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Cimbora presťahovaná...
„...Mojím cieľom je, aby som sa v tom
zdokonaľovala tak po odbornej, ako aj po
ľudskej stránke. Súťaženie je mojím živlom,
preto považujem za obrovskú poctu, že
môžem byť členkou maďarskej národnej
reprezentácie...“
(Viac na 4. str.)

Riaditeľka
MŠ
Cimbora
Gabriela
Csókásová mala koncom mája spolu so
svojimi kolegyňami ešte plné ruky práce
s prevozomm zariadenia a upratovaním
priestorov. Vyhlásila, že 8. júna otvorí
materská škola svoje brány....
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cena: 0,35 eur

Gymnázium:

Urobíme všetko pre to, aby sa nám podarilo
otvoriť dve prvé triedy. ...máme príkladnú
spoluprácu s obomi želiezovskými základnými
školami. So slovenskou sme ju rozvinuli ešte za
čias pána riaditeľa Tomašoviča a pokračujeme
v nej aj s novým vedením školy, s maďarskou
ZŠ sú vzťahy už tradične dobré.
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Zmeny na trhovisku

Autokemping majetkovoprávne vysporiadaný,
vzniknú aj stavebné pozemky
Nielen na Poštovej, ale zakrátko aj na
Rozmarínovej ulici môžu vyrásť nové
rodinné domy. Cestu tomuto zámeru
otvára zavŕšenie takmer desaťročie trvajúcej
snahy mesta o odkúpenie parciel v areáli
autokempingu od individuálnych vlastníkov.
Po tom, čo mestské zastupiteľstvo na svojom
aprílovom zasadnutí schválilo odkúpenie
aj poslednej parcely, uzavrela sa významná
kapitola v pomyselnej knihe histórie mesta,

ktorá prispeje k zmene vzhľadu lokality
Csikókert. Dlhodobo nevyužívaná časť iba
ojedinele využívaného areálu autokempingu,
ktorú možno opísať ako súvislý pás pozdĺž
Rozmarínovej ulice, môže dostať úplne novú
funkciu a poslúžiť mestu ako ďalšia lokalita
pre individuálnu bytovú výstavbu. Na
rozdiel od neďalekej lokality s podobným
zameraním na Poštovej ulici, tu sú
→2

Streda 22. apríla bola prvým dňom
postupného otvárania prevádzok po niekoľko
týždňov trvajúcich prísnych bezpečnostných
opatreniach. Plán postupného otvárania
prevádzok zverejnila vláda dva dni predtým,
a tak nie všetci dotknutí aktéri boli na
uvoľňovanie pripravení. Napriek povoleniu
predaja na vonkajších trhoviskách v prvej
fáze otvárania prevádzok, teda od 22. apríla,
zostalo želiezovské trhovisko v túto stredu
ešte prázdne, v sobotu však už predajcovia
aj zákazníci zareagovali. V trhové dni
je trhovisko odvtedy, napriek začatým
stavebným úpravám v prevádzke, aj s
možnosťou využitia takmer dokončených
rekonštruovaných verejných toaliet.
Mesto
po
rekonštrukcii
verejných
toaliet začalo v uplynulých týždňoch aj
rekonštrukciu mestského trhoviska. V rámci
nej zmenší jeho celkovú predajnú plochu,
keďže prevažná väčšina predajných stánkov
nie je využívaná. „Po tom, čo mesto pristúpilo
k rekonštrukcii verejných toaliet na mestskom
trhovisku, prišiel na rad aj samotný areál. V
priebehu apríla sme začali s odstraňovaním
časti predajných stánkov, aby sme znížili
zbytočne veľkú a nevyužívanú predajnú
plochu trhoviska. Získané miesto využijeme
na rozšírenie parkoviska,“ informoval
nás primátor Ondrej Juhász. Výsledkom
rekonštrukčných prác v tejto lokalite tak
bude zmodernizovaná budova s úplne
obnovenými verejnými záchodmi, menšie,
ale lepšie a efektívnejšie fungujúce mestské
trhovisko, ako aj nové parkoviská v centrálnej
časti mesta. Primátor dodal, že predajné
stánky, ktoré budú na tržnici demontované,
mesto využije na zakrytie časti hľadiska na
štadióne na strane oproti krytej tribúne.
(ik)
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Autokemping majetkovo-právne vysporiadaný...
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k dispozícii všetky inžinierske siete, pretože
druhá strana ulice je už úplne zastavaná.
„Pozemky začalo mesto odkupovať od
individuálnych vlastníkov v roku 2011.

Pôvodný stav bol taký, že na 26 listoch
vlastníctva bolo 43 parciel, patriacich 83
vlastníkom. Odkupovanie množstva parciel
od veľkého počtu drobných vlastníkov nebolo
jednoduchou záležitosťou, mnohí z vlastníkov
už nežili a v početných
prípadoch
museli
prebehnúť
dedičské
alebo náhradné dedičské
konania.
V
roku
2012 mesto odkúpilo
spoluvlastnícke podiely
od žijúcich vlastníkov
a v nasledujúcich rokoch
sa nám podarilo odkúpiť
prevažnú väčšinu, až 41
zo všetkých 43 parciel.
Predvlani sme odkúpili
spoluvlastnícke podiely
od dvoch, vlani od troch
spoluvlastníkov a v tomto

roku sa nám podarilo dlhoročnú snahu zavŕšiť
odkúpením aj poslednej parcely. Dedičské alebo
prevažne náhradné dedičské konanie prebehlo
pri siedmich parcelách. Pri týchto konaniach
mesto pomáhalo dedičom tak právnym
zastupovaním, ako aj vybavovaním rôznych
úkonov a úhradou poplatkov. Nepísaným
pravidlom bolo, že od všetkých vlastníkov sme
ich podiely odkupovali za rovnakú cenu, a to
10 eur za meter štvorcový,“ opisuje dlhoročný
a namáhavý proces pracovníčka oddelenia
správy mestského majetku a služieb MsÚ
Jana Alakšová. Ako dodala, po nadobudnutí
právoplatnosti zmluvy bude odštartovaný
proces vyčlenenia a preklasifikovania
charakteru pozemkov pri Rozmarínovej
ulici, ktoré sú určené na výstavbu rodinných
domov. Ich predaj bude môcť mesto
uskutočniť po ukončení týchto procesov,
teda asi o niekoľko mesiacov.
(ik)

AuPortal prezentoval prepracovanú
verziu polyfunkčnej zástavby centra
Bratislavská spoločnosť AuPortal
predstavila
primátorovi
a
poslancom
mestského
zastupiteľstva
vizualizáciu
nového
variantu
návrhu
polyfunkčnej zástavby centrálnej
časti
mesta
v
súčasnosti
nezastavanej
lokalite
na
Mierovej ulici. Pôvodný projekt
s názvom Schubert Komplex
bol prepracovaný a ponúknutý
prostredníctvom sociálnych sietí
verejnosti na vyjadrenie. Variant,
ktorý zaznamenal najväčšiu
podporu obyvateľov spomedzi
prezentovaných štyroch verzií,
bol napokon prezentovaný aj
predstaviteľom mesta.
„Na základe námetov od predstaviteľov mesta
sme vypracovali alternatívy pôvodnej štúdie
Schubert Komplex. Najpozitívnejšie odozvy
zaznamenal variant s dreveným obkladom
vonkajších múrov budovy,“ povedal na
stretnutí so zástupcami mesta želiezovský
predstaviteľ spoločnosti Miroslav Hasznos.
Dodal, že otázka výstavby polyfunkčného
objektu je z ich strany jasná, pričom
spoluúčasť mesta nebude potrebná. Otázne
je, ako bude riešený pozemok pod objektom,
poznamenal a vymenoval tri možnosti
riešenia. V odpovedi na poslanecké otázky
informoval, že pre mesto v rámci komplexu
postaví 56 nájomných bytov, v okolí objektu
bude 99 parkovacích miest a značná časť
zelených plôch bude riešená v podobe

zelenej strechy nad polyfunkčnou časťou.
Niektorí poslanci namietli: napriek tomu, že
návrh bol prepracovaný a na štítové steny
pribudol drevený obklad a imitácia sedlovej
strechy, objekt stále pôsobí príliš moderne

vedľa
súčasnej
zástavby.
Predstavitelia
developera
priznali svoj blízky vzťah
k modernému štýlu, zároveň
dodali, že v tomto prípade
je odôvodnený, lebo stavba
musí zapadnúť do prostredia
a susednou budovou jej bude
nákupné
stredisko.
Podľa
Miroslava Hasznosa, historický
štýl sa má koncentrovať v iných
častiach mesta, vzhľad centra by
mal držať krok s dobou.
V závere stretnutia primátor
Ondrej Juhász poznamenal, že
rozhodovanie o výstavbe bytov
je potrebné urýchliť, pretože
v súčasnosti v meste chýba okolo
150 bytov a na mestský úrad sa niekoľko
záujemcov týždenne prichádza informovať
o možnostiach bývania v Želiezovciach.
(ik)
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Na slovíčko s primátorom:

„Optimistom patrí svet. Pesimisti sú len diváci.“
Ako je známe, stav svetovej ekonomiky
sa dostáva do recesie, čo sa nepochybne
dotkne verejných financií, a teda aj financií
mesta. S najväčšou pravdepodobnosťou
bude nevyhnutné tlmiť aj niektoré
z investičných aktivít mesta. Viete už,
ktoré to budú?
- Nepáči sa mi to slovné spojenie „tlmiť
aktivity“, znie to ako že keď je kríza, budeme
pasívni. To v žiadnom prípade. Primátorom
som sa chcel stať preto, aby som mestu
pomohol napredovať. Dobre viete, že mnohé
z našich investícií boli len opravy, pretože
sa do opráv v tomto meste veľa rokov
neinvestovalo. Toto mesto bolo veľa rokov
v útlme, preto nerád počujem, že by sme mali
niečo tlmiť.
Ekonomická kríza však bude prehĺbená
následkami
opatrení
proti
šíreniu
pandémie koronavírusu a jej dopady na
mestá a obce...
- Ja viem, sledujem ekonomické predpovede
a s vedúcou finančného oddelenia Monikou
Tomekovou pravidelne konzultujem aj
predpokladané dopady na mestá a obce
a samozrejme na náš rozpočet. Na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva budeme prerokovávať
zmenu rozpočtu a s poslancami tak určíme
priority. Už teraz vieme, že do mesta bude
prúdiť menej peňazí z podielových daní. Ja
viem, že aj niektoré vlastné plány budem
musieť korigovať. Takže zmena priorít – to
je ten správny výraz, ale nie tlmenie aktivity.
Veď aj teraz, počas pandémie, úradné hodiny
na úrade boli obmedzené, verejné podujatia sa
nekonali, ale čo sa týka práce, nepoľavili sme.
Ako to teda s konkrétnymi aktivitami
vyzerá?
- To, čo je hradené z europrojektov, musí
pokračovať. Pri rekonštrukcii športovej haly si
niektoré vnútorné úpravy hradíme sami, pri
budovaní cyklotrasy sme natrafili na technický
problém, ktorý budeme riešiť opravou niektorých
úsekov oplotenia štadióna. Samozrejme, nerátali
sme s tým, že dôjde k vyvaleniu oplotenia
katolíckeho cintorína, opravíme ho a zároveň
to bude prvá etapa dobudovania surového
základu budúceho urnového hája. Teraz
urýchlene musíme opraviť zatekajúcu strechu
na budove ZUŠ, potom opraviť dožívajúcu
strešnú krytinu na budove štadióna. A hľadáme
spôsob odizolovania a sanácie vlhnúcich stien
na mikulskej MŠ.
Prioritou je dobudovanie kanalizácie, päť
rokov tam máme úspešný projekt, verím, že
nový minister životného prostredia s tým
pohne. Neustále hľadáme aj možnosti obnovy
kaštieľa, samozrejme, z projektových zdrojov.
Mestá a obce vidia problém v poklese

„Možno nás situácia donúti trochu zmeniť priority a v každom prípade musíme klásť ešte väčší
dôraz na zodpovedné hospodárenie, ale v žiadnom prípade nesmieme prestať byť aktívni.“
príjmov a možnosti vyrovnania príjmovej
a výdajovej časti rozpočtu hľadajú
v úsporách.
- Hneď na začiatku, pred piatimi rokmi,
sme zaviedli úsporný režim. Tak sme mesto
postavili ekonomicky na nohy. Spomeňte si,
k čomu smerovala väčšina našich aktivít, okrem
riešenia havarijných situácií. Rekonštrukcia
budovy mestského úradu znamená jeho
lacnejšiu prevádzku. Rekonštrukcia športovej
haly – úspora. Obnova verejného osvetlenia je
obrovská úspora nákladov. Zakúpili sme tzv.
finišer, aby sme si sami mohli opravovať cesty,
bude nás to stáť trikrát menej, ako ostatné
samosprávy. A vďaka nášmu hospodáreniu sme
dôveryhodným partnerom pre banky, čo nám
otvára cestu k lacnejším úverovým zdrojom.
Takže vidíte, že všetko, čo robíme, smeruje
k úsporám a k skvalitneniu života občanov.
Okrem kanalizácie často spomínate
ako prioritu zabezpečenie bývania pre
občanov.
- Boli ste sa pozrieť na slobodáreň, konečne sa
začali práce a do konca roka by z nej mala byť
bytovka s devätnástimi dvoj a trojizbovými
nájomnými bytmi. Pokračujeme v príprave
lokality pre výstavbu 90 bytov na Letnej ulici,
riešime preloženie vzdušného elektrického
vedenia. Prebieha verejná súťaž na zastavanie
centra mesta, to budú ďalšie byty.
Pripravili sme pozemky na individuálnu
bytovú výstavbu na Poštovej ulici, kde
evidujeme 21 žiadostí, na lokalitu pri
kempingu 9 žiadostí. A to je odpoveď na
otázku, ako naplníme príjmovú časť rozpočtu.

