj touto cestou
vyslovujú vďaku Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín za
poskytnutú dotáciu v grantovom
systéme.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Zostatky na bankových účtoch

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

Záväzky voči dodávateľom

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

Dlhodobé investičné úvery

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

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

-

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 27. januára, 24. februára, 23.
marca, 20. apríla, 25. mája, 22. júna, 20. júla, 24. augusta, 21.
septembra, 19. októbra, 18. novembra a 14. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,

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.
(17-67)

Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
/časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
28. januára, 25. februára, 24. marca, 21. apríla, 26. mája, 23. júna,
21. júla, 25. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 19. novembra a
15. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,

Koncert
Omega: Testamentum
27. 06.. 2020, amfiteáter Nitra.
Predkapela: Zeus

Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová,
Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického,
Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.: 29. januára, 26.
februára, 25. marca, 22. apríla, 27. mája, 24. júna, 22. júla, 26.

A zselízi Mózeskosár bölcsőde
szeretettel várja az 1–3 éves kisgyermekeket, akiknek szakképzett
fejlesztő pedagógus felügyelete alatt egész napos nevelői szolgáltatást,

augusta, 23. septembra, 21. októbra, 20. novembra a 16. decembra.
Z obchodov: 30. a 31. januára, 27. a 28. februára, 26. a 27. marca,
23. a 24. apríla, 28. a 29. mája, 25. a 26. júna, 23. a 24. júla, 27. a 28.

teljes ellátást kínál korszerű épületben, barátságos környezetben. A

augusta, 24. a 25. septembra, 22. a 23. októbra, 23. a 24. novembra

bölcsőde minden gyermek számára nyitva áll. További tájékoztatás:

a 17. a 18. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

Révész Tibor lelkipásztor, 0905 650 867.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Urbaníková, Eva: Vidličky, lyžičky, nože (MAFRA Slovakia
2019)
Príbeh Petra a Lucie s nádychom Islandu, ktorí pod ťarchou
svojich životov netušili, že ešte môžu byť šťastní. Oni, ich deti
aj celé ich okolie. Otázkou ostáva, či šťastní byť chcú.
Giordano, Paolo: Požierači neba (Slovart 2019)
Letá na juhotalianskom vidieku pri mestečku Speziale sú pre
Teresu časom nesmiernej nudy. Jedného dňa jej však do života
vtrhnú traja chlapci - bratia, no nie pokrvní, takmer ešte deti,
plní nespútaných a čistých túžob ako ona.
Vondrák, Jiří: Rozprávky z Dobráčkova (Petrus 2017)
Dedinka Dobráčkovo je súčasťou kráľovstva, kde žijú ľudia,
ktorí si pomáhajú a sú na seba slušní. V knihe sú milí nielen
ľudia, ale príjemný je i drak, vodník, a dokonca i čert pomôže
chudobnej babičke.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Grecsó Krisztián: Vera (Magvető, 2019)
A családi titkokat felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése
is. Vera felismeri: vannak helyzetek, amikor idő előtt kell
felnőttként viselkednünk. És hogy fel lehet nőni a feladathoz.
Benkó László: A Pozsonyi csata (Családi Könyvklub, 2019)
A monumentális történelmi kalandregény bemutatja, hogyan
állította maga mellé Árpád nagyfejedelem az avarokat, a szlávokat
és más töredékeket, miként képezte és szervezte őket ütőképes
hadakba, és hogyan teremtették meg ennek anyagi hátterét.
Lazár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka! (Móra, 2014)
Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon a pomogácsok támadásával
ijesztgeti az erdő lakóit. A szelíd lelkű erdőlakók: Vacskamati,
Ló Szerafin, Dömdödöm, Szörnyeteg Lajos alaposan fel is
készülnek a döntő támadás elhárítására, ám ekkor megérkezik
a városból Mikkamakka, és a dolgok után néz.
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Mikeš Erik: Máltán vezetett az út Zselízről a II. ligás
Komáromba, cél a legmagasabb szint elérése
Héthónapos
kihagyás
után,
ismét
kényszerpihenőn a Komáromi FC egyik
legjobb játékosa, a zselízi Mikeš Erik. A
kombinativitásáról híres középpályásnak
a Nyitra elleni kupameccsen újult ki a
térdsérülése, így rekreációval tölti az
ünnepeket.
Hogy érzed magad?
Köszönöm jól, csak a sérülésem bosszant
nagyon. Hét hónapot hagytam ki, ami egy
focistának, aki imádja a labdát, maga a
rémálom. A keresztszalagjaim szakadtak el a
bal térdemben, ami sajnos lassan jön rendbe.
Bár már a nyáron úgy éreztem, teljesen
rendben vagyok, az orvosok még nem
engedtek játszani. Bár a felkészülés során
már kezdtem edzeni és egy-egy meccsre is
beállhattam rövidebb időre. Fokozatosan
tértem vissza, aminek nagyon örültem, ki
voltam már éhezve a focira. Aztán, amikor
úgy éreztem, már teljesen terhelhető vagyok,
ismét visszazuhantam a kezdeti stádiumba.
22 éves vagy, még karriered elején jársz,
hol kezdted a focista pályát, hogy jutottál
Zselízről Komáromba?
Az alapokat Zselízen sajátítottam el, aztán
hamar Lévára kerültem, 15 évesen pedig
Trencsénbe. Onnan
vendégjátékosként
töltöttem egy évet Nemsován, ami a Trencsén
B csapatának számított. Aztán Máltára
kerültem vendégjátékra, a Mosta FC-be. Fél
évre szólt a szerződésem, de végül csak 2
hónapig maradtam, nagyjából 8-10 meccset
játszottam ezalatt. Nem éreztem túl jól
magam. A környezet szép volt, de én focizni
mentem, nem kirándulni. Nem tetszettek
a körülmények, nem is igazán értettem,
hogy mi hogy zajlik abban a klubban,

jobbnak láttam hazajönni Trencsénbe. Innen
kerültem Vágújhelyre (Nové Mesto nad
Váhom), ahol egy évet töltöttem a második
ligában, de kiesett a csapat. Ekkor hívtak
Komáromba, ahova szívesen jöttem.
A sérüléseket leszámítva megtaláltam
a számításaimat. Profi hozzáállás,
fejlődő körülmények, jól érzem itt
magam.
Nem ismeretlen számodra a
legmagasabb osztály sem, játszottál
az első ligában is.
Igen, még Trencsénben, 3 meccsem
van a Fortuna Ligában, 9 meccset
pedig
kupában
játszottam.
Alig múltam 18 éves, amikor
bemutatkozhattam. Sőt, nemzetközi
bemutatkozásomra is sor került a
Ljubljana ellen a Bajnokok Ligája
selejtezőkörében.
A téli szünetet a tabella második felében,
a 12. helyen töltitek. Tavaly az élbolyban
végeztetek, hallani lehetett egy esetleges
feljutásról is.
Az idén úgy tűnik, nem a feljutásért fogunk
harcolni. Nagy változáson esett át a tavalyi
csapat. Több meghatározó játékos elment,
összesen kilencen. Többen sérülésekkel
küszködünk, tehát szinte egy új csapatot
kellett építeni. Jó játékosok érkeztek, elég
ha csak a párkányi Saláta Kornélt említem,
de Sandal Dominik, vagy a Magyarországról
érkezett U-válogatottak is jól beilleszkedtek,
csak idő kell még az összeformálódáshoz.
Egy újonnan érkezett játékosnak fel kell
vennie a ritmust, mert eltérhet a stílus attól,
ahonnan jött. Mire elkészül az új stadion,
remélhetőleg a csapat is összeáll, hogy szép

eredményeket érjen el.
Mik a terveid a jövőre vonatkozóan?
Focizni. Ez a két hosszú kényszerpihenő
lelkileg is megvisel. Látom gurulni a labdát,

és nem rúghatok bele, de megtanultam a
leckét, inkább várok még egy-két hetet,
végzek plusz rehabilitációs gyakorlatot,
csak ne újuljon ki ismét a sérülésem. Bár
azt mondták, hogy nem függött össze, és
bármikor újra elszakadhatott volna. Újra
fel kell építeni magam, és visszaszerezni a
régi formámat. Mindenképpen szeretnék
nagy eredményeket elérni Komáromban
és a csapat segítségére lenni akár egy
feljutást illetően is. Aztán, hogy mit hoz a
jövő, az majd kiderül, szeretnék minél jobb
eredményeket és szép sikereket elérni, akár
ezzel a csapattal, de ha jönne egy nagyobb
lehetőség külföldön egy erős bajnokságban,
ott is szívesen kipróbálnám magam. De
egyelőre mindig a következő szintet tartom
szem előtt.
Csonka Ákos

Javuló forma, pontszerzés az első döntetlenért
A zselízi sakkozóknak egyelőre nem az elképzeléseik szerint alakul
az idei bajnoki évad, a Slovan sakk-egyesület jelenleg a 4. liga B1-es
csoportjának utolsó, 10. helyén tanyázik. A sereghajtó négy fordulót
követően még győzelem nélkül áll, az utolsó előtti Perbete B-vel együtt
egyetlen pontot szerzett, és 2 ponttal marad el a 8. helyezett után.
Az 1. fordulóban a Slovan játékosai Nagysurányban szerepeltek,
ahol a helyi B csapattal 1:7 arányban maradtak alul.
Csapat
A zselíziek egyetlen pontját Garaj László szerezte.
1. Žihárec
A 2. fordulóban sakkozóink Léva C csapatát látták
vendégül, amelytől 1,5:6,5 arányban vereséget 2. Nitra D
szenvedtek. Fél-fél pontot ért el a döntetlenért Kakačka 3. B. Kosihy C
József, Buzás György és Dorot János. Csapatunk a 3. 4. Šurany B
fordulóban enyhén javuló formát mutatott, amikor 5. N. Zámky C
Érsekújvár C csapatának vendégekét 4,5:3,5 arányú Nitra E
vereséget szenvedett. A vendégek pontjait a saját 7. Levice C
játszmájában győztes Buzás György, Kovács József, 8. V. Kýr
Kormoši Lajos, valamint a döntetlent elérő Kakačka 9. Pribeta B
József szerezte. A zselízi csapat javuló formáját a
4. fordulóban az első bajnoki pont megszerzésével 10. Želiezovce

bizonyította, miután december közepén 4:4 arányú döntetlent ért el
Perbete B csapatával. Saját partiját győztesen „hozta” Kovács József,
Mézes Attila és Kormoši Lajos. Vladimír Bielik és Machník János
döntetlent ért el. A következő forduló január 12-én, lapzárta után
ért véget. A legközelebbi mérkőzés hazai környezetben, január 26-án
lesz a művelődési otthonban.
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Vigyázó szemetek
az urnára vessétek, avagy
kiből lesz a trafikos

Na, feleim, a Danko százados kiírta. Itt a trafikosztás ideje. 2020.
február 29-én, szombaton, parlamenti választások lesznek. Szlovákiába
beköszöntött az idegtépő választási kampány és a győzedelmes február.
Kinek hogyan.
A 150 trafikért nagy a tülekedés. Több százan, mit százan, több ezren
pályáznak. Nem rossz üzlet trafikosnak lenni. Ha nem csurran, cseppen
valami a zsebbe. De ami sok, az sok. Ámbár Sármányka Szaniszló bakter
szerint kisfröccsből a sok is kevés, és pártból a kevés is sok. Nagy igazság,
a bakter mégsem került be a parlamentbe és a történelemkönyvekbe.
Tudom én, hogy a magyar választók lelkét rágja a közöny, vállát nyomja
a turáni átok, amelynek gyászos bizonyítéka a széthúzás. Fogyunk,
feleim, fogyunk, mint spájzból a kolbász. Gyanítom, hogy a megélhetési
politikusaink kigolyóznak minket a parlamentből, az tuti.
Tudom én, hogy a politika csak úri muri. Azt is tudom, hogy mennyire
fontos: ne nélkülünk döntsenek a szlovákiai magyarok jovőjéről. Ez
a februári parlamenti választás valódi tétje. Ha kevesen megyünk el
voksolni, és összevissza szavazunk, az úri muri végén bejön a kondás, és
bejelenti: megdöglött a nagykan. S akkor nekünk – gyalogmagyaroknak
– annyi. Minimum 4 évig. Oszt nesze neked, tökalsó!
Szegény Raszputyin, a Danko százados kedvenc malaca, nem élte
meg a dicsőséges csihi-puhit. Elköltözött a végtelen moslékmezőkre.
Földi maradványait Szevaszhaverovszkban 100 százalékos spirituszba
helyezték örök nyugalomra. Kárpótlásként a malacért kapott a százados
a muszkáktól egy díszdoktori címet.
Kampánygulyás? Az kincs, ami nincs. De van lufi, ityegő meg fityegő,
nem oda buda, megazisten, sose halunk meg és igéret dögivel. A játék és
muzsika 10 percben – addig tart bedobni a szavazólapot az urnába – a
mi zsebünkből megy. Hát akkor mondd, te kit választanál, mert a szlovák
választót a turáni átok és az úri muri csak annyira érdekli, mit púpost a
púpja. Azt, ami Tisóéknak sem sikerült – színtiszta nemzeti parlament
– most ingyen és bérmentve kapják meg a magyar trafikosoktól.
Béláim, gondolkodjunk! Ne csak nézzük, lássuk is a gyalázatot, és mossuk
le, amíg nem késő, mert otom-potom már nehéz lesz.
S ennyi elég is. A többit a választóhelyiségben.
Dede Adams

Karácsony varázsa
Harang csendült, ének zendült a zselízi Perla szociális
intézmény által megrendezett Karácsony varázsa
című kulturális rendezvényen, amelyet 2019. december
11-én tartottak a helyi kultúrházban. Az év legszebb
ünnepén nehéz szavakba önteni érzéseinket. Gyertyát
gyújtunk szívünkben, tiszta fényből egy cseppnyi
lángot.
Az ünnepélyes hangulatot az intézmény lakóinak
szívmelengető kultúrműsora varázsolta meghitté. A
műsor színvonalát emelte a zselízi Franz Schubert
Művészeti Alapiskola
növendékeinek
csodálatos
fellépése az iskola igazgatónője, Horváth Diána
vezetésével. A két intézmény műsora a szeretet
hullámhosszán rezegtette meg szívünk húrjait,
továbbadva a szeretet fényét, a lélek ölelésének

dallamát, éhes szívekbe szeretetet küldve.
A karácsonyi sütemények illata, a fenyő szépsége, a
táncba hívó muzsika tette fényessé az ünnepi varázst.
A fény azonban nem alszik ki. Az ünnepek után is
tovább világít. A körülölelő szeretetre, gondoskodásra,
ápolásra lakóinknak az év mindenegyes napján
szükségük van.
Az intézmény dolgozói

Sorainkban tudhatjuk a 2019-es év szeniorját
A 2019-es év szeniorja díjat az utóbbi
időben Ipolyszalkán élő Hangya Mihály
is elnyerte. A bajmóci vár aranytermében
2019. november 18-án Ľubica Gálisovától, a
Segítség az időseknek fórum elnökétől vette át
az országos ankéton odaítélt díjat.
A kitüntetett több éve tagja az Antifasiszta
Harcosok Szlovákiai Szövetsége zselízi
alapszervezetének, a múltban, amíg egészségi
állapota engedte, aktívan dolgozott a
vezetőségben is. A mai napig részt vesz a
megemlékezéseken, annak ellenére, hogy
átvészelt egy agyvérzést.
Misi a múltban a hatalmas koszorúk
készítésével hívta fel a figyelmet, amelyeket
a szlovák nemzeti felkelés besztercebányai
országos
évfordulós
ünnepségeire
készített. Nagy koszorút készített a New
York-i ikertornyok elleni szeptemberi
támadás áldozatainak emlékére is, ezzel
mutatkozott be a párkányi Mária Valéria-híd
megnyitásakor.