A to ešte nehovorím o predaji budovy
bývalého Daňového úradu...
Premýšľal som nad tým, čo tá situácia v
súvislosti s koronou zmenila. Myslím si, že
ľudia budú mať menšiu chuť cestovať na
ďaleké dovolenky a zhoršená ekonomická
situácia spôsobí, že budú mať aj menej peňazí
na cestovanie. A vo mne silnie presvedčenie,
že by pre Želiezovčanov bolo dobré, keby
mali funkčné kúpalisko. A verím, že spoločne
s poslancami nájdeme riešenie.
Vyzerá to tak, že sa uskutoční aj festival,
aj keď v menšom merítku. A momentálne
nevidím dôvod, prečo by sa nemal koncom
roka konať jarmok...
To už znie optimisticky...
- Možno neviete, že ako podnikateľ som nebol
vždy na vrchole. Bol som aj na dne, keď sa
zdalo, že padnem. Vždy boli nejaké krízy.
Pri tejto pandémii predpovedali tie najhoršie
scenáre a nepotvrdili sa. Ja verím, že ani táto
ekonomická kríza nemôže byť až taká hrozná.
Nesmieme sa oddávať pesimizmu. Možno nás
situácia donúti trochu zmeniť priority a v
každom prípade musíme klásť ešte väčší dôraz
na zodpovedné hospodárenie, ale v žiadnom
prípade nesmieme prestať byť aktívni.
Ja jednoducho za všetkým vidím svetielko.
Preto som optimista.
Ale hovorí sa, že optimista je len zle
informovaný pesimista.
- Ja poznám lepšie: Optimistom patrí svet.
Pesimisti sú len diváci.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Želiezovčanka Friderika Speková členkou
Maďarskej národnej gastronomickej
reprezentácie
Nadanie želiezovskej dámy sa ukázalo už v
útlom veku, avšak svoje vedomosti vtedy ešte
neukazovala v oblasti kuchárskeho umenia,
ale vo futbale. Účinkovala v želiezovských
mládežníckych družstvách, následne ako
12-ročná postúpila na vyššiu úroveň a
stala sa hráčkou prvoligového Lady Teamu
Šahy. O pol sezóny neskôr prestúpila do
najlepšieho slovenského ženského družstva
do Šale, kde sa stala slovenským majstrom.
Odtiaľ viedli jej cesty do Budapešti, kde ju
angažoval legendárny Ferencváros, dokonca
dostala pozvánku aj do reprezentácie.
S profesionálnou dráhou futbalistky sa
však musela rozlúčiť, keď sa jej prihodilo
viacero zranení, ktoré jej úplne znemožnili
systematický profesionálny športový život.
Vtedy sa ako 15-ročná rozhodla pre zmenu
profesie a ostrou zmenou smeru sa vydala
po ceste gastronómie. Zostala v Budapešti,
prihlásila sa do Odborného gymnázia
a strednej školy Mátyása Szamosa. Tam
v roku 2018 získala kuchársky majstrovský
diplom. Odbornú prax získavala na
renomovaným miestach ako Bistro Mák
alebo Michelinskou hviezdou ocenená
Borkonyha (v preklade vínna kuchyňa;
v Maďarsku je iba päť takto ocenených
reštaurácií, na Slovensku ani jedna). Po
skončení školy sa zamestnala v posledne
menovanom podniku a po účasti vo
futbalovom reprezentačnom tíme ju zaradili
aj do Maďarskej národnej gastronomickej
reprezentácie. V súčasnosti je šéuchárkou
Port Bistro & Cafe Budapest. Želiezovské
dievča sa s gastrokultúrou začalo súťažne
zaoberať v roku 2018, keď sa v maďarskom
finále Bocuse d´Or zúčastnila ako commis a
získala aj cenu za najlepšiu commis. (Commis
prakticky znamená pomocníka šéuchára.
Cenu odovzdávajú spravidla na súťažiach
pre dvojice, kde pomocníci sú pomerne
mladí kuchári.) Zúčastnila sa aj na súťažiach
Chaine de Rottiseurs, kde získala cenu za
najlepšiu organizáciu kuchynskej práce, resp.
na budapeštianskej súťaži EuroSkills. Podľa
opisov ju charakterizuje precízny kuchynský
štýl, presná a maximalistická práca, nebráni
sa odvážnym chutiam a ich kombináciám.
Jej gastronomické diela charakterizujú hebké
konzistencie, čisté technológie s pravými
ženským prvkami. Vždy sa snaží o invenciu a
cibrenie technológií.
„Po poslednej operácii, keď som si uvedomila,
že nikdy viac nebudem futbalistkou, som veľa
premýšľala, čo ďalej. Dovtedy som v živote mala
iba jednu vec pred očami, vždy som sledovala

iba jediný cieľ: futbal. Učenie a všetko ostatné
bolo druhoradé. Samozrejme, dnes to už vidím
inak, ale vtedy som bola vo veľmi ťažkej situácii.
Prisťahovala som sa domov do Želiezoviec
a keďže som videla, že som veľmi
zaostala s učivom v budapeštianskych
školách, zostala som doma aby som
ukončila 9. ročník. Keď som sa vrátila
a uzdravovala sa po operácii, nič iné mi
nechodilo po rozume ako budúcnosť.
Prvých niekoľko mesiacov bolo veľmi
ťažkých. V tom období som stratila
mamu, stála som tam 14-ročná, bez
profesie, cieľov a kedykoľvek som sa
pozrela na nohu a videla svoju jazvu,
stiahol sa mi žalúdok. Časom sa to,
samozrejme, uvoľnilo a kuchárstvo mi
v mnohom pomohlo. Dalo mi nové
ciele a množstvo nových možností.
V jeden deň popri obvyklej dennej
rutine, čo v tom období predstavovalo
sledovanie TV, som si pozrela nejaký
kuchársky program a mne svitlo:
budem kuchárkou. Od tohto momentu
som bola neoblomná a nakoniec
sa mi podarilo nájsť vhodnú školu.
Vytrvalou a pokornou prácou som sa
napokon stala najlepšou študentkou
triedy a podávala som dobré výkony
aj v praktickom vyučovaní,“ hovorí
mladá dáma.
Hovorí aj o tom, za akých okolností
sa dostala na špicu súťažnej
gastrokultúry: „Raz mi zavolal
šéuchár Volenter a spýtal sa ma, či by som
nemala záujem zúčastniť sa medzinárodnej
súťaže ako commis, resp. či by som sa chcela
ako členka národného reprezentačného tímu
zúčastniť olympiády. Neváhala som, bola to
mimoriadna pocta. V roku 2018 sa v rámci
medzinárodnej
potravinárskej
výstavy
Sirha Budapest a odbornej výstavy HoReCa
zorganizovalo maďarské finále súťaže Bocuse
d´Or, ktorá sa považuje za najprestížnejšiu
kuchársku súťaž sveta. Na nej ma zvolili
za najlepšiu commis a naše družstvo sa
umiestnilo na významnom druhom mieste,
resp. sme získali aj cenu za najlepšiu tímovú
prácu a najlepší mäsový tanier podujatia.
V porote ochutnávali také medzinárodné
osobnosti ako napríklad Talian Enrico Crippa,
majiteľ reštaurácie Piazza Duomo, ktorá je
držiteľom troch Michelinských hviezd.
V tom istom roku sa v Budapešti konali
Majstrovstvá Európy mladých odborníkov,
kde som sa z kvalifikácií dostala do finále ako
najlepšie hodnotený účastník medzi štyrmi

postupujúcimi a tam som bola vyhodnotená
ako najlepšia v kategórii kuchár. Bola som
členkou reprezentačného tímu aj na kuchárskej
súťaži Jeunes Chefs Rôtisseurs, kde sa mi

podarilo získať cenu za najlepšiu kuchynskú
prácu. Naposledy sme s reprezentáciou boli v
Stuttgarte, kde sme získali bronzovú medailu
v kategóriách studená a teplá misa,” hovorí
nadšene o odbornej stránke gastrokultúrnych
záležitostí.
„Je to veľká výzva, po viac dní naostro súťažiť
pred zrakom niekoľkých tisíc ľudí a vždy zo
seba vydávať maximum. Mojím cieľom je, aby
som sa v tom zdokonaľovala tak po odbornej,
ako aj po ľudskej stránke. Súťaženie je mojím
živlom, preto považujem za obrovskú poctu,
že môžem byť členkou maďarskej národnej
reprezentácie. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa
to raz môže stať. Preto pre úspech robím všetko
podľa najlepšieho vedomia, lebo už len účasť
na takýchto svetových súťažiach považujem
za obrovskú príležitosť a obzvlášť ma napĺňa
hrdosťou, že tým prakticky reprezentujem
aj svoje rodné mesto Želiezovce,” uzatvára
Friderika svoje rozprávanie o doterajšej
etape svojej životnej dráhy.
Ákos Csonka
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MŠ Cimbora presťahovaná
Po dovŕšení administratívnych a právnych záležitostí
presťahovania Materskej školy s výchovným jazykom
maďarským do nových priestorov sa v priebehu mája
začalo samotné sťahovanie. Pracovne namáhavý proces
trval niekoľko týždňov, na prelome mája a júna sa však
podarilo všetko potrebné zariadenie presťahovať do
novozrekonštruovaných priestorov na Komenského
ulici, v ktorých pred niekoľkými rokmi sídlilo ešte
Gymnázium J. A. Komenského. Objekt zrekonštruovala
reformovaná cirkev, ktorá potrebné priestory poskytla
mestu do prenájmu od 1. júna. V budove sídlia aj jasle,
prevádzkované reformovanou cirkvou.
Riaditeľka MŠ Cimbora Gabriela Csókásová mala
koncom mája spolu so svojimi kolegyňami ešte plné
ruky práce s prevozom zariadenia a upratovaním
priestorov. Nezabudla však poznamenať, že si
veľmi cení výdatnú pomoc, ktorú dostávala počas
sťahovania od rodičov detí. Vyhlásila, že 8. júna otvorí
materská škola svoje brány a rovnako ako ostatné
škôlky v meste, bude aj v lete fungovať bez prestávky.
(ik)

Po 75 rokoch opäť postavili sochu
sv. Jána Nepomuckého
Dňa 17. mája vysvätili staronovú sakrálnu
verejnú pamiatku, umiestnenú na južnej
strane Kostola sv. Jakuba. Socha sv.
Jána Nepomuckého síce do roku 1945
v Želiezovciach stála, avšak počas druhej
svetovej vojny, keď popri rieke Hron front
na tri mesiace uviazol, ustupujúce nemecké
vojská vyhodili do povetria všetky výškové
body, a tak aj veže oboch kostolov. Výbuchom

boli z veľkej časti zničené kostoly aj táto
konkrétna socha. Kostol bol v 50. rokoch
minulého storočia obnovený, malá sakrálna
pamiatka sa však nevrátila na svoje pôvodné
miesto. Zostala z nej zachovaná iba časť
podstavca z červeného mramora, ktorá 74
rokov čakala na lepšie časy na dvore farnosti.