A
múltban
tizenkét
alkalommal
adományozott
önkéntesen vért. Egész életében
táncosként
tevékenykedett
különböző tánccsoportokban,
rengeteg hazai és külföldi
fellépésen vett részt.
Ne felejtsük el megemlíteni
emberi hozzáállását súlyos
beteg 40 éves szomszédjához.
Misi mindig segítette a
bajban, egész nap ápolta, saját
autóján hordta az érsekújvári
kivizsgálásokra,
amikor
elhunyt, méltó temetéssel
búcsúztatta, sírkövet emeltetett Hangya Mihány (balról) barátjával, Mészáros Györggyel és
neki. Mindezt önzetlenül Nagy Imre unokájával Budapesten.
sok örömet szerettei körében, a közelgő 75.
tette, emberként a rászoruló
születésnapján is.
embertársának.
Jozef Výboch, az Antifasiszta Harcosok
Megérdemli, hogy ott volt az idei kitüntetettek
Szlovákiai Szövetsége
között, és mi ehhez szívből gratulálunk neki.
zselízi alapszervezetének elnöke
Kívánunk neki minden jót, főleg egészséget,
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– Elsősorban, ahogy már el is mondtam,
az oktatás korszerűsítését szeretném elérni,
főleg különféle elektronikus applikációk
segítségével, mint például az elektronikus
osztálykönyv, ami egyszerűsítené a tanárok
munkáját, és egyúttal jobbá és nyíltabbá
tenné a szülőkkel való kapcsolattartást. Már
létrehoztuk az iskola facebook-profilját,
ahol a szülők és a nyilvánosság számára
teszünk közzé információkat az iskola
mindennapjairól, tervezett rendezvényeiről,
tanulóink eredményeiről, és tervezzük, hogy
elkészítjük az iskola honlapját is. Szeretnék
odafigyelni a pedagógusok továbbképzésére
is, hogy folyamatosan javítani tudjuk az
oktatás színvonalát. Ezen felül bővíteni
szeretném a oktatási programok kínálatát
is irodalmi-drámai szak létesítésével.
Célom, hogy fejlesszük az óvodákkal és
az iskolákkal, a várossal és a környező

falvakkal való együttműködést. A kulturális
irányű pályázatok alkotásában is szeretnék
együttműködni a várossal.
Mennyiben sikerül teljesítenie a kitűzött
terveket? Van, ami akadályozza ebben?
– Szerintem öt hónapnyi tevékenységgel
a hátam mögött korai lenne értékelni a
célok és tervek teljesítését, ezek többsége
még csak formálódik, és a városvezetéssel
közösen keressük megvalósításuk módjait.
A legnagyobb nehézségek, ahogy az már
lenni szokott, a pénzügyek terén találhatók.
Értelmes kompromisszumot szeretnénk
találni
az
iskolaműködés
alapvető
szükségleteinek biztosítása és a további
felszerelés és berendezés beszerzése között. A
helyzetet bonyolítja, hogy az épület műszaki
állapota nem felel meg a követelményeknek.
Mit tart a közeljövő legnagyobb
kihívásának?

– A következő év legnagyobb kihívása az
lesz, hogy megfelelő székhelyet találjunk
iskolánknak. Ez irányban nyílt és hatékony
párbeszédet kell majd vezetnünk a
városvezetéssel, hogy a kérdést megoldjuk,
akár úgy, hogy felújítjuk a jelenlegi objektumot,
akár úgy, hogy más megfelelő székhelyet
találunk. Tudom, hogy ez nem lesz egyszerű.
De szilárdan hiszem, hogy közös erővel
sikerül, és továbbra is jó minőségű művészeti
képzést tudunk biztosítani növendékeinknek.
A legnagyobb befektetés számokban úgysem
mérhető – ez az idő, a figyelem és a tanulókra
szánt energia, amely segítségével közel hozzuk
hozzájuk a művészet világát, bennük pedig
pozitív viszonyt alakítunk ki vele szembe,
és biztosítjuk, hogy érvényesülni tudjanak e
téren.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Bűn és bűnhődés a parkban
Tanulságos eset történt múlt év végén
Zselízen. Karácsony első napján az állami
rendőrség bejelentést kapott arról, hogy
ismeretlen tettesek tartózkodnak a parkban,
kihágást követnek el, és károsítják a város
vagyonát. Hogy mi is történt pontosan,
arról a városi rnedőrség tagjai, Duba Tamás
és Kántor János tájékoztattak bennünket. „A
tettesek rendetlenséget csináltak a parkban,
elmozdították a padokat, keresztbe helyezték
őket a járdán, kidobálták a szemétkosarakat,
szétszórták a szemetet, és az esti órákban
petárdákat robbantottak. Kilétükre január
2-án a rendőrség és a szlovák iskola
tanárnői együttműködésében derült fény.
Öt, 15 év alatti helybéli kiskorú volt az
elkövető. Koruk miatt a kihágási eljárást
szüleik bevonásával kellett lefolytatni, és
az iskolában is kérdőre vonják őket. A
fiatalok bevallották és megbánták tettüket,
és hogy tanuljanak a történtekből, szüleik
felkérésére vállalták, hogy kitakarítják az
egész parkot. Ez meg is történt, 5–6 zsák
szemetet szedtek össze.”
(ik)

GARAMMIKOLA (Ondrej Peleš) – A karácsonyi ünnepek alatt most sem maradhatott
el a karácsonyfa alatti hagyományos összejövetel. A mikolai park legmagasabb,
karácsonyi megvilágításban díszelgő fája alatti rendezvény szervezője ezúttal is
a Mikulčan polgári társulás volt. A káposztaleves illata az egész környéket bejárta.
A résztvevők száma 100 körül mozgott. Jelenlétével Juhász András polgármester is
megtisztelte az eseményt, aki különböző, a várossal, valamint Garammikola és Szódó
városrészekkel kapcsolatos beszélgetésekbe kapcsolódott be. A vendéglátók elégedettek
voltak, az étel és az ital mind elfogyott.

5555 euró a rászorultaknak a jótékonysági árverésből
LÉVA (šh) – A Lévai járás szociálisan rászorult és idős lakosai közt 6175
eurót osztottak szét az Art for Help néven ismert rendezvény bevételéből.
A képzőművészeti alkotások jótékonysági árverése 13. évadjába lépett.
December 1-jén, vasárnap este a lévai zsinagógában tartották az árverésre
felajánlott tárgyak kiállítását. Az est bemondója Ria Mészárošová volt,
a zenét a BB Groove zenekar szolgáltatta. Egy héttel később ugyanott
tartották az árverést. A kikiáltó Henrieta Rojková volt, 29 licitáló az
összes, kikiáltásra került 45 művet megvásárolta, a bevétel pedig 5555
euró volt.
Az Art for Help 2019 rendezvényt Léva város szervezte a Barsi Múzeum
és Zselíz város közreműködésével, az esemény védnöke Ján Krtík lévai
polgármester, koordinátorai Novák Margaréta és Tolnai Csaba voltak.
A zselízi Kanyuk József által létrehozott rendezvény 13 éves fennállása
alatt 464 művet vásároltak meg, a bevétel 40 868 euró volt.
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A 2018/2019-es tanév végén nyugdíjba vonult
két iskolaigazgató – Vojtech Tomašovič, a helyi
szlovák alapiskola igazgatója, valamint Klimo
Gyula, a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
igazgatója. Mindkét igazgató tevékenységét
pozitívan értékelték.
Érdekes, hogy mindkét esetben olyan fiatal
hölgyek váltották őket az igazgatói poszton, akik
korábban tanárként már az iskolában dolgoztak.
Petra Tomašovičová az alapiskola, Horváth
Diana a művészeti alapiskola élére állt. Immár fél
éve tevékenykednek új munkakörükben, ezért
megkérdeztük tőlük, milyen volt az igazgatói
kezdet, és milyen a folytatás.
Mgr. Petra Tomašovičová 2013-tól dolgozik

a szlovák tannyelvű alapiskolában, ahol
matematikát és angol nyelvet tanít.
– Az igazgatói posztot 2019. július 1-jétől
látom el. Elsősorban nagy kihívásként
tekintek rá, és érzékelem az ezzel járó nagy
felelősséget is. Elismerem, hogy az asztalfőnél
ülni, és felelősséget vállalni 561 emberért,
tehát a gyerekekért és az alkalmazottakért,
igényes feladat. Jellegénél fogva az emberek
érzékenyebbek a tanügy problémáira, és
a kezdeményezésekre is érzelmesebben
reagálnak. Gyakran van szükség nagy arányú
felülemelkedésre és türelemre, hogy a lehető
legelfogadhatóbb egyezség szülessen. A
lényeg a „nyílt elme”.
Annak ellenére, hogy jól ismeri az tanügy
helyzetét, volt, ami meglepte az igazgatói
pozíció elfoglalása után?
– Talán másként válaszolok, mint ahogy
várja. Engem a helyzetek nem lepnek meg,
elfogadom és megoldom őket. Feleslegesen
nem elemezgetem, nem veszítek időt
azzal, hogy a tanügyi rendszer állapotán
mérgelődjek. Azzal dolgozom, amivel tudok
és lehet.
Szeretne esetleg valamin változtatni az
iskola működése terén?
– Az iskolát kitűnő állapotban vettem át,
ezért a fő cél nem a változtatás, hanem
a fejlődés, a tökéletesítés és a korral való
haladás. Korunk gyorsan változik, a szülők
másként nevelik gyermekeiket, mint tíz, húsz,

harminc évvel ezelőtt. A helyzet azt kívánja
tőlünk, pedagógusoktól, hogy változtassunk
szokásainkon, álláspontjainkon, és különböző
szemszögekből vizsgáljuk a helyzeteket.
Hogyan sikerült teljesítenie a terveit?
Milyen akadályok nehezítik munkáját?
– Lelkes vagyok amiatt, hogy az első félévre
kitűzött terveimet sikerült teljesítenünk.
Az oktató-nevelő munka terén nagyon
elégedettek
vagyunk
az
ötödikesek
teszteredményeivel, az inkluzív oktatási
tevékenységekkel
(hátrányos
helyzetű
emberek szemével látni a világot), valamint
a Boldog iskola tevékenységeibe való
bekapcsolódással (pl. a hónap jótette). A
szülőkkel és iskolabarátokkal való
együttműködés
terén
karácsonyi
vásárt rendeztünk, amely nagyon jó
visszhangra talált mind a szülők, mind
a tanulók körében. Jó visszajelzése volt
Az egészséges étkezés hónapjának,
a könyvbörzének és a jótékonysági
akcióknak is. Az állagmegóvás terén
felújítottuk a „kis épület” bejáratát,
kifestettük az étkezdét, a tornatermi
öltözőket, mennyezeti ventilátorokkal
szereltük fel az osztályokat, pihenőzónát
alakítottunk ki interaktív padlóval,
sziklamászó-elemekkel, erősítőgépekkel,
ülőzsákokkal, bővítettük a játszóteret,
felfújható öltözékek és labdák vásárlásával
támogattuk a rendhagyó sportok űzését.
Mit tart a közeljövő legnagyobb
kihívásának?
– Az idei tanév fennmaradó részének
oktató-nevelő munkájában a legnagyobb
kihívásnak a kilencedikesek tesztelését
tartom. Az állagmegóvó tevékenység terén a
„kis épület” szociális helyiségeinek felújításra
és a játszótér újabb mászókákkal való ellátása
a cél.
A szülőkkel és a tanulókkal való
együttműködést
szolgálták
olyan
rendezvények, mint pl. az Éjszaka az
iskolában, gyermeknap, nyári tábor és
„gyermek spártai verseny”.
A város és lakosainak érdeke, hogy
megmaradjon Zselízen a középiskolai
oktatás. Az elmúlt időszakban iskolájuk
vezetése és személy szerint Vojtech
Tomašovič igazgató is sokat tett azért,
hogy nyíljon szlovák első osztály
a helyi gimnáziumban. Milyen az
együttműködés a gimnáziummal?
–
Már
szeptembertől
intenzíven
együttműködünk
a
gimnáziummal.
Tanulóink részt vettek a nyílt napon és a
beavatási ünnepségen is. Az igazgatónővel
sűrűn tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen
kisegítjük egymást mind az oktatók,
mind a termek kérdésében, a második
osztályosok számára a gimnáziumban
bérlünk tantermeket.
Köszönöm a beszélgetést.

2020.január
Mgr. art. Horváth Diana 2005-től dolgozik

énektanárként a Franz Schubert Művészeti
Alapiskolában.
– Immár 15 éve dolgozom az iskolában, és
nem volt egyszerű döntés az igazgatói poszt
megpályázása, több tényező is szerepet
játszott döntésemben. Maga a tanítás
kiteljesít és elégedettséggel tölt el, fontosnak
tartom, hogy a tanulók modern és minőségi
képzésben részesüljenek. A művészet
lehetőséget nyújt arra, hogy az ember ne
csupán egy irányban fejlődjön, fejleszti a
személyiséget, alkotó munkára nevel az élet
különböző területein. Az egyre nagyobb teret
hódító technikának is pótolhatatlan feladata
van a művészeti oktatásban. Döntésemben
nagy szerepet játszott, hogy úgy láttam:
szükség van az iskola korszerűsítésére,
valamint kollégáimnak is ilyen irányú
támogatásra.
Tizenöt évnyi tevékenység után bizonyosan
jól ismeri az iskolát. Volt, ami mégis
meglepte, amikor elfoglalta az igazgatói
széket?
– Nem nevezném meglepetésnek. Inkább
csak olyan tevékenységeket és feladatokat
kellett
ellátnom,
amelyekkel
azelőtt,
beosztottként nem találkoztam, például a
személyzeti ügyek, költségvetési gazdálkodás,
a kollégák munkaidejének tervezése és
szervezése, ellenőrző tevékenység és hasonló
témakörök. Emellett hozzá kellett szoknom a
közszerepléshez is, ezen belül a városvezetőkkel
való
kapcsolattartáshoz,
az
iskola
képviseletében való szereplésekhez, különböző
rendezvényeken való részvételekhez. Másrészt
elmondhatom, hogy a „mélyvízbe dobás” utáni
helyzettel kapcsolatos kezdeti aggályaim nem
igazolódtak be, mert környezetem, kollégáim,
szüleim és a városvezetés is segítségemre
voltak.
Szeretne változtatni az iskola jelenlegi
működésén?
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Egy szóra a polgármesterrel

„Minden alkalmat kihasználok a kapcsolatépítésre“
December 19-én, csütörtökön választási körútján a legendás Harabiňák
autóbusz megállt Zselízen is, és leparkolt a városi hivatal udvarán. A Vlasť
nevű párt elnökét, Štefan Harabint és csapatának néhány tagját Juhász
András polgármester fogadta.
Nagyon jó benyomást tett rám. Becsülöm azokat
az embereket, akik értenek a szakmájukhoz, mint
ő a joghoz. Szimpatikus volt, hogy fiatalokkal
volt körülvéve, és hogy élénken érdeklődött a
város és a régió gondjairól.
Látogatása csak egyike volt a választási
kampány során tartott rövid megállóknak.
Ráadásul Štefan Harabin egyike azoknak
a politikusoknak, akikről a média szerint
nem illik pozitívan nyilatkozni.
Csakhogy én nem így gondolkodom. A
szakmámban dolgoztam már a múlt
korszakban is, és betöltöttem bizonyos
funkciókat. Nem foglalkoztatott a politika.
Már akkor úgy gondoltam, hogy az, aki jól tud
valamit csinálni, az csinálja, a többiek meg
politizálnak, kioktatnak másokat arról, mit
illik, és mit nem. A kilencvenes években, amikor elkezdődött a politizálás,
és leváltottak a körzeti hivatal elöljárói posztjáról, elkezdtem vállalkozni.
Most pedig, mint polgármester, a város ügyeit próbálom megoldani. Ide
tartozik a kapcsolatok kiépítése, akár politikusokkal is. Demokrácia van,
minden polgár eldöntheti, melyik politikussal szimpatizál és melyikkel
nem. Polgárként ezt én is megtehetem. De polgármesterként minden
alkalmat ki kell használnom arra, hogy találkozzam azokkal, akik talán
a parlamentbe kerülnek, és részt vesznek a törvények megalkotásában,
amelyek szerint az önkormányzatoknak működniük kell.
Harabin úr érdeklődött a város problémái iránt?
Igen. Elbeszélgettünk, meghallgattam a választási programja egy részét,
én pedig felvázoltam neki, hogyan áramlanak a beruházások ebbe