Jej záchrana, hraničiaca so zázrakom, bola
možná zrejme iba vďaka jej veľkej hmotnosti,
pričom fara bola medzičasom asanovaná a na
jej pôvodnom mieste bola postavená nová.
V roku 2016 pred odovzdávaním busty
Augustína Fischera-Colbrieho sa uvažovalo
o využití bývalého podstavca (najmä preto,
že socha biskupa narodeného v Želiezovciach
stojí takmer na rovnakom mieste ako bývalá
socha Nepomuckého). Nápad
nakoniec zavrhli s tým, že radšej
v budúcnosti postavia aj sochu
sv. Jána Nepomuckého. Tým sa
začalo uvažovanie o opätovnom
postavení sakrálnej pamiatky.
V priebehu krátkeho obdobia
prišla od reštaurátora Árpáda
Mézesa ponuka na sochu sv.
Jána Nepomuckého a začalo sa
s reštaurovaním poškodeného
podstavca, stále nesúceho stopy
svetovej vojny, ktoré vykonávali
kamenárski majstri Július Tóth
so synom Andrejom, resp.
Árpád Mézes.
Opätovné inštalovanie pamiatky
zapadá do koncepcie záchrany
hodnôt, ktorá sa v ostatných rokoch
v Želiezovciach realizovala a v rámci ktorej
boli popri stredovekom kostole a jeho fresiek
obnovené alebo reprodukované početné
historické artefakty. „Veľká vďaka patrí farárovi
Stanislavovi Illéšovi, ktorý inicioval inštalovanie
diela, Árpádovi Mézesovi za ponuku a náročné

práce, ako aj Júliusovi Tóthovi a jeho synovi
Andrejovi, ktorí zreštaurovali podstavec
s najvyššou odbornosťou. Verím, že takýmito
drobnými, ale dôležitými krokmi splácame
mnoho desaťročné dlhy a vzdávame hold našej
minulosti. Vďaka nim bude náš vzťah k domovu
vrúcnejší,“ vyjadril sa v súvislosti s obnovou
pamiatky miestny historik a poslanec
mestského zastupiteľstva Ákos Csonka.
Kto však bol sv. Ján Nepomucký a čo
symbolizuje?
Svätý Ján Nepomucký sa narodil v českých
Nepomukoch
niekedy
medzi
rokmi
1340 a 1350. Ako arcibiskupský vikár bol
spovedníkom Žofie Bavorskej, manželky
cisára rímskonemeckej ríše a českého kráľa
Václava IV. (Luxemburského). Podľa legendy
ho žiarlivý kráľ žiadal, aby vyzradil obsah
spovede jeho manželky, on však nebol
ochotný porušiť spovedné tajomstvo. Preto
ho kráľ dal umučiť a zhodiť z Karlovho
mosta do Vltavy. Podľa záznamov kráľa počas
jeho života stále viac ovládal alkoholizmus.
Svoju prvú manželku, Johannu Bavorskú dal
roztrhať svojimi poľovníckymi psami.
Sv. Ján Nepomucký je vďaka svojej martýrskej
smrti ochrancom riek, mostov, lodníkov,
vodných mlynárov, rybárov, topiacich sa,
resp. baníkov. Jeho sochy v barokovom štýle
nájdeme najčastejšie pri mostoch, vodách,
znázornený je s prstom na perách alebo
krížom v ruke. Jeho liturgický sviatok slávi
katolícka cirkev 16. mája.
(tsák)
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Gymnázium J. A. Komenského: Urobíme všetko
pre otvorenie dvoch tried
Naposledy sme sa pýtali v základných školách,
tentoraz sme v jedinej strednej škole v meste,
v Gymnáziu J. A. Komenského zisťovali,
ako sa popasovali s ťažkosťami dištančného
vyučovania a všeobecne so situáciou spojenou
s mimoriadnymi opatreniami na zastavenie
šírenia vírusovej infekcie. Na otázky našich
novín odpovedala riaditeľka Katarína
Cserbová.
Ako sa učiteľom a študentom daril prechod
na online vyučovanie?
Stredné školy sú uzavreté od 16. marca. Vtedy sa
hovorilo o dvoch týždňoch, avšak ako sme videli, že
to potrvá dlhší čas, hneď sme začali s využívaním
online vyučovania. Kolegovia v mesačných
intervaloch hodnotia výsledky vyučovacieho
procesu: Ako sa darilo postúpiť s učivom? Aké
prostriedky využívajú pri vyučovaní? Aká je spätná
väzba zo strany študentov a ich rodičov? Ako oni
sami hodnotia uplynulý mesiac? Tieto hlásenia
potom spracúvajú predsedovia predmetových
komisií a postupujú ich ďalej vedeniu školy.
Aké formy dištančného vzdelávania sa
používajú v gymnáziu, aké online platformy
sú využívané na komunikáciu učiteľov so
študentmi?
Naši učitelia využívajú pri komunikácii
so študentmi aplikácie ZOOM, Messenger
a EduPage.
Aké sú najdôležitejšie poučenia z aplikácie
dištančného vzdelávania v uplynulých
mesiacoch?
Na Slovensku je málo digitálne spracovaného
učiva v maďarskom jazyku. Sú značné rozdiely
v technickom vybavení jednotlivých rodín.
Našťastie, mnohí majú smartfóny, avšak ani tie
nemajú všetci. Ak sa vrátime do vychodených
koľají, celkom určite budú vyučovacie témy, najmä
v oblasti vyučovania prírodných vied, ku ktorým
sa bude nutné vrátiť.
V živote stredných škôl priniesla situácia
okolo vírusovej epidémie väčšie zmeny ako
v ostatných školských zariadeniach, veď sa
nekonali maturitné skúšky ani prijímacie
konanie v klasickom zmysle slova. Dokázala
sa škola dostatočne pripraviť na túto
mimoriadnu situáciu?
Maturity, rozlúčka so školou: tu by som citovala
triedneho učiteľa končiaceho ročníka Mareka
Kepku: „Mne to pripadá, akoby sme rozprávali
vtip bez pointy. Mám v sebe pocit (a možno
sa môžem vyjadriť aj v mene kolegov), akoby
šikovné družstvo, ktoré sa štyri roky pripravovalo
na olympijské hry, dostalo medailu bez toho, že
by sa zorganizovalo olympijské finále.“ Dúfam,
že naši štvrtáci si za štyri roky u nás osvojili
také vedomosti, ktoré budú môcť zužitkovať
v neskorších štúdiách. Budú ich potrebovať,
keďže sa hlásia na medicínu, právo, informatiku,

sociálnu prácu či pedagogiku. Prijímacie konanie
sa uskutočnilo podľa ministerského nariadenia.
Netajenou ambíciou želiezovského gymnázia
bolo aj v tomto roku otvorenie slovenského
aj maďarského prvého ročníka. Darí sa plniť
toto predsavzatie? Koľko bude v septembri
prvákov?
Urobíme všetko pre to, aby sa nám podarilo
otvoriť dve prvé triedy. Triedu môžeme otvoriť
s minimálnym počtom deväť študentov.
Rozhodnutie o zápise bolo treba doručiť do 4. júna.
Tu by som poznamenala, že máme príkladnú
spoluprácu s obomi želiezovskými základnými
školami. So slovenskou sme ju rozvinuli ešte za čias
pána riaditeľa Tomašoviča a pokračujeme v nej aj
s novým vedením školy, s maďarskou ZŠ sú vzťahy
už tradične dobré.
Pre stredné školy sú určené limity, podľa
ktorých sa určuje horná hranica počtu
prvákov v danom školskom roku. Kto tieto
limity určuje a podľa čoho?
Rámcové počty určuje samosprávny kraj
na základe zákona č. 61/2015 o odbornom
vzdelávaní, č. 597/2003 o financovaní škôl
a nariadení ministerstva školstva č. 292/2019.
Odporúčania na počty študentov dávajú aj rady
škôl. V školskom roku 2018/19 sme otvárali prvý
ročník s 19 študentmi. Na školský rok 2019/20
sme dostali 25 miest, ale museli sme ich rozdeliť
medzi slovenskou a maďarskou triedou. I keď sme
v septembri začínali s 24 študentmi, v októbri sme
už dosiahli počet 25. To sa však už nezohľadnilo, čo
sa prejavilo v tom, že pri financovaní sa vychádza
z počtu 24 študentov a v ďalšom školskom roku sa
limit znížil na 24 miest v prvých ročníkoch. 3–3

miesta sú vyhradené na prípadné odvolania, resp.
prestupy.
Je možnosť aj zvyšovania limitov, ak sa o danú
inštitúciu zvýši záujem? Malo by v takom
prípade napríklad želiezovské gymnázium
šancu na to, aby postupne zvyšovalo počet
svojich študentov?
Je ťažké na to odpovedať, pretože jedna zo
stredných škôl v Nitrianskom kraji, napríklad
vlani do termínu, ktorý je 15. septembra, splnila
svoju kvótu 17+3, napriek tomu jej limit ponechali
na 17 miestach.
Vzhľadom na netradičné udalosti ostatného
obdobia alebo systém limitov pre prijíamanie,
nielen však na základe týchto faktorov, ako
vidíte budúcnosť Gymnázia J. A. Komenského
v Želiezovciach?
Dávame do toho srdce aj dušu. Všetko ostatné je
na rodičoch a deviatakoch.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Nezaháľame, pripravujeme nové ihrisko
pre 1. stupeň
V Základnej škole, Mierová 67
v Želiezovciach nezaháľame.
Počas uzavretia škôl pani
vychovávateľky a asistentky
učiteľa realizovali vlastný projekt,
samozrejme za dodržiavania
všetkých
bezpečnostných
opatrení. V areáli školy
vytvorili motivačné detské
ihrisko,
podporujúce
pohybovú
aktivitu
a koordinačné schopnosti
detí. S použitím minimálnych
finančných
prostriedkov
vytvorili maximálne efektívny
priestor, ktorý po pozitívnych
skúsenostiach s podobným
ihriskom v interiéri školy,
bude obľúbeným miestom pre
detské aktivity.
(ZŠ Želiezovce)
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Nitrianska župa s dobrými výsledkami v oblasti
pandémie aj hospodárstva
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho
kraja rokovalo 11. mája 2020. na svojom 19.
zasadnutí, ktoré sa malo pôvodne konať ešte
30. marca. Poslanci sa pri tejto príležitosti
stretli prvýkrát od 3. februára. Hoci
organizátori zvažovali aj alternatívu konania
zasadnutia online, nakoniec sa pri dodržaní
prísnych bezpečnostných opatrení zasadnutie
uskutočnilo
za
fyzickej
prítomnosti
poslancov.
V tomto duchu sa rokovanie začalo správou
krajského hygienika, ktorý prítomných
informoval, že Nitriansky kraj je pandémiou
najmenej ohrozený, v zariadeniach sociálnych
služieb sa vírus nevyskytol a na území kraja
nebolo zaznamenané ani jediné úmrtie. Na
základe toho je možné skonštatovať, že kraj
reagoval na pandémiu včas a dobre. Na základe
požiadavky vlády boli všetky internáty patriace
pod župu vyprázdnené, aby v prípade potreby
boli využiteľné, to však pravdepodobne nebude
potrebné.
Zostávajúc pri zdravotníckej tematike:
zastupiteľstvo prijalo ďalšie uznesenie vo veci
zdravotníckych dotácií, ktoré navrhol pred
poldruha rokom vedúci frakcie SMK Iván
Farkas. Uznesenie má riešiť problém nedostatku