a régióba. Mintha a senki földje lennénk, ahol sok faluban nincs
kiépítve a csatornahálózat, de olyan is akad, ahol vízvezeték-hálózat
sincs. Beszéltem neki további problémákról is, és az volt az érzésem,
hogy érdekli, amit mondok, mert megosztotta velem más községek

gondjait, ahol járt.
Természetesen tudatában vagyok annak, hogy a politikusok a gondjainkról
csak a választások előtt érdeklődnek, de akkor is jó, ha tudnak ezekről.
Aki figyelemmel kíséri a városban történteket, nagyon jól tudja,
hogy jó kapcsolatot ápolok sok politikai párt képviselőjével,
természetesen főként regionális szinten. Az ilyen kapcsolatok
már segítségére voltak a városnak. Miért kellene elvetnem ezt az
új politikai tömörülést? Bolond lennék, ha nem használnám ki a
lehetőséget találkozni olyan emberekkel, akik talán parlamenti
képviselők lesznek, ráadásul ellátogattak a városunkba.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Hagyományra érdemes kóstoló

Jól sikerült rendezvény valósult meg két helybéli vállalkozás összefogásában december 13-án,
pénteken este a Schubert utcai Park Presszóban. Vladimír Trnečka, a presszó üzemeltetője, és
Palík Gábor, a Palík Pincészet képviselője ingyenes borkóstoló-estet rendezett a nemzetközi
hírű családi pincészet gazdag kínálatából.
A helyi körülmények közt csak elvétve alkalmazott ilyen jellegű termékbemutató
– valószínűleg rendhagyó mivolta miatt – megőrizte kamara jellegét annak ellenére, hogy a
borkedvelőknek nem mindennapi élményekkel kecsegtetett. A Palík Pincészet 15 borfajtáját
mutatta be, köztük volt
például
egy
afrikai
interkontinentális verseny
aranyérmese, további jó
minőségű fehér és vörös
borok, valamint többféle
gyümölcsbor-érdekesség
is. A látogatók a kóstolás
élménye mellett betekintést
nyerhettek
a
családi
borászat tevékenységébe,
valamint
számos,
a
bemutatott
borfajtákkal
kapcsolatos tudnivalóval
bővíthették ismereteiket.
A kóstolóról láthatóan
elégedetten és azzal a
reménnyel távoztak, hogy
a jövőben több, a kivitelezésig végigvitt hasonló jó ötlet valósul meg a városban. És hogy
ennek a rendezvénynek talán folytatása, idővel akár hagyománya is lehet.
(ik)

Szilveszter tűzijáték
nélkül, pénzadomány
az eperjesi áldozatoknak

Zselízen tavaly szilveszterkor nem volt
városi tűzijáték. Városunk vezetősége
az ország számos kisebb és nagyobb
településének példáját követve döntött
úgy, hogy az eperjesi lakóháztűz miatt
nem rendez tűzijátékos ünneplést az év
utolsó napján, és a megtakarított összeget
a tragédia áldozatainak ajánlja fel.
A javaslatot Ivan Pál képviselő vetette
fel a decemberi önkormányzati ülésen.
Csenger Tibor azt javasolta, hogy a
szilveszteri tűzijáték eltörlését az eperjesi
tragédia elszenvedői mellett a Nyitra
mellett a közelmúltban történt buszbaleset
áldozatainak emlékére is felajánlják.
Bár a petárdákat már megvásárolták,
tehát a megtakarítás csak egy év múlva
realizálódik, amikor majd felhasználják,
Juhász András polgármester kijelentette,
hogy a város pénzadományt ajánl fel az
eperjesi tragédia áldozatainak. A konkrét
összegről januárban döntenek.
(ik)
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Csenger Tibor: Szemmel láthatóak az eredmények, ezen az
úton kell tovább haladni

2019-ben számos beruházás, fejlesztés
kezdődött el, illetve valósult meg régiónkban,
több felújításra szoruló útszakasz kapott új
burkolatot, de számos megyei fenntartású
intézményben is jelentős fejlesztésekkel
találkozhattunk. A megvalósult fejlesztésekről,
a jövő legfontosabb célkitűzéseiről kérdeztük
a zselízi Csenger Tibort, Nyitra megye déli
régióiért felelős alelnökét.
Hogyan értékeli megyei szempontból az
2019-es évet?
2018-ban, amikor elfoglaltam tisztségemet,
felmértem, milyen lehetőségek kínálkoznak
a régiófejlesztés területén, amelyek a megye
hatáskörébe tartoznak. Ezután határoztuk
meg azokat a konkrét célokat, amelyeket az
elkövetkező években szeretnénk megvalósítani.
Nagyon elégedett vagyok, hogy a 2019-re
ütemezett terveknek nagy részét sikerült
megvalósítani.
Kezdjük a talán legfontosabb megyei
hatáskörrel, az utakkal! Ezen a területen
évekig komoly elmaradás volt, az utóbbi
években viszont elmozdulás figyelhető
meg.
A másod- és harmadrendű utak felújítására
évente 7 millió eurót tudunk felhasználni, a
2018/19-es időszakban ebből a csomagból a
zselízi körzetben megvalósulhatott a Zalaba—
Kisgyarmat, Ipolypásztó—Zalaba, Farnad—
Nagyölved, illetve a Farnad—Nyírágó közti
és Garamszentgyörgy belterületén található
útszakasz teljes körű felújítása, de a zselízi
városi park és a vasúti átjáró közti 1,2 km-es
szakasz is megújult.
Milyen célzott lépések történtek a szociális
ügyek, sport, civil szervezetek támogatása
terén?
Az egyik legnagyobb beruházás a lontói idősek
otthonában (Platán – Zariadenie sociálnych
služieb) valósult meg közel 800 000 eurós
költségvetéssel. A szociális intézmény új
konyhát kapott, az összes lakrészt felújították az
új szabványoknak megfelelően. Természetesen
a
civil
szervezetek,
önkormányzatok
támogatására is odafigyeltünk. A Lévai
járásban 2019-ben a sportra 146 557 euró, a
kultúrára 154 791 euró, az idegenforgalomra
pedig 60 105 euró jutott. A támogatásokat
lakosságarány szerint osztják el, így szeretnék
megfelelni az arányosság elvének a Lévai
járás tekintetében is. Fontosnak tartom
kiemelni, hogy megvalósult a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő magyar nyelvű
helységnévtáblák cseréje is a régiónkban. De
emellett a déli járásokban élők nagy kérése,
hogy ezekhez hasonlóan kétnyelvűek legyenek
a műemlékeket megjelölő barna színű
információs táblák is, ez még előttünk áll.
Amit még kiemelnék az eredmények közül,
hogy
valamennyi
megyei
fenntartású
középiskolában
sikerült
fejlesztéseket
végrehajtani, így természetesen a zselíziben