lekárov tak, že v oblastiach s nedostatkom
obvodných lekárov poskytne župa podporu
na otvorenie ordinácie. Vzťahuje sa to najmä
na väčšie, strediskové obce. Lekári môžu
týmto spôsobom získať jednorazovú podporu
vo výške 40 tisíc eur, ak sa zaviažu, že v danej
lokalite budú praxovať aspoň po dobu 5 rokov.
Ak lekár, uchádzajúci sa o dotáciu zabezpečuje
svoje služby aspoň v troch obciach, môže sa
uchádzať aj o podporu na služobné auto do
výšky 12 tisíc eur. „Je to veľmi dôležitý míľnik
v dobe, keď značná časť čerstvo diplomovaných
lekárov si nachádza prácu v zahraničí. Lekárska
komunita doma pritom pomaly ´vymiera´, najmä
na vidieku, v obvodných ambulanciách,“ povedal
k téme predkladateľ návrhu. Dodal: „Veľmi
veľká vďaka patrí pracovníkom v zdravotníctve
a sociálnej oblasti, dobrovoľníkom a sponzorom,
ktorí si svoje úlohy plnia s veľkou obetavosťou.“
Želiezovský podpredseda zastupiteľstva NSK
Tibor Csenger informoval o hospodárskych
záležitostiach: „Podľa prognóz ministerstva
financií musíme počítať s výpadkom vo výške 10
miliónov eur, ďalších pol milióna eur predstavujú
dodatočné náklady na rôzne bezpečnostné
opatrenia. Aktuálne platný rozpočet sme však
zatiaľ neupravovali, počkáme si na ďalší priebeh

situácie. Zatiaľ sme prijali úsporné opatrenia
týkajúce sa vecných výdavkov a niektoré položky
sme takpovediac zmrazili. Pokrývajú zhruba
predpovedaný schodok. Takými položkami
sú napríklad dotácie v oblasti športu, kultúry,
cestovného ruchu a ochrany pamiatok, resp.
projekty akčných skupín programu Leader. V júni
o nich budeme opäť rokovať a ak to situácia dovolí,
reštrikcie postupne odblokujeme a žiadatelia
dostanú svoje dotácie. K úspešnému zvládnutiu
situácie prispieva aj to, že náš kraj hospodáril
v minulom roku veľmi šikovne a rok 2019 sme
ukončili s prebytkom viac ako 10 miliónov eur.
Popri vecných výdavkoch sme však z opatrnosti
zastavili aj niektoré investície vo výške 4 miliónov
eur, dúfajme, že len dočasne. Ide napríklad
o kapitálové položky na rekonštrukciu Jókaiho
divadla v Komárne alebo parkoviska Nemocnice
s poliklinikou v Leviciach. Opakujem však, tieto
činnosti boli iba pozastavené, dúfajme, že čoskoro
budú pokračovať.
Investícií do školstva sa tieto obmedzenia netýkajú,
práce v tejto oblasti môžu pokračovať. Rovnako
neboli pozastavené ani plánované rekonštrukcie
cestných úsekov, ktorých realizácia sa uskutoční
v priebehu júna a júla,“ vysvetlil nám Tibor
Csenger.
(tsák)

Likvidácia smetí s novým scenárom
Neuveriteľne veľkú kopu smetí
si na svojom vlastnom dvore
nakopila rodina, bývajúca na
Hronskej ulici v Želiezovciach.
Po početných sťažnostiach
susedov, z ktorých jeden tú svoju
predniesol aj priamo na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, muselo
prípad riešiť mesto.
Samospráva bola v neľahkej
situáci. Bolo jasné, že obyvateľov
dotyčnej domácnosti nestačí
vyzvať, aby niekoľko metrov
vysokú kopu smetí odpratali,
lebo odvoz a uloženie takého
množstva odpadu vyjde aj na niekoľko sto eur.
Rodina na Hronskej ulici si pravdepodobne
nemohla dovoliť takú finančnú záťaž, ani keby
chcela. Zlikvidovať odpad na náklady mesta
by bolo schodným, ale nesprávnym riešením,
najmä z dôvodu vytvorenia nebezpečného
precedensu. Na jednej strane by tým mesto
odmenilo neporiadnosť, na strane druhej by
sa podobných služieb, vykonaných na trovy
mesta, mohol dožadovať každý, a dokonca
oprávnene.
Možné riešenie v štýle zlatej strednej cesty
napokon vzišlo z pracovnej porady primátora
Ondreja Juhásza s vedúcim oddelenia MsÚ

Petrom Harisom. „S obyvateľmi domu sme
sa dohodli, že mesto pristaví kontajner
a poskytne potrebnú techniku na naloženie
smetí. Tieto náklady rodina uhradí, následne
mesto zabezpečí a zaplatí uloženie odpadu
na skládke. Vzniknuté náklady uloženia
odpadu členovia domácnosti nemusia
uhradiť, svoj dlh však musia odpracovať
v rámci dobrovoľníckej práce pre mesto,“
opisuje systém spolupráce mesta a miestnej
rodiny vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb. Dodal, že ide o úplne
nový scenár riešenia podobných situácií.
Ak sa však osvedčí, môže byť dobrým
príkladom aj v ďalších prípadoch,
a možno nielen v Želiezovciach.
Odpad bol z dvora rodinného
domu, nachádzajúceho sa oproti
autoservisu, odvezený koncom
mája, niekoľko členov inak dosť
početnej
domácnosti
začalo
svoju dobrovoľnícku brigádu už
začiatkom júna, keď sa zapojili do
terénnych úprav okolia telocvične
T18. Vzniknutý dlh rodiny je 525
eur, jej členovia si to odpracujú
150 hodinami dobrovoľnej brigády
v rôznych častiach mesta do konca
júna.
(ik)
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Premiér Igor Matovič prijal 100 predstaviteľov
verejného života, medzi nimi dvoch Želiezovčanov
Pri príležitosti výročia mierovej dohody v Trianone a dňa
maďarskej spolupatričnosti inicioval predseda slovenskej vlády
priateľské stretnutie so 100 osobnosťami maďarského verejného
života na Slovensku, medzi ktorými boli aj dvaja Želiezovčania,
Tibor Csenger a Ákos Csonka. Recepcia sa uskutočnila 2. júna
na Bratislavskom hrade. „Premiérovu iniciatívu smerom k nám
hodnotíme ako pozitívne gesto, doteraz sme veľmi nezaznamenali
podobné symbolické gestá. Dúfame, že táto otvorenosť sa prejaví aj
v konkrétnych činoch. Ako Želiezovčania sme využili možnosť pozvať
predsedu vlády do nášho mesta. Keďže na stretnutí bola prítomná
aj asi polovica členov vlády, hovorili sme s ministrom životného
prostredia Jánom Budajom o problematike nášho projektu dostavby
kanalizácie a štátnou tajomníčkou ministerstva školstva Monikou
Filipovou o rekonštrukcii ZŠ s VJM v Želiezovciach. Ministrovi
dopravy Andrejovi Doležalovi Tibor Csenger načrtol priebeh
etapovitej rekonštrukcie ciest v kompetencii samosprávneho kraja,
ktorá by pravú komplexnosť nadobudla spolu s rekonštrukciou
štátnych ciest I. triedy. So spokojnosťou sme konštatovali, že všetci
oslovení politici prijali naše približovanie ústretovo a k jednotlivým
témam sa stavali pozitívne. Vzhľadom na to, žo išlo o formálne
stretnutie, nezachádzali sme do detailov, ale dohodli sme sa, že
sa k nim vrátime pri rokovacom stole,“ povedal v súvislosti
s podujatím Ákos Csonka.
(r)

Plánovanie sťažujú pomalé procesy
Nedávno sa mestské zastupiteľstvo
zaoberalo hodnotením plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) mesta na roky 2016–2021. Na
rokovanie MsZ bol materiál predložený na
základe zákona o podpore regionálneho
rozvoja. Zároveň bol predstavený ďalší
rozvojový materiál s názvom Projektové
zámery mesta Želiezovce pre obdobie
2021–2027, ktorý tesne nadväzuje na
PHSR.
Pri pohľade na tabuľkové spracovanie
správy o plnení rozvojového programu
za rok 2019 vidíme, že prevažná časť
zámerov je čiastočne, menšia časť dokonca
úplne splnená, iba niekoľko bodov zostáva
nesplnených. „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja je aktuálny materiál,
ktorý pokrýva potreby mesta v oblasti
rozvoja. Časť zámerov je splnená, veľa
vecí máme rozpracovaných, takmer každej
problematiky sme sa dotkli, či projekčne,
alebo realizačne. Dôležitý pre pokračovanie
v týchto činnostiach bude vývoj v oblasti
príjmov mesta. Problémy nám spôsobujú
najmä pomalé toky finančných prostriedkov
pri europrojektoch. Zdĺhavé sú tieto projekty
celkovo, čiže nielen vyplatenie dotácie.
Napríklad projekt rekonštrukcie mestského
úradu, od samotnej myšlienky trvalo tri
roky, kým sme mohli pristúpiť k realizácii, tá
trvala 4 mesiace a už rok čakáme na peniaze.

Obyčajné zateplenie budovy. Musíme byť
preto veľmi opatrní aj v prípade prisľúbených
dotácií na kaštieľ. Jedine snáď cyklotrasa išla
bez problémov,“ hovorí primátor Ondrej
Juhász o ťažkostiach s projektmi. Napriek
tomu odhodlane vyhlasuje, že nerezignuje
na
využívanie
eurofondov, napriek
ťažkostiam bude tieto možnosti využívať

naďalej, lebo poskytujú výhodu cudzieho
financovania.
Projektové zámery mesta na obdobie do
roku 2027 sú v podstate pokračovaním
PHSR s tým, že materiál obsahuje projekty,
ktoré ešte neboli začaté, resp. dokončené.
Bez nároku na úplnosť sem patrí napríklad:
→10

Keďže pre mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou nového koronavírusu je budova MsÚ od
polovice marca uzavretá, resp. otvorená pre verejnosť len v obmedzenom režime, možno málokto
si všimol plošinu pre telesne postihnutých, inštalovanú koncom februára na schodoch od zadného
vchodu. Jej sprevádzkovaním sa tak budova MsÚ stala bezbariérovou.
(ik)
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Šachová 4. liga B1 sa nedohrá,
Želiezovce ostávajú v tejto súťaži
Jedna zo skupinových športových súťaží s
účasťou želiezovských aktérov, ktorá nestihla
byť dokončená pred vzhlásením mimoriadnej
situácie, bola šachová liga. Želiezovské
družstvo účinkovalo v 4. lige, skupina B1 v
spoločnosti družstiev z okresov Nitra, Nové
Zámky a Levice. O priebehu a výsledkoch
prvej časti súťaže sme informovali v článku v
januárovom čísle našich novín, teraz, aby sme
nezostali dĺžni opisom priebehu zostávajúcej
časti súťaže, prinášame informácie z
posledných troch odohraných kôl súťaže,
ktoré sa uskutočnili od konca januára do
začiatku marca.
Tento ročník sa neskončil pre družstvo TJ
Slovan Želiezovce najlepšie, umiestnilo sa
na poslednej, 10. priečke súťaže. V 6. kole si
želiezovskí šachisti zmerali sily s hráčmi NŠK
Nitry E na pôde súpera, ktorému podľahli 6:2.
Bod za víťazstvo vo svojej partii uhral Ľudovít
Kormosi, nerozhodný výsledok dosiahol Jozef
Kakačka a Ján Dorot. V ďalšom kole privítali
hráči ŠK Slovan súperov z tímu Bátorove
Kosihy C v Dome kultúry. Protivníkovi z prvej
tretiny tabuľky podľahli v pomere 2,5 : 5,5.
Bod za víťazstvo si pripísal Ján Dorot, remízu
sa podarilo dosiahnuť Jánovi Machníkovi,
Istvánovi Farkasovi a Ľudovítovi Kormosimu.
V poslednom, 8. kole cestovali naši hráči
opäť do Nitry, kde si svoje sily zmerali s D
družstvom NŠK Nitra, ktorému podľahli

hladko 8:0. Celkovo sa tak
hráčom Slovana podarilo
dosiahnuť v tomto ročníku
jedinú remízu proti Pribete, s
ktorou v 4. kole na domácej
pôde dosiahli výsledok 4 : 4,
ostatné svoje zápasy prehrali.
Najlepším
želiezovským
šachistom v ročníku 2019/
2020 sa stal nováčik Ľudovít
Kormosi, ktorý nastúpil v 5
dueloch a získal 3,5 boda, čím
dosiahol peknú 70 percenentú
úspešnosť. Jozef Kovács z 5
Družstvo
zápasov dosiahol 2 body, Ján
1. Žihárec
Dorot získal rovnaký počet
2. Nitra D
bodov v 6 partiách. Ďalšie
3. B. Kosihy C
poradie hráčov ŠK TJ Slovan:
4. Šurany B
Jozef Kakačka a Juraj Buzás:
7 zápasov, 1,5 boda; Róbert 5. N. Zámky C
Polcsák: 1 zápas, 1 bod; Dušan 6. Levice C
Forbak: 2 zápasy, 1 bod; 7. Nitra E
Attila Mézes: 3 zápasy, 1 bod; 8. Veľký Kýr 2
Ladislav Garaj: 4 zápasy, 1 bod; 9. Pribeta B
Ján Machník: 5 zápasov, 1 bod; 10. Želiezovce
István Farkas: 5 zápasov, 0,5
boda; Vladimír Bielik: 6 zápasov, 0,5 boda;
Norbert Családi: 2 zápasy, 0 bodov.
Športovo-technická komisia Slovenského
šachového zväzu určila 4. júna podmienky
pre dohratie súťaží, pričom rozhodnutie