is. A Comenius Gimnáziumban például
tavaly adták át a műfüves többrendeltetésű
sportpályát.
A megye hatásköreit figyelembe véve szemmel
láthatóak az eredmények, ezért úgy gondolom,
ezen az úton kell tovább haladnunk és régiónk
ütemesen felzárkóztatható.
Munkakörébe tartozik a megye határokon
átnyúló kapcsolatainak erősítése, akárcsak
a megye déli régióinak fejlesztése is. Hogyan
hangolható össze a két tevékenység?
Könnyen, hisz a két tématerület szorosan
kapcsolódik egymáshoz. Az év végén fejeződik
be az Ipoly-menti Gazdaságfejlesztési Stratégia
kidolgozása, amelyet a régió polgármestereivel,
civil szervezeteivel és vállalkozóival dolgoztunk
ki. A stratégia elsősorban a máig elégtelenül
kiaknázott lehetőségeket térképezi fel, ez alapján
össze lehet hangolni a megyei, országos, és akár
a határon átívelő jövőbeli beruházásokat,
fejlesztéseket is. A Rába—Duna—Vág Európai
Területi Társaság monitoring-bizottságának
Nyitra megyei képviselőjeként is ezen
dolgozom, hiszen a társaság is azzal a céllal
jött létre, hogy tagjai között megerősítse
a gazdasági, szociális és területi kohéziót,
működési területén különböző fejlesztési
tengelyek mellett előmozdítsa a határokon
átnyúló regionális együttműködést, valamint
a teljes magyar—szlovák Duna-szakaszt lefedő
tartós intézményi struktúrát alakítson ki.
A
témához
tartoznak
továbbá
az
úgynevezett Kisprojekt Alap lehetőségei is,
melyek ugyancsak régiónk felzárkóztatását
szolgálják. Ennek alapvető célja a határon
átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi
szintű
együttműködések
támogatásával,
valamint olyan hosszú távú együttműködések
kialakításával és fejlesztésével, ahol a szereplők
a helyi/regionális projekteken keresztül szerzett
támogatásokat a határ mind a két oldalán fel
tudják használni. A Kisprojekt Alap egyébként
az
Interreg
Szlovákia—Magyarország
Együttműködési Program két prioritási
tengelyének keretén belül valósul meg,
amelynek célkitűzéseivel hozzá kell járulnia
a határterület vonzerejének fokozásához
a természet és kultúra területén, illetve a
közintézmények és a határtérségben élő
emberek határon átnyúló együttműködésének
javítása érdekében. Ezeknek a pályázatoknak
a minimális összege 20 000 €, maximuma
pedig 50 000 € lehet. E két prioritási tengelyre
összesen közel 5 millió euró áll rendelkezésre.
A megvalósítási célterületekbe azok a területek
tartoznak bele, melyek a határ két oldalán
szomszédosak egymással. Nyitra megye
Nagyszombat és Pozsony megyével a nyugati
programterülethez tartozik, melyek Pest-,
Komárom-Esztergom-, és Győr-Moson-Sopron
megyékkel szomszédosak. Azért fontosak ezek
a projektek, mivel nemcsak megyei és állami,
hanem ezek által európai uniós forrásokat is a

régiófejlesztés szolgálatába tudunk állítani.
Mik várhatóak 2020-ban?
Sikeres évet tudhatunk magunk mögött,
a fejlesztések a következő esztendőkben
is folytatódnak. Szeretnénk, ha a megye
gazdálkodása továbbra is kiegyensúlyozott
lenne, hogy a források arányosan jussanak
a megye minden részére. Úgy gondoljuk, a
regionális fejlesztés keretében több fejlesztési
forrást kell biztosítani a leszakadó régiókba,
elsősorban a Garam-mentére és az Ipolymentére. Továbbra is szorgalmazzuk a megyei
utak széles körű felújítását, hasonlóan az
eddigiekhez. Illetve nagyon fontos, hogy
végre megépüljön az Ipoly-híd Helembánál.
2020-ban egyébként az eltervezett ütemben
folytatódik a közutak tervezett felújítása.
Jövőre több útszakaszt érintő közbeszerzést
is kiírtak, régiónkból a Zalaba—Kisölved
között elterülő 2,8 km-es szakaszt újítjuk
fel. Továbbá európai uniós támogatásból
megújul a II/564-es út Léva—Deménd közti
szakasza (17,6 km), az Ipolypásztót Szalkával
összekötő útvonal (II/564 – 8,6 km), illetve a
Tolmács—Léva közötti szakasz (II/564 – 2,4
km) felújítása is megkezdődhet. Ezenkívül a
Nagysalló—Farnad (II/588 – 9,1 km ) közötti
útvonalat is felújítják. Tervezzük a zselízi
Perla idősek otthona fűtéshálózatának teljes
körű rekonstrukcióját. Januártól elindul egy
új támogatási rendszer, mely a megszűnt
körzeti-, gyermek- és fogorvosi praxisok
felújítását hivatott elősegíteni. A támogatás
maximálisan igénybe vehető összege eléri a
40 000 eurót.
A távlati célokat tekintve milyen egyéb
kitűzött célok állnak Ön előtt?
A Garam és Ipoly menti falvak központi
ivóvízellátása
komoly
hiányosságokkal
küszködik, elkezdődött egy párbeszéd a probléma
megoldása érdekében, mely 14 falut érint a
régióban. Távlati célom ennek a párbeszédnek a
folytatása, melyben együttműködő partnerünk
A Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság is.
Rövid határidőn belül el kell indítani ennek a
problémának a megoldását is.
Fontos
szempont
továbbá
régiónk
idegenforgalmának fejlesztése. Otthonunk
tele van értékesnél értékesebb turisztikai
látványossággal, potenciállal. A megye
feladata, hogy ezeket minél hatékonyabban
kiaknázza és felfuttassa. Szeretnénk elérni azt
is, hogy a megye propagációs, turisztikai és
egyéb kiadványai, (szórólapok, könyvek stb.) a
szlovák, angol és pl. a francia mellett magyarul
is megjelenjenek, hiszen a megye lakosságának
23 százaléka magyar nemzetiségű, és sok
a magyarországi turista is errefelé. Úgy
vélem, hogy ahogy sikerült a kétnyelvűséget
érvényesíteni a hivatalos megyei lapnál, úgy
lehetne ez a kiadványok és akár a megyei
honlap tekintetében is.
Csonka Ákos
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Az óvoda legkorábban márciusban költözik,
a jogszabályok nem engednek
A magyar óvodának a Komenský utcai
magyar alapiskola szomszédságában levő
felújított épületbe való költöztetéséről már
hosszabb ideje szó van. A folyamatnak
azonban megvan a jogi menete, amit be
kell tartani, ezért a költözés nem csak a
szekrények, ágyak és játékok átszállításáról
szól. Mi mindent kell a feleknek, tehát a
bérbeadó református egyháznak és a bérbe
vevő városnak teljesítenie, és mi ennek a
menete, erről kérdeztük Monika Melichovát,
a városi hivatal tanügyi-gazdálkodási és
pénzügyi osztályának munkatársát.
Mik az óvoda költözésének jogi
követelményei, és milyen az eljárási rend?
A város az óvoda fenntartójaként az
oktatási államigazgatásról és az iskolai
önkormányzatokról
szóló
törvény
értelmében jár el. Minden iskola és
oktatási intézmény szerepel az oktatási
intézmények országos hálózatában, az
oktatási
minisztérium
nyilvántartása
szerint. Az intézmény székhelyének
megváltoztatása az adott hálózatban
szereplő adatok megváltoztatásával jár,
ezért a város kérvénnyel fordul az oktatási
minisztériumhoz, hogy változtassa meg
a hálózatban szereplő adatokat. Ehhez
mellékleteket kell csatolnia, pl. a helyiségek
biztosításáról. A mi esetünkben ez a
bérleti szerződés, valamint az illetékes
államigazgatási
szervek
állásfoglalása
arról, hogy az oktatási intézmény épülete,
helyiségei
megfelelnek
a
higiéniai
követelményeknek, a munkabiztonsági és
tűzvédelmi előírásoknak.
A törvény szerint a hálózatban történő
módosítást érintő kérvényt a változást
megelőző év március 31-ig kell benyújtani.
A miniszter a kérvény benyújtásának más
időpontját is jóváhagyhatja, főleg, ha a
kérvényezett módosítás nem terheli az
állami költségvetést. Esetünkben ez így
van, ezért kérvényeztünk kivételt a kérvény
beadási időpontjával kapcsolatban.
A városi képviselő-testület augusztusi
tanácskozásán hagyta jóvá a bérleti
szerződés megkötését azzal a kikötéssel,
hogy a bérletet legkorábban a műszaki
átadási határozat érvénybe lépésének
napján kötik meg. Erre az óvoda
szempontjából, valamint a bérbeadónak a
közszféra-partnerek nyilvántartásába vétele
miatt volt szükség.
A műszaki átadási határozat 2019. október
9-én lépett érvénybe. A bérbeadó 2019.
november 16-án került a közszféra
nyilvántartásába. November 20-án aláírták
a bérleti szerződést, amely a közzététel
napjától, november 21-től érvényes. Ezen
a napon küldtük el az államigazgatási
szerveknek a helyiségek megfelelőségéről

szóló véleményezési kérvényeket.
Meg lehetett volna sürgetni valamilyen
módon ezt a folyamatot?
Úgy gondolom, hogy nem. Mivel a székhely
megváltoztatása miatt szükséges volt
igazolni, hogy a helyiségek megfelelnek
a célnak, meg kellett várnunk a műszaki
átadást, a bérbeadó közszféra-partneri
nyilvántartásba vételét, valamint a bérleti
szerződés aláírását. Csak ezután tudtuk
megtenni a szükséges lépéseket.
Az új székhelyen az ételkiadó létesítését