Na cyklotrase bude poriadok
„Pri Hrone na cyklochodníkoch posedávajú
tínedžerky a popíjajú sladené nealkoholické
nápoje. Sedia, rozprávajú sa, hľadia na
displeje svojich smartfónov, niektoré majú
na ušiach slúchadlá... Aby sa niečo nestalo,
musím dávať pozor ja, lebo ja som na bicykli.
Ony sa ani nenamáhajú, aby cestu uvoľnili. A
PET fľaše a plechovky tam obyčajne po nich
zostávajú.“
Ako už predtým, opäť pripomíname, že
cyklotrasy sú určené pre cyklistov na jazdu
na bicykloch a cyklisti s bicyklami majú na
nich prednosť. Ktokoľvek robí čokoľvek na
cyklochodníku okrem bicyklovania, robí
tak na vlastnú zodpovednosť, podobne ako
na vozovke alebo koľajniciach.
Ďalšie ponosy smerovali k psíčkarom:
„Niektorí ľudia idú na prechádzku so psami
ku Hronu a na cyklochodníku pustia psov
z vôdzok a prechádzajú sa úplne pokojne,
nechajú psíkov, aby si tam vykonávali svoje
potreby... Akoby to bol chodník pre psíčkarov.
A ja na bicykli, aby som si dával pozor, aby
som nezrazil psíka alebo jeho pána. Najhoršie
však bolo, keď jednému väčšiemu psovi zrejme

prekážalo, že tadiaľ prechádzam na bicykli a
rozhodol sa ma zastaviť. Jeho pán povedal, že
sa to stalo prvýkrát, že ten psík na niekoho
zaútočil. A že aj keď ide o bojové plemeno,
vraj agresívny nie je. Ja to však nemôžem
vedieť...“
Na stránkach našich novín už bolo toho veľa
popísané aj o podmienkach chovania psov.
Asi je potrebné si pripomenúť: Za správanie
psa zodpovedá vždy jeho majiteľ. Ak niekto
svojho psa nedokáže ovládať a nechá ho voľne
behať, je to ako nezodpovedná manipulácia
s odistenou zbraňou. Pretože psa možno v
niektorých prípadoch považovať za zbraň.
Sťažností na chovateľov psov je stále veľa,
najmä pre vysoké množstvo exkrementov
na sídliskách, chodníkoch, v tráve.
„Chodníky medzi panelákmi by mali slúžiť aj
rodičom s deťmi na prechádzky. Keď idem s
malým von, neustále musím dávať pozor, čo
berie do ruky a do čoho stúpa. Pritom sú aj
takí psíčkari, ktorí to po svojom psíkovi upracú.
A to najmä mladí ľudia, tí sú slušní a nosia so
sebou sáčky. Ale niektorí starší sú takí arogantní,
človek sa im bojí čokoľvek povedať...“

Partie
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32,5
30,5
28,5
22,0
16,5

TB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ponechala na regionálne šachové zväzy. Na
základe toho v čase našej redakčnej uzávierky
vo väčšine šachových majstrovských súťaží už
rozhodli o dohrávke a vytýčili termín ďalšieho
kola. Súťaž 4. ligy B1 medzi ne nepatrila.
(ik)

Tieto sťažnosti boli tlmočené aj primátorovi
mesta Ondrejovi Juhászovi, ktorý sa k tomu
vyjadril: „Budujeme oddychové zóny, detské
ihriská, cyklotrasy, aby sa tu dobre cítili
mladí aj starí. Všetci však musia dodržiavať
poriadok, nemôže si niekto dovoľovať viac
na úkor druhého. Čo sa týka cyklotrasy pri
Hrone, ešte nebola kolaudovaná. Nechceli
sme však ľuďom brániť vstupu a nechali
sme ich, aby ju využívali, aj s ohľadom na
nepríjemné obdobie. Ale po jej dokončení
bude zavedený poriadok, ako ju budú
využívať cyklisti, korčuliari a podobne. Budú
to kontrolovať mestskí policajti, pohyb na nej
bude monitorovaný kamerami. Na niektorých
miestach budú umiestnené zábrany, aby sa
na ňu nedostali štvorkolky a iné prostriedky,
ktoré na nej nemajú čo hľadať. A na
cyklotrase nemajú čo hľadat ani psi so svojimi
majiteľmi.“
Žiada sa ešte dodať, že psíčkari chodením
po cyklotrase tak robia len pre vlastné
pohodlie, pretože psíkom viac vyhovuje
pohyb po nespevnených plochách.
(šh)
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A fejlesztési tervezést
a lassú pályázati
folyamatok nehezítik
8→

A következő időszak projekttervezete tulajdonképpen a PHSR
folytatásaként fogható fel, hiszen a dokumentum tartalmazza
mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket nem kezdtek el,
ill. nem fejeztek be. A teljesség igénye nélkül ide tartozik pl.: a helyi
utak fejlesztése, új parkolóhelyek, új temető létesítése, a kastély és a
park, valamint a kemping és a fürdő felújítása, a geotermikus forrás
hasznosítása. A lakáspolitika terén a többrendeltetésű házak építése, a
munkásszálló átépítése, családiház-, ill. társasház-építés feltételeinek
megteremtése. A tanügyben, kulturális és szociális ügyek terén a
magyar tannyelvű alapiskola, az óvodák, a kultúrházak felújítása,
fesztiválszervezés támogatása, napközi-idősotthon és közösségi
helyek építése. A tervezetek között még mindig találkozhatunk a
csatornahálózat-építéssel, a régió ivóvízellátásának fejlesztésével,
folytatódna a kerékpárutak, a pihenőövezetek fejlesztése, a
közterületek revitalizációja, az illegális szemétdombok felszámolása,
valamint az épületek energiaigény-csökkentése.
(ik)

V priebehu mája sa začali práce na prestavbe slobodárne.
Rekonštrukciou vznikne 19 nájomnýh bytov.
Foto: (šh)
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Plánovanie sťažujú...
8→

budovanie miestnych komunikácií, nových parkovacích miest,
vybudovanie nového cintorína, rekonštrukcia kaštieľa a parku,
kúpaliska a autokempingu, či využitie geotermálneho vrtu.
V oblasti bytovej politiky to je budovanie polyfunkčných domov,
prestavba slobodárne, vytvorenie podmienok na výstavbu
rodinných domov, ale aj bytových domov. V oblasti školstva, kultúry
a sociálnych vecí sa mesto zameria na rekonštrukciu ZŠ s VJM, MŠ,
rekonštrukciu domov kultúry, podporu organizovania festivalov,
budovanie denného stacionáru, komunitných priestorov. Opäť sa
medzi zámermi objavuje dobudovanie kanalizácie, zásobovanie
regiónu pitnou vodou, pokračovať sa bude v budovaní cyklotrás,
oddychových zón, revitalizácii verejných priestranstiev, sanácii
čiernych skládok a znižovaní energetickej náročnosti objektov.
(ik)

Sté výročie podpísania mierovej zmluvy v Trianone, následkom
ktorého Uhorsko stratilo 72 percent svojho územia, si v réžii MO
Csemadok pripomenuli aj v Želiezovciach. O 16:30 sa rozozneli
zvony, v kostole reformovanej cirkvi sa začala bohoslužba. Potom
si účastnici na dvore Maďarského domu vypočuli prednášku
miestneho historika Gábora Juhásza z Hronoviec o regionálnych
súvislostiach udalostí po ukončení I. svetovej vojny. O 20:20
zapálili vatru spolupatričnosti a na záver podujatia si centenárium
pripomenuli zapálením sviečok v tvare čísla 100 pri pamätníku
v Pamätnom parku hrdinov.
(ik)
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Zselízi Hírmondó
V máji bola čiastočne obnovená kvetinová výzdoba v meste. Vysadené
kvetiny museli pracovníci mesta pre veľké suchá zavlažovať denne.
Skrášľovanie mesta aj v ťažkých časoch schvaľuje aj primátor Ondrej
Juhász: „Nemyslím si, že by sme mali pasívne čakať, čo s nami bude, či
dokonca rozvešať po meste čierne zástavy. Naopak, pokračujme v práci, v
zodpovednom hospodárení a aktívne hľadajme možnosti, ako sa s krízou
vyrovnať. A nech naše mesto prekvitá.“
Foto: (šh)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 5. 2020

Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

372 521,26 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

46 985,31 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

1 643 988,70 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu
na rok 2020

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.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
22. júna, 20. júla, 24. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 18.
novembra a 14. decembra.

Az Optosan optika

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.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
/časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
23. júna, 21. júla, 25. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 19.
novembra a 15. decembra.

(17-67)

Mesto Želiezovce

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná,
Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova,
Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová,
Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a
Komenského 35.:
24. júna, 22. júla, 26. augusta, 23. septembra, 21. októbra, 20.
novembra a 16. decembra.

v zmysle uznesenia MsZ v Želiezovciach
č. 105/2019 zo dňa 26.9.2019 týmto informuje,
že na svojich úradných tabuliach ako aj internetovej stránke mesta
Želiezovce (www.zeliezovce.sk) zverejnilo dňa 10.6.2020

Zásady predaja mestských pozemkov určených
na individuálnu bytovú výstavbu
na Poštovej ulici v Želiezovciach.

Z obchodov:
25. a 26. júna, 23. a 24. júla, 27. a 28. augusta, 24. a 25.
septembra, 22. a 23. októbra, 23. a 24. novembra a 17. a 18.
decembra.

Záujemcovia o kúpu stavebného pozemku na ulici Poštovej v Želiezovciach môžu svoje písomné žiadosti podľa týchto zásad zasielať na
adresu Mestského úradu v Želiezovciach v termíne do 30.6.2020.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

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

Nagyová-Džerengová, Petra: Nové začiatky (Marenčin 2020)
Čo urobíte, ak zistíte, že vašu najlepšiu priateľku podvádza manžel?
Máte sa do toho zamiešať, alebo sa radšej tváriť, že o ničom neviete?
Je nutné jej za každú cenu povedať pravdu?
Bystričanová, Silvia: Sedem cností tohto leta (Slovart 2019)
Osud nie je náhoda. Skúša, ponúka, berie. Čo vezmeme? Čo
odmietneme? Počas jedného leta sa zoznámime s Marínou,
ktorá má fungujúcu rodinu, prácu, kde stretáva veľa
zaujímavých ľudí a má ešte čosi. Zvláštnu schopnosť precítiť
emócie ľudí pri dotyku s miestom, kde oddychujú.
Hevier, Daniel: Svet čaká na deti (Postoj media 2019)
Autor do knihy pozval pozoruhodné deti, ktoré vedia, čím
a kým chcú byť. A nielen to: ony už NIEKÝM sú. Napriek
svojmu mladému veku dosiahli pozoruhodné výsledky a
úspechy. Malí čitatelia sa nimi môžu inšpirovať, môžu ich
nasledovať alebo aj ísť vlastnou cestou.

-

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak (Helikon, 2019)
Milyen jó is egy utolsó utáni kocsonyát találni az ablaktáblák
között, mikor már azt hittük, elfogyott. Milyen jó is az első
nagyfröccs nyáron, miután egész nap nem engedett inni a
főnök. Bödőcs Tibor első regénye a magyar vidék iránt érzett
rajongás, aggódás és szeretet műve.
Péterfy-Novák Éva: A rózsaszín ruha (Libri, 2019)
Az Egyasszony szerzőjének legújabb tárcanovellái a
körülöttünk lévő világról szólnak: nőkről és férfiakról,
anyákról és lányaikról, feleségekről és férjekről, gyerekekről
és felnőttekről, Nagykörúton innen és túl.
Moretti, Melissa: Gyémántok asszonya (Anno, 2018)
Ella ősei kalandos körülmények között Brazíliából érkeztek
Európába. A lány élete alaposan megváltozik, amikor egy
tengerparti kisvárosban megismerkedik egy férfival, és új
állást vállal egy ékszerboltban.

Knihy sú z projektu Knihy z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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A sakkbajnokság 4. liga B1 csoportját
nem fejezik be, Zselíz marad ezen a szinten
A sakkozók bajnoki versenyei is azok közé
tartoztak, amelyeket a rendkívüli helyzet
miatt eddig nem játszhattak végig. A zselízi
gárda a 4. liga B1 csoportjában szerepelt
Nyitrai, Érsekújvári és Lévai járásbeli csapatok
társaságában. A bajnokság első részének
történéseiről és eredményeiről lapunk januári
számában tájékoztattunk, most, hogy ne
maradjunk adósok a további események
leírásával, az utolsó három lejátszott forduló
eseményeiről adunk számot. A fordulókat
január vége és március eleje között tartották.
Az idei évad nem alakult a legjobban a TJ
Slovan Zselíz csapatának szempontjából,
hiszen az idő előtti befejezést követően az
utolsó, 10. helyen végzett. A 6. fordulóban a
zselízi sakkozók az NŠK Nitra E csapatánál
vendégeskedtek, és 6:2 arányban alulmaradtak
a hazaiaknak. Saját játszmáját Kormosi Lajos
nyerte meg, aki ezért egy pontot szerzett,
döntetlenért saját játszmájában Kakačka József
és Ján Dorot fél-fél pontot ért el. A következő
körben az ŠK Slovan itthon, a művelődési
otthonban fogadta Bátorkeszi C csapatát, és a
táblázat felső harmadában tanyázó vendégektől
2,5:5,5 arányú vereséget szenvedett. Pontot érő
győztes játszmát Ján Dorot játszott, döntetlent
Ján Machník, Farkas István és Kormosi
Lajos ért el. A 8. és egyben utolsó lejátszott
fordulóban csapatunk ismét Nyitrára utazott,
és ezúttal a helyi NŠK D csapata vendégeként

szerepelt, akivel szemben
egyértelmű 0:8-as eredménnyel
maradt alul. Az aktuális
idényben a zselízi Slovan
sakkozói egyetlen döntetlent
tudtak elérni, a Perbete elleni
mérkőzés a 4. fordulóban 4:4-es
eredménnyel zárult.
A zselízi csapat legjobb
játékosa a 2019/2020-as
idényben az újonc Kormosi
Lajos, aki 5 mérkőzésen
ült asztalhoz, és 3,5 pontot
szerzett. Ezzel 70 százalékos
Csapat
eredményességet
ért
el. 1. Žihárec
Kovács József 5 mérkőzésen 2. Nitra D
2 pontot szerzett, Ján Dorot 3. B. Kosihy C
ugyanennyi
pontot
6 4. Šurany B
mérkőzésen ért el. Az ŠK TJ 5. N. Zámky C
Slovan játékosainak további 6. Levice C
eredményességi
sorrendje: 7. Nitra E
Kakačka József, Buzás György: 8. Veľký Kýr 2
7 mérkőzés, 1,5 pont; Polcsák 9. Pribeta B
Róbert: 1 mérkőzés, 1 pont; 10. Želiezovce
Dušan Forbak: 2 mérkőzés, 1
pont; Mézes Attila: 3 mérkőzés, 1 pont; Ladislav
Garaj: 4 mérkőzés, 1 pont; Ján Machník: 5
mérkőzés, 1 pont; Farkas István: 5 mérkőzés,
0,5 pont; Vladimír Bielik: 6 mérkőzés, 0,5 pont;
Családi Norbert: 2 mérkőzés, 0 pont.
A Szlovák Sakkszövetség sport-technikai

A kerékpárúton rend lesz
„Főleg a Garamnál ücsörögnek a tinilányok
a kerékpárúton, és édesített üdítőitalokat
fogyasztanak. Ülnek, beszélgetnek, bámulnak
okostelefonjaik
kijelzőire,
néhányuknak
fejhallgató van a fülén... Nekem kell vigyáznom,
hogy ne történjen semmi gond, mert én megyek
kerékpáron. Ők nem erőltetik meg magukat,
hogy szabaddá tegyék az utat. A PET-palackok,
pléhdobozok pedig ott maradnak utánuk.”
Ahogy már korábban is, ismét hangoztatjuk,
hogy a kerékpárút a kerékpárosok számára
készült, hogy kerékpárral közlekedjenek rajta,
ezért a kerékpárosok vannak ott előnyben.
Bárki bármit is keres a bicikliúton, ha nem
kerékpáron közlekedik, saját felelősségére teszi,
akárcsak az úton vagy a síneken.
További panaszok is elhangzottak, ezúttal a
kutyások felé. „Néhányan kutyáikat sétáltatják
a Garamnál, a kerékpárúton szabadon engedik
őket, és nyugodtan sétálva figyelik, ahogy
kedvenceik a szükségüket végzik ott... Mintha
a kerékpárút a kutyások kedvéért létezne. Én
pedig vigyázva kerékpározom arra, nehogy
elüssem az állatot vagy a gazdáját. A legrosszabb
azonban az volt, hogy az egyik nagyobb

testű kutyának nem volt ínyére, hogy én arra
biciklizem, úgy döntött, megállít. Tulajdonosa
azt állította: első ízben történt ilyesmi, hogy a
kutya megtámadott volna valakit. És hogy bár
harci fajtáról van szó, valójában nem agresszív.
Én viszont ezt nem tudhatom...”
Lapunk hasábjain már sok mindent
olvashattunk a kutyatartás feltételeiről, de talán
nem árt ismét felhívni a figyelmet arra, hogy
a kutyáért minden esetben a gazdája a felelős.
Ha valaki nem tud parancsolni a kutyájának,
szabadon futkározni hagyja, az olyan, mintha
kibiztosított fegyverrel játszana. Mivel a kutyát
néhány esetben fegyvernek is tekinthetjük.
Sok a panasz a kutyatulajdonosokra, főleg a
lakótelepeken, a járdák melletti fűben hagyott
kutyapiszok miatt.
„A panelházak közti járdákon szülőknek kellene
sétálniuk gyermekeikkel. Amikor kimegyek a
gyermekemmel, állandóan arra kell figyelnem, mit
vesz a kezébe, mibe lép bele. Persze vannak gazdák,
akik feltakarítják kedvenceik után a piszkot. Főleg
a fiatalok rendesek, hordanak magukkal zacskókat.
Néhány idősebb gazdi viszont olyan arrogáns,
hogy az ember megszólalni sem mer...”
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bizottsága június 4-én meghatározta, milyen
feltételek mellett játszthatóak le a bajnoki
versenyek, ám a végső döntést a regionális
szövetségekre bízta. Lapzártánkkor a legtöbb
bajnokság a folytatás mellett döntött, és ki is
tűzte a következő forduló időpontját. A 4. liga
B1 csoportja nem tartozott ezek közé.
(ik)

A panaszokat Juhász András polgármesternek
is továbbították, aki így kommentálta a
helyzetet: „Pihenőzónákat, játszótereket,
kerékpárutakat építünk, hogy fiatalok és
idősek egyaránt jól érezzék itt magukat.
Mindenkinek kötelessége rendet tartani,
nem lehet, hogy valaki többet enged meg
magának mások rovására. A Garam melletti
kerékpárutat még nem adtuk át, tekintettel
a kellemetlen helyzetre nem zártuk le,
hagytuk, hogy használják az emberek.
Befejezése után azonban rendelet lesz arról,
hogyan használhatják a kerékpárosok,
görkorcsolyások stb. Mindezt a városi
rendőrség ellenőrzi majd, a forgalmat pedig
kamerák figyelik majd. Néhány helyen
akadályokat helyezünk el, hogy például
kvadok vagy egyéb, oda nem tartozó
járművek ne használják. És sem a kutyáknak,
sem tulajdonosaiknak nincs mit keresniük a
kerékpárúton.”
Hozzátennénk még, hogy a kerékpárúton való
kutyasétáltatás csupán a gazdiknak kényelmes,
az állatoknak a természetes talaj jobban
megfelel.
(šh)
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Igor Matovič miniszterelnök 100 közéleti
személyt fogadott, köztük két zselízit is
8

A trianoni békediktátum évfordulója és a magyar nemzeti
összetartozás napja kapcsán a szlovák miniszterelnök baráti
találkozót kezdeményezett 100 felvidéki magyar közéleti
személyiséggel, akik között két zselízi is volt: Csenger
Tibor és Csonka Ákos. A fogadásra a pozsonyi várban
került sor június 2-án. „Pozitív gesztusként értékeljük
a miniszterelnök nyitását irányunkban, eddig nem sok
hasonló szimbolikus gesztusra volt példa. Bízunk benne,
hogy a konkrétumok területén is érvényre jut ez a nyitottság.
Zselíziként kihasználtuk az alkalmat, hogy meginvitáljuk őt
városunkba, valamint – mivel a fél kormány is jelen volt
a találkozón – beszéltünk Ján Budaj környezetvédelmi
miniszterrel a kanalizációs projektünk problematikájáról,
illetve Filip Mónika oktatásügyi államtitkárral a zselízi
magyar tannyelvű alapiskola felújításáról. Andrej Doležal
közlekedésügyi miniszternek Csenger Tibor pedig felvázolta
a megyei útszakaszok ütemezett felújítását, amelyek
az I. osztályú állami utak felújításával nyernének igazi
komplexitást. Elégedettséggel nyugtáztuk, hogy valamennyi
politikus készségesen fogadta a közeledésünket, és pozitívan
állt az egyes témákhoz. Mivel ez egy formális találkozó
volt, részletekbe nem merültünk, de megegyeztünk, hogy
visszatérünk ezekre a tárgyalóasztalok mellett” – nyilatkozta
az eseménnyel kapcsolatban Csonka Ákos.
(r)

A kemping a város
tulajdonába került...