A város játszóteret épített az új óvoda melletti
területen.

csak az év végén hagyták jóvá. Miért?
Az oktatási intézmény átköltöztetésével
szükségessé vált az óvoda mellett ételkiadó
iskolai étkezdét is létesíteni, és besorolni azt a
hálózatba. Az eredeti címen ilyen ételkiadóra
nem volt szükség, mivel ott óvodai étkezde
működik, amely már be van jegyezve az
iskolai létesítmények hálózatába. Csak a
bérleti szerződéssel lett hivatalos, hogy az
óvoda új helyiségekbe költözik. Ezért vált
szükségessé, hogy a magyar óvoda mellett
létesüljön egy ételkiadó iskolai étkezde,
amelyet be kell sorolni a hálózatba. A
hálózatba való bejegyzés kérvényének
beadásáról a városi képviselő-testület a
legközelebbi, decemberi ülésén döntött.
Milyenek a kilátások az egész folyamat
befejezését illetően?
Mindez a minisztérium döntésétől függ,
jóváhagyja-e
az
időpontokat
érintő
kivételeket, engedélyezi-e a változásokat
a kérvényezett időpontra, 2020. március
1-jére, vagy csak 2020 szeptemberére.
Amint érvénybe lép a minisztériumi
határozat a székhely megváltoztatásáról,
az ételkiadó iskolai étterem létesítéséről és
hálózatba sorolásáról, felkérjük a Regionális
Közegészségügyi Hivatalt, hagyja jóvá
az óvoda és az ételkiadó iskolai étterem
üzemeltetési rendjét, és adja ki a működési
engedélyt.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Iskolaépületek
balesetveszélyes
állapotban

Idén két komoly balesetveszélyes állapotot kell elhárítani a városi intézmények háza táján.
Az egyik feladat a művészeti alapiskola épületének rendbehozatala, a másik pedig a mikolai
óvoda állagának helyreállítása. A feladatokat december elején Juhász András polgármester
tűzte ki az idei költségvetéshez összehívott értekezleten.
A Štúr utcai épület az önkormányzat tagjainak általános megegyezése alapján távlatilag a
jelenleg Sznf 9 alatti óvodának ad majd helyet, valamint szlovák nevelési nyelvű bölcsőde
létesítését is tervezik az objektumban. A szabadidőközpont megszüntetését követően jelenleg
az Franz Schubert Művészeti Alapiskola működik itt. A tervek szerint az épület felújítását a
város több forrásból biztosítaná. A tervezett három pályázati kérvényből kettőt benyújtottak,
folyik az értékelésük. „A tetőszerkezet balesetveszélyes állapotban van, mindenképpen
javításra szorul, függetlenül attól, hogy kapunk-e pályázati pénzt az épület felújítására”
– jelentette ki a polgármester, aki a tavalyi év elején a tetőfelújítás költségeit 240 ezer euróra
becsülte.
A garammikolai óvoda épületét az Integrált Regionális Operatív Program keretében
nyertes pályázatból újítják fel, bővítik és szigetelik a közeljövőben. A pályázat célja az
intézmény kapacitásának 21 hellyel való bővítése. A balesetveszélyes helyzetet a falak
nedvesedése okozza, ennek elhárítása azonban nem része a projektnek. „Idén meg
kell oldanunk ezt a gondot. Éppen jól jön, hogy a magyar óvoda elköltözik az Sznf
utcai épületből, így a mikolai óvoda javításának idejére a gyerekek az ott felszabadult
helyiségekbe költözhetnek át” – vázolja a polgármester a mikolai óvoda balesetveszélyes
állapota elhárításának stratégiáját.
(ik)
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Jóváhagyott költségvetéssel az új évbe
1→

válaszában kifejtette, hogy helyettese
szakmailag igényes feladatokat lát el
elsősorban a beruházások terén. Munkáját
a polgármester hivatott értékelni, aki
maradéktalanul elégedett, és eszerint
döntött helyettese bérezéséről. Kovács
Kázmér alpolgármester csak annyit tett
hozzá, hogy feladatait szabadidejében
végzi, ha szükséges, szabadságot vesz
ki munkahelyén, de minden esetben
igyekszik a lehető leggyorsabban reagálni
a hivatal dolgozóinak kezdeményezéseire.
A testület a tavalyi költségvetéssel is
foglalkozott, és jóváhagyta az utolsó
módosítást. Ennek keretében főleg az
egyes, 2019-re betervezett, de meg nem
valósult beruházások, valamint egyes (pl.
építési telkek eladásából származó) meg
nem valósult bevételek
átütemezését.
Tudomásul vette a városi hivatal
szerkezeti
felépítésének
módosítását.
Ezzel kapcsolatban Marianna Šedivá
tájékoztatást kért a városi hivatal
állományának alakulásáról. A testület
tudomásul vette, hogy a város által
bérletbe kínált, a Kórház mögötti
elnevezésű területen található 13 813
négyzetméternyi telek versenytárgyalása
érdeklődő hiányában meghiúsult.
2020-as költségvetés
A képviselő-testület jóváhagyta,
hogy a város vissza nem térítendő
Rendes bevételek:
6 000 747,00
támogatást igényeljen a kastély
Rendes kiadások:
5 935 962,10
felújítására A város vonzerejének
Különbség:
64 784,90
és versenyképességének növelése a
21. században a Z és az Y generáció
bevételek:
2 838 955,55
bevonásával a kulturális örökség
Tőkealapú kiadások:
3 791 790,45
felújításába elnevezésű projekt
Különbség:
- 952 834,90
keretében a magyar—szlovák
határon átnyúló együttműködési
Bevételek összesen bevételi
programban.
Jóváhagyta
a
(pénzügyi operációk nélkül):
8 839 702,55
pályázat
részfinanszírozását
a jogosult költségek 5%-nak
Kiadások összesen kiadási
szintjén, ami az 500 ezer eurós
(pénzügyi operációk nélkül):
9 727 752,55
projekt esetében 25 ezer euró lesz.
Pénzügyi operációk különbsége:
- 808 050,00
A napirendi pont ismertetésében
a városi hivatal fejlesztési
Bevételi pénzügyi operációk:
1 150 000,00
osztályvezetője
ismertette,
Kiadási pénzügyi operációk:
261 950,00
hogy a hasonló célra korábban
Különbség:
888 050,00
benyújtott város projekt az
Újítsuk fel házunkat program
2020-as költségvetés összesen
keretében sikeresen túljutott a
Bevételek összesen:
9 989 702,55
formális ellenőrzés fordulóján.
Kiadások összesen:
9 989 702,55
Gubík Emese hozzátette, hogy
a projekt keretében a város
Különbség összesen:
0,00
egy esztergomi partnerrel fog
A büdzsé kiegyenlített, bevételeit és együttműködni, de a pályázatban további
kiadásait 9 989 702,55 euróban állapították helyi partnereket is bevonnak a zselízi
meg (részletesebb adatok a mellékelt szervezetek és polgári társulások sorából.
táblázatban). Csenger Tibor kijelentette: A testület ezután egy újabb pályázati
támogatja az előterjesztést, kérdést kérvény benyújtását is jóváhagyta azonos
csupán az alpolgármester fizetésével forrásból a park revitalizálására. Amikor
kapcsolatban intézett, amelyet – tekintettel Csenger Tibor megjegyezte, hogy egy
a részmunkaidős jellegre – túlzottnak városból két pályázatot nem hagynak majd
tartott. Juhász András polgármester jóvá, a polgármester kijelentette, hogy a
így a testület jóváhagyta azt. Ugyancsak
jóváhagyta a 2019/5 sz., a kommunális
hulladék és kisméretű építkezési törmelék
illetékeiről szóló rendeletet. Monika
Tomeková megjegyezte: az illeték nem
fedezi a város hulladékgazdálkodási
kiadásait, és az emelést követően sem fogja,
ám a rendeletben eszközölt módosítás
csökkenti a város ráfizetését. A pénzügyi
bizottság elnöke ismét jelezte támogatását,
és megjegyezte, hogy a személyenkénti évi
5 eurós pluszköltség nem számít drasztikus
növekedésnek. Polka Pál kijelentette, hogy
a zselízi áremelés a környéken alacsonynak
számít.
A testület jóváhagyta a 2019/6 sz.
rendeletet, amellyel módosul és kiegészül
a 2017/4 sz. ÁÉR a városi támogatásokról.
A városi közgazdász tájékoztatta a
jelenlevőket, hogy a módosítások a
kérvények mellékleteként beterjesztendő
erkölcsi
bizonyítványok
csatolását,
valamint a támogatások elszámolásának
dátumát érintik.
A képviselők jóváhagyták a város idei
költségvetését, valamint a következő
két évre szóló előzetes költségvetését.