A fejlesztési tervezést
a lassú pályázati
folyamatok nehezítik

1→

A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén ismerkedett meg
a város 2016–2021-es gazdasági és szociális fejlesztési terve
(PHSR) utóbbi időszakának kiértékelésével. A dokumentum
előterjesztését a regionális fejlesztés-támogatási törvény írja elő.
Emellett előterjesztettek egy további fejlesztési anyagot is, amely
épít a fejlesztési tervre, címe: Zselíz város projekttervezetei a
2021–2027-es időszakra.
A fejlesztési terv 2019-es évi teljesítéséről szóló táblázatra
tekintve látjuk, hogy a tervezetek nagy része részlegesen, kisebb
része teljesen megvalósult, csupán néhány pont maradt érintetlen.
„A város gazdasági és szociális fejlesztési terve a városfejlesztési
szükségleteink aktuális dokumentuma. A tervezetek egy része
teljesült, sok további beruházásba belekezdtünk, szinte az összes
témakörben elindultak a folyamatok: vagy a tervek, vagy pedig
már a végrehajtás szintjén. A folytatás szempontjából fontos
lesz a város bevételeinek alakulása. Főleg az okoz gondot, hogy
az EU-s pályázatok finanszírozása rendkívül lassú, illetve nem
csupán a finanszírozás, hanem a projektek összes folyamata.
Például a városi hivatal épületének felújítása esetében a
gondolattól a megvalósításig három év telt el, maga a munka 4
hónapig tartott, és már egy éve várjuk a támogatás kifizetését.
Ez egy egyszerű épületi hőszigetelés esete. Nagyon óvatosaknak
kell ezért lennünk a kastély felújításával, amelyre jóváhagyták a
támogatást. Talán csupán a kerékpárút építése ment gond nélkül”
– nyilatkozta Juhász András polgármester a pályázatok esetében
fellépő nehézségekről. Ennek ellenére kijelentette: nem hátrál
ki az EU-s pályázatok felhasználásából, a nehézségek ellenére
a város továbbra is él majd ezekkel a lehetőségekkel, mivel az
idegen forrásból való finanszírozás előnye jelentős.
→10

található telkekkel szemben itt az összes közmű máris rendelkezésre áll,
hiszen az utca másik oldalát már évekkel ezelőtt beépítették.
„A telkek megvásárlását az egyes résztulajdonosoktól a város 2011-ben
kezdte meg. Az eljárás megkezdésekor 26 tulajdonlapon 43 telket tartottak
nyilván 83 tulajdonossal. A nagy számú telek megvásárlása a még nagyobb
számú tulajdonostól nem volt egyszerű folyamat, hiszen sokan közülük
már nem éltek, több esetben hagyatéki eljárást vagy hagyatéki póteljárást
kellett lefolytatni. 2012-ben a város megvásárolta az élő tulajdonosok
résztulajdoni hányadait, a következő években pedig sikerült az összes
telek meghatározó részét, 43 közül 41-et megvásárolnunk. Tavalyelőtt
két, tavaly három tulajdonostól vásároltuk meg a tulajdonrészét,
és ebben ez évben az utolsó telek megvásárlásával be is fejeztük az
évekig
tartó vagyonjogi
rendezést. Hét parcella
esetében folyt hagyatéki
vagy
póthagyatéki
eljárás. Ezeknél a város
az örökösöknek a jogi
képviselet, ill. a különböző
eljárásoknál
vagy
az
illetékek
kifizetésében
volt segítségére. Íratlan
szabály volt, hogy az összes
tulajdonostól
azonos
áron, négyzetméterenként 10 euróért vásároltuk meg a tulajdonrészt”
– nyilatkozta a városi hivatal vagyonjogi és szolgáltatási osztályának
szakelőadója. Jana Alakšová hozzátette, hogy az utolsó szerződés
jogerőre emelkedése után elindulhat a kijelölt Rozmaring utcai parcellák
építési telkekké minősítése. Az érdeklődőknek csak az eljárás után, kb.
néhány hónap múlva lesznek a telkek eladhatóak.
(ik)
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Nyitra megye a járvány és a gazdaság
tekintetében is jól teljesít
2020. május 11-én tartotta meg 19., március
30-áról elhalasztott képviselő-testületi ülését
a Nyitra Megyei Önkormányzat. Február
3-a óta először találkoztak a képviselők. Bár
korábban felmerült, hogy online tartják meg
a tanácskozást, de a szigorú intézkedések
betartása mellett végül mégis a személyes
ülésezés mellett döntöttek a honatyák.
Ennek jegyében a megyei tiszti főorvos
beszámolójával kezdődött a gyűlés, aki
elmondta, hogy valamennyi megye közül a
Nyitrai áll az élen a legkevesebb fertőzöttel, a
szociális intézményekben nem ütötte fel a fejét
a vírus, és egyetlen halálesetet sem regisztráltak
a megye területén. Ebből fakadóan azt lehet
megállapítani, hogy a megye idejében és
jól kezelte a járványt. Az állam kérésére
valamennyi megyéhez tartozó kollégiumot
kiürítettek, és szükség szerint a rendelkezésére
bocsátják, bár erre remélhetőleg nem lesz
szükség.
Maradva az egészségügy tematikájánál,
ezt követően az egészségügyi támogatások
bővítéséről született újabb döntés, melyet
másfél évvel ezelőtt Farkas Iván, az MKP
frakcióvezetője indítványozott. A rendelkezés
az orvoshiányt hivatott kezelni, melynek
értelmében a körzeti orvosok rendelőnyitását
kívánja támogatni a megye azokon a

területeken, ahol a megyében ebből hiány
mutatkozik. Ez elsősorban a nagyobb,
központi falvakra vonatkozik. Az orvosok ily
módon egyszeri 40 ezer eurós támogatásban
részesülhetnek, vállalva, hogy legalább 5
évig az adott területen fognak praktizálni.
Amennyiben pedig a pályázó orvos legalább 3
településen látja el a feladatait, szolgálati autóra
is pályázhat 12 ezer euró összegig. „Nagyon
fontos mérföldkő ez abban az időben, amikor
a frissdiplomás orvosok jelentős hányada
külföldön vállal munkát. Idehaza pedig
lassan »kihal« az orvostársadalom, különösen
vidéken, a körzeti rendelőkből” – mondta el
ezzel kapcsolatban a beterjesztő frakcióvezető.
Hozzátette: „Nagy-nagy köszönet illeti az
egészségügyben dolgozókat, a szociális területen
dolgozókat, a sok önkéntest és támogatókat,
akik mindnyájan önfeláldozó módon végzik a
dolgukat.”
A megye zselízi alelnöke, Csenger Tibor a
megyét érintő gazdasági viszonyokról
számolt
be: „A
pénzügyminisztérium
előrejelzése szerint hozzávetőleg 10 millió
eurós kieséssel kell számolnunk, további
félmillió euró többletkiadás pedig a különböző
óvintézkedések miatt keletkezett. Ettől
függetlenül az érvényben lévő költségvetést
nem módosítottuk, kivárjuk a helyzet

alakulását. Egyelőre a dologi kiadásokat
illetően hoztunk takarékossági intézkedéseket,
egyes tételeket befagyasztottunk. Ezek
nagyjából le is fedik a prognosztizált
hiányt. Ilyen tételek például a kulturális,
sport-, idegenforgalmi és műemlékvédelmi
támogatások, illetve a Leader akciócsoportok
pályázatai. Júniusban újratárgyaljuk ezeket,
ha a helyzet úgy alakul, akkor a lekötéseket
folyamatosan feloldjuk és a kérvényezők
megkapják a támogatásokat. A helyzet jó
kezeléséhez hozzájárult az is, hogy megyénk az
előző évben is ügyesen gazdálkodott, és több
mint 10 millió eurós többlettel zártuk 2019-et.
A dologi kiadások mellett viszont óvatosságból
4 millió eurónyi tőkeberuházás is le lett állítva
– remélhetőleg – ideiglenesen, ilyen többek
közt a komáromi Jókai Színház és a komáromi
múzeum felújítására szánt tételek, vagy a lévai
kórház parkolójának felújítása. De ismétlem,
ezek vélhetőleg csak ideiglenesen lettek
felfüggesztve, bízunk benne, hogy hamarosan
folytatódhatnak.
Az iskolai beruházásokat viszont nem érintik
ezek az intézkedések és folytatódhatnak a
munkálatok. A tervezett útfelújítások sem
vesztegelnek, kivitelezésük június, július folyamán
várható” – nyilatkozta kérdésünkre Csenger
Tibor.
(tsák)

Hulladékeltakarítás új forgatókönyvvel
Hihetetlen méretű szemétkupacot halmozott
fel saját udvarán egy család a zselízi Garam
utcában. A szomszédok számos
panaszát követően, amelyek egyikét
az egyik közeli telek tulajdonosa
az önkormányzati ülésen szóban is
előadta, a helyzet megoldásában a
városnak kellett lépnie.
Az önkormányzat nem volt könnyű
helyzetben. Világos volt, hogy a szóban
forgó háztartásban élőket nem lesz
elég figyelmeztetni, hogy a több méter
magas szeméthegyet tüntessék el,
főleg, mert ilyen mennyiségű hulladék
elszállítása és lerakaton való elhelyezése
több száz eurós költségekkel jár. A
Garam utcai család valószínűleg még ha
akarná, sem tudná előteremteni a szükséges
összeget. Ha a város saját költségen számolná
fel az illegális szemétlerakatot, az veszélyes
precedenst jelenthetne. Egyrészt ilyen módon
a rendetlenséget díjazná, másrészt ezek után
mások is – és jogosan – követelhetnék, hogy a
város saját költségén szállítsa el szemetüket.
Az arany középutas megoldás egy
– Juhász András polgármester és Haris
Péter
városi
hivatali
osztályvezető
közti – munkamegbeszélésen kezdett

körvonalazódni. „A családi ház lakóival úgy
egyeztünk meg, hogy a város konténert állít az

udvarra, és biztosítja a felrakásához szükséges
gépeket. Ennek költségeit a háztartás tagjai
fizetik ki. Ezt követően a város elszállítja
a hulladékot a lerekatra. Ennek költségeit
ugyan a családnak nem kell megfizetnie,
ám tartozásukat le kell dolgozniuk a
város érdekében végzett önkéntes munka
formájában” – ecsetelte a város és a helyi
család együttműködésének részleteit a
városi hivatal vagyongazdálkodási és
szolgáltatási osztályvezetője. Hozzátette,
hogy egy teljesen új rendszerről van szó,
amelyet akár más hasonló esetekben is
alkalmazni lehetne. Amennyiben beválik,
akár Zselízen kívül is jó példaként
szolgálhat ez a forgatókönyv. A Garam
utcai autójavító-műhellyel szembeni
ház udvaráról május végén szállította el
a város a szemetet, a házat lakó népes
közösség néhány tagja pedig már június
elején önkéntes munkavégzés formájában
kezdte meg a törlesztést, amikor a T18-as
tornaterem körüli terület rendezésében
vettek részt. A család tartozása 525 euró,
amit 150 órányi, a város különböző részein
történő munkavégzéssel tudnak majd
törleszteni, várhatóan június végéig.
(ik)
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Legutóbb az alapiskolákat kérdeztük, ezúttal a
város egyetlen középiskolájában, a Comenius
Gimnáziumban
érdeklődtünk,
hogyan
birkóztak meg a távoktatás nehézségeivel
és általában a vírusfertőzés megfékezésére
hozott rendkívüli intézkedések miatti
helyzettel. Lapunk kérdéseire Cserba Katalin
igazgató válaszolt.
Hogyan ment a tanároknak és a diákoknak
az online oktatásra való átállás?
A középiskolák március 16-tól vannak
zárva. Akkor még csak két hétről volt szó,
de amint kiderült, hogy ez huzamosabb ideig
fog tartani, azonnal belekezdtünk az online
oktatásba. A kollégák havi rendszerességgel
kiértékelik az eredményeket: Mennyire
haladtak a tananyaggal? Milyen módszereket
alkalmaznak? Milyen a visszajelzés a szülők
és diákok részéről? Hogyan értékelik ők
maguk az eltelt hónapot? Erről a jelentést
a tantárgybizottsági elnökök összegzik, és
továbbítják az iskola vezetőségének.
A távoktatás milyen formáit használják
a
gimnáziumban,
milyen
online
platformokon kommunikálnak az oktatók
a diákokkal?
Tanáraink a ZOOM-ot, a Messengert és
az EduPage-et használják a diákokkal való
kommunikációra.
Mik az utóbbi hónapokban megvalósult
távoktatás legfontosabb tanulságai?
Kevés a szlovákiai magyar tannyelvű
digitálisan feldolgozott tananyag. Nagy
különbségek vannak a családok technikai
felszereltségében. Még szerencse, hogy vannak
„okostelefonok”, de az sem mindenkinek. Ha
visszatérünk a megszokott kerékvágásba,
egész biztosan lesznek olyan tananyagok,
elsősorban
a
természettudományi
tantárgyaknál, melyekhez vissza kell térni.
A középiskolák életében a vírusfertőzés
okozta helyzet talán még nagyobb
változásokat hozott, mint a többi oktatási
intézményben, hiszen elmaradtak a
klasszikus értelemben vett érettségik és a
felvételik. Fel tudott az iskola megfelelően
készülni erre a különleges helyzetre?
Érettségi, ballagás: Itt idézném a végzősök
osztályfőnökét, Kepka Márkot: „Számomra
kissé olyan ez, mintha viccet mesélnénk poén
nélkül. Olyan érzés van bennem (és talán
kollégáim nevében is beszélhetek), mintha
egy ügyes, négy éven keresztül olimpiai
versenyre készülő csapat anélkül kapna
érmet, hogy megrendezték volna az olimpiai
döntőt.” Remélem, hogy végzőseink a négy év
alatt olyan tudást szereztek nálunk, amelyet
későbbi tanulmányaik során kamatoztatni
tudnak. Szükségük is lesz rá, hiszen orvosi,