kastély-projekt élvez elsőséget.
A testület tudomásul vette a számvevőszék
ellenőrzésének eredményét, amelynek
tárgya a város védelmi és biztonsági
rendszerének
vizsgálata
volt.
A

Óvoda, konténerek,
forgalom
a lakótelepen

Az utolsó tavalyi önkormányzati ülés
nyugalmas menetét az általános vita
napirendi pontjában kialakult, Polka Pál
és Csenger Tibor közötti, személyeskedővé
váló vitatkozás borzolta fel.
A vitában egyébként ismét több témát
érintettek a résztvevők: többek közt a
főellenőr jutalmazását vagy a közbeszéd
általános
túlpolitizálását.
Monika
Melichová, a városi hivatal tanügyi
osztályának munkatársa a magyar óvoda
költöztetésének részleteiről számolt be.
Polka Pál kijelentette: a város végre előre
halad, bár többen fékezik ezt a folyamatot,
például a számvevőszékhez benyújtott
számos, várost érintő bejelentéssel.
Szót kért az egyik jelen levő lakos is. Tibor
Goras rámutatott arra, hogy néhány, főleg
ablakforgalmazó vállalkozó illegálisan
helyez el hulladékot a Kínai-negyedbeli
szemetes
konténerekben.
Ismét
szó volt arról, hogy a konténerek
előtt parkoló gépkocsik nehezítik a
hulladékelszállítást, valamint elsősorban
reggel, iskolakezdéskor veszélyes a
lakótelepen áthaladó motoros forgalom.
A polgármester meghívta a jelenlevőket
a városi bálba, Ivan Pál pedig a
hagyományos karácsonyi káposztalevesre
a mikolai parkba.
(ik)
polgármesternek
javasolta,
hogy
nevezzen ki személyi adatvédelmi felelőst.
Tudomásul vette a főellenőr pénzügyi
ellenőrzéseinek eredményeit, jóváhagyta
a főellenőr első féléves munkatervét, és
a tavalyi második féléves fizetésének
10%-ában állapította meg a főellenőr
jutalmát. Jóváhagyta a képviselő-testület
tanácskozásainak első féléves tervét,
tudomásul vette a határozatok teljesítéséről
szóló beszámolót, a városi rendőrség
októberi és novemberi tevékenységéről
szóló beszámolót. A magyar óvoda új
székhelyére bejegyeztetve jóváhagyta egy
ételkiadásra szakosodott óvodai étkező
létesítésének kérvényezését 2020. március
1-jei hatállyal.
Juhász András polgármester az ülést
berekesztése előtt minden résztvevőnek
békés ünnepeket és boldog új évet kívánt.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2020/1, január, XXI. évfolyam

A 2018/2019-es tanév végén nyugdíjba vonult
Vojtech Tomašovič, a helyi szlovák alapiskola
igazgatója, valamint Klimo Gyula, a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója.
Érdekes, hogy mindkét esetben olyan fiatal
hölgyek váltották őket az igazgatói poszton,
akik korábban tanárként már az iskolában
dolgoztak. Petra Tomašovičová az alapiskola,
Horváth Diana a művészeti alapiskola élére
állt.
(Bővebben a 6–7. oldalon.)
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A januári „interjús“ számban

- Monika Melichovával a magyar óvoda költözésének várható időpontjáról
3. str.
- Csenger Tiborral Nyitra megye beruházásairól a 2019-es évben
4. str.
- Juhász András polgármesterrel a polikusokkal való kapcsolatépítésről
5. str.
- Petra Tomašovičovával, a szlovák alapiskola igazgatójával, és
Horváth Dianával, a művészeti alapiskola igazgatójával iskolájukról
6. - 7. str.
- Mikeš Erikkel, a Bajnokok Ligája selejtezőkörében is szereplő labdarúgóval,
aki máltai és további kitérők után Komáromban folytatja pályafutását
9. str.

Kedves Polgártársaim,
Zselíziek!
A 2019-es év immár a múlté, és vele
együtt minden, amit az év során átéltünk.
Ám mindaz, amit alkottunk, amelynek
létrehozásán
együttműködtünk,
a
jelenünk, és talán a jövőnk része marad.
A 2020-as évet arra használhatjuk, hogy
folytathassuk ezt a tevékenységet. Legyen
szó a mindennapi munkáról valami, valaki
érdekében, a magunk javításán elvégzett
munkáról,
a
kapcsolatok
építéséről,
gyermeknevelésről, valamiről vagy valakiről
való gondoskodásról.
Legyen szó bármiről, polgármesterként
köszönöm Önöknek. Talán azt várják, hogy

a városról, a város érdekében elvégzett
munkáról szólok, ám ezúttal eltekintek
ettől. Azért, mert bármi, ami Önöknek, az
Önökhöz közel állóknak, környezetüknek jó,
az jó az egész városnak.
Mindannyiuknak kívánom, hogy az egész
2020-as év során a lehető legboldogabbak
legyenek, maradjanak meg jó egészségben,
életüket övezze a szeretet és a megértés
légköre. Azt is kívánom, hogy ne feledjék:
amit környezetünktől kapni szeretnénk, azt
is kell adniuk.
Kedves Zselíziek! Gyönyörű, sikeres és
szeretetteljes 2020-as évet kívánok!

Juhász András, polgármester

Decemberi önkormányzati ülés

Jóváhagyott
költségvetéssel
az új évbe

A zselízi városi képviselő-testület tavalyi
utolsó, sorrendben a 13. rendes ülését
december 12-én, csütörtökön tartotta
a városi hivatal esketőtermében. A
napirend legfontosabb dokumentumait,
konkrétan a helyi adókról és illetékekről
szóló általános érvényű rendeleteket
(ÁÉR) a testület az ülés elején
jóváhagyta. A képviselők elsőként az
ingatlanadó jövő évi díjszabásáról
szóló, 2019/4 sz. ÁÉR-rel foglalkoztak.
Monika Tomeková városi közgazdász
ismertette az ingatlanadó-módosítások
legfontosabb okait, a pénzügyi bizottság
elnöke, Csenger Tibor pedig tanácsadó
szerve nevében támogatását fejezte ki az
előterjesztett beadvánnyal kapcsolatban,
→2

Decemberi idill városunk főterén. Korcsolyázó gyerekek a jégpályán, a háttérben a
kerékpárutat építő vállalat gépei és dolgozói tevékenykednek.
(foto: šh)