jogi egyetemre, informatikára, szociális
munkára és pedagógiára jelentkeznek. A
felvételi eljárás pedig minisztériumi rendelet
alapján történik.
A zselízi gimnázium nem titkolt célja volt,
hogy idén is egy szlovák és egy magyar első
osztályt nyit. Teljesül ez a terv? Hány elsős
lesz szeptemberben?
Mindent megteszünk azért, hogy a két
osztály megnyitása sikerüljön. Arra, hogy
hány diákkal, majd csak szeptemberben
tudok válaszolni. Minimum kilenc diákkal
lehet első osztályt nyitni. A beiratkozási
szándékot június 4-ig kellett visszajelezni.
Itt említeném meg, hogy a két zselízi
alapiskolával példaértékű az együttműködés.
A szlovákkal még Tomašovič igazgató úr
idején bontakozott ki, és folytatódik tovább
az új vezetés alatt is, a magyarral pedig már
hagyományosan jó a viszony.
A középiskolák számára kereteket jelöltek
ki, amelyek megszabják az első osztályos
diákok létszámának felső határát. Ki szabja
meg ezt a keretet és mi szerint?
A keretszámokat a megye állapítja meg
a 2015/61-es szakoktatási törvény, a
2003/597-es iskolafinanszírozási törvény,
valamint az oktatásügyi minisztérium 2019/
292-es rendelete alapján. A számokra az
iskolatanácsok is tesznek javaslatot. A 2018/
19-es tanévben 19 tanulóval nyitottunk. a
2019/20-as tanévre 25 helyet kaptunk, amit
azonban meg kellett osztanunk a magyar és
a szlovák osztály között. Bár szeptemberben
24 diákkal kezdtünk, októberben már
megvolt a 25. Ezt már azonban nem vették
figyelembe, így egyrészt a finanszírozás 24

diák alapján történik, másrészt a következő
tanévre lefelé módosult a keret, és csupán
24 helyet kaptunk. 3-3 hely van az esetleges
fellebbezésekre, ill. átlépésekre.
Van lehetőség a keretszámok növelésére
is, ha adott az intézmény iránti
érdeklődés? Van ilyen esetben esélye pl.
a zselízi gimnáziumnak, hogy évről évre
fokozatosan növelje diákjainak számát?
Nehéz erre válaszolni, az egyik Nyitra megyei
középiskola például tavaly a szeptember 15ei határidőig teljesítette a saját 17 + 3-as
kvótáját, ennek ellenére erre az évre újra csak
17 helyet kapott.
Az elmúlt időszak rendhagyó történéseinek
tapasztalatait, vagy akár a kvótarendszert
is figyelembe véve, de persze nem csak
ezek alapján, hogy látja a zselízi Comenius
Gimnázium jövőjét?
Mi szívünket-lelkünket beletesszük. A többi
a szülőkön és a kilencedikeseken múlik.
Köszönöm a beszélgetést
Levicky László

A járvánnyal kapcsolatos rendkívüli helyzet miatt a városi hivatal épülete március közepétől
zárva tart, ill. egy ideje korlázott módban áll nyitva, ezért bizonyára kevesen vették még észre,
hogy február végén a hátsó bejáratnál lépcsőliet szereltek fel a mozgáskorlátozottak részére. A
hivatal ezáltal akadálymentesen megközelíthető.
(ik)
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A magyar nevelési nyelvű Cimbora óvoda
átköltöztetésének adminisztratív és jogi feltételeinek
teljesülése után május folyamán megkezdődött az
intézmény fizikai átköltöztetése is. A munkaráfordítás
szempontjából megerőltető folyamat több hétig tartott,
de május végére—június elejére sikerült a szükséges
berendezést és felszerelést átszállítani a Komenský
utcai felújított helyiségekbe, ahol néhány éve még
a Comenius Gimnázium működött. Az épületet a
református egyház újította fel, amely júniusi 1-jei
hatállyal a helyiségeket bérbe adta a városnak. Az
óvodán kívül a Mózeskosár bölcsőde is az épület falai
közt működik.
A Cimbora óvoda igazgatónője és kollégái május végén
még a legnagyobb munka közepette voltak, szállítottak,
rendezkedtek, takarítottak. Csókás Gabriella nem
felejtette el megemlíteni, mennyire nagyra becsüli a
szülők hathatós segítségét a költözés során. Az óvoda
június 8-án nyitotta meg kapuit az új környezetben, és
a többi zselízi óvodához hasonlóan szünet nélkül, az
egész nyár folyamán üzemel majd.
(ik)

75 év után újraállították
Nepomuki Szent János szobrát
Május 17-én felszenteltek egy régi-új köztéri
szakrális kisemléket a Szent Jakab-templom
déli oldalán. Ugyan 1945-ig már állt egy
Nepomuki Szent János-szobor Zselízen,
de a második világháború idején, amikor
három hónapra rekedt meg a front a Garam
vonalán, a visszavonuló német csapatok
felrobbantottak minden magaslati pontot,
így mindkét tomplom tornyát is. Ezzel együtt
a templomok nagy része és konkrétan ez a

szobor is megsemmisült. A templomot az
1950-es években újjáépítették, a szakrális
kisemlék viszont nem került vissza
eredeti helyére. A szobornak csak az egyik
vörösmárvány talpazati darabja maradt
meg, ami 74 évig várt jobb sorsra a plébánia
udvarán. Csodával határos megmenekülése

vélhetően nagy súlyának köszönhető, pedig
időközben a plébániát lebontották, és újat
építettek helyén.
2016-ban,
amikor
Fischer-Colbrie
Ágostonnak állítottak szobrot, felmerült,
hogy talapzatként ezt hasznosítsák (főleg,
hogy a zselízi születésű püspök szobra
szinte pontosan a korábbi Nepomuki-szobor
helyére került). Az ötletet végül elvetették
azzal, hogy inkább a Nepomuki-szobrot
is helyreállítják a jövőben.
Ezzel indult meg a szakrális
emlékmű
újraállításának
folyamata.
Nem sokkal később került
Mézes Árpád restaurátor
művész felajánlott egy
Nepomuki-szobrot,
és
elkezdődött a megcsonkított,
rossz állapotban lévő, a
világháború nyomait még
mindig magán viselő talapzat
restaurálása is Tóth Gyula és
fia, Endre kőfaragómesterek,
illetve Mézes Árpád által.
Az újraállítás beleilleszkedik
abba
az
értékmentő
koncepcióba, ami Zselízen
tapasztalható
az
elmúlt
években, a középkori templom és annak
freskói mellett számos történelmi érték
újult meg vagy reprodukálódott. „Nagy
köszönet illeti Stanislav Illéš plébános urat, aki
szorgalmazta a szobor újraállítását, akárcsak
Mézes Árpádot a felajánlásért és az igényes

munkálatokért, valamint Tóth Gyula urat és
fiát Endrét, akik a legmagasabb szakértelemmel
állították helyre a talapzatot.
Hiszem azt, hogy ilyen apró, de fontos
lépésekkel sok évtizedes adósságokat
törlesztünk és tisztelgünk múltunk előtt.
Remélhetően pedig általuk minél élhetőbb
és szerethetőbb lesz otthonunk” – nyilatkozta
ezzel
kapcsolatban
Csonka
Ákos,
helytörénész, önkormányzati képviselő.
Ki is volt Nepomuki Szent János és mit
szimbolizál?
Nepomuki Szent János a csehországi
Nepomukban született valamikor 1340 és
1350 között. Érseki helynökként gyóntatója
volt IV. (Luxemburgi) Vencel cseh király
és német-római császár feleségének, Bajor
Zsófiának. Legendája szerint a féltékeny
király ki akarta őt vallatni felesége gyónásáról,
de ő nem volt hajlandó megszegni a gyónási
titkot. Emiatt a király megkínoztatta, és a
Károly-hídról a Moldva folyóba dobatta.
A feljegyzések szerint a királyt élete során
egyre inkább hatalmába kerítette az
alkohol. Első feleségét, Bajor Johannát saját
vadászkutyáival tépette szét.
Mártírhalála miatt Nepomuki Szent János
a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok,
halászok, fuldoklók, illetve a bányászok,
védőszentje. A leggyakrabban hidak, vizek
mellett találhatóak a szobrai, barokk stílusban,
egyik ujját ajkára téve vagy kezében keresztet
tartva. Liturgikus emléknapját a katolikus
egyház május 16-án ünnepli.
(tsák)
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A zselízi Spek Friderika a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Válogatott versenyzője
A zselízi hölgy tehetsége már fiatalon
megmutatkozott, ám korábban még nem
a szakácsművészetben csillogtatta tudását,
hanem a fociban. Korábban a zselízi
utánpótláscsapatokban fejlődött, majd 12
évesen lépett szintet, amikor az 1. ligás
ipolysági Lady Teamhez igazolt, fél szezonnal
később pedig az egyik legjobb szlovákiai
női focicsapathoz, a Vágsellyéhez került,
ahol bajnok is lett. Innen vezetett az útja
Budapestre, ahol a legendás Ferencváros
igazolta, sőt a válogatottba is behívót kapott.
Profi labdarúgó pályafutásától mégis el kellett
köszönnie, mert több sérülés is közbejött, ami
teljességgel ellehetetlenítette a rendszeres,
profi sportolói létformát. Ekkor, 15 évesen
váltott szakmát és egy éles váltással a
gasztronómia felé vette az irányt. Budapesten
maradt, ahol beiratkozott a Szamos Mátyás
Szakgimnázium és Szakközépiskolába. Itt
2018-ban szerzett mesterszakács-oklevelet.
Olyan neves helyeken végezte a szakmai
gyakorlatait, mint a Mák Bistro, a Michelincsillagos
Borkonyha
(Magyarországon
csak öt ilyen minősítésű étterem működik,
Szlovákiában egy sem). Az utóbbi helyen az
iskola elvégzése után állandó alkalmazásba
is felvették, a fociválogatottság után
bekerült a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Válogatottba is. Jelenleg a Port Bistro &
Cafe, Budapest sée. A zselízi lány elkezdett
a gasztrokultúrával versenyszerűen is
foglalkozni. 2018-ban a Bocuse D’or
magyarországi döntőjén commisként vett
részt, sőt el is hódította a legjobb commis
díjat. (A commis gyakorlatilag a séf segítőjét
jelenti. Általában páros versenyeken van
ilyen, ahol a segítők viszonylag fiatalok.)
De szerepelt a Chaine de Rottiseurs
versenyeken is, ahol a legjobb konyhai
munkaszervezésért járó díjat nyerte el, illetve
részt vett a budapesti EuroSkills versenyen.
A leírások szerint precíz konyhai stílussal
rendelkezik, munkáját tekintve aprólékos

és maximalista, nem fél a merész ízektől és
ízpárosításoktól. Gasztronómiai műveit a lágy
állományok, letisztult technológiák jellemzik,
igazi nőies stílusjegyekkel. Igyekszik mindig
fejleszteni, a technológiákon csiszolni.
„Az utolsó műtétem után, amikor tudatosult
bennem, hogy soha többé nem leszek focista,
ezért nagyon sokat gondolkodtam, hogy
mi legyen tovább. Addig mindig csak egy
dolog volt fontos az életemben, mindig
csak egy célt követtem: a focit. A tanulás
és minden egyéb másodlagos volt.
Természetesen most már máshogyan
látom, de ott akkor nagyon nehéz
helyzetben voltam. Így hazaköltöztem
Zselízre és úgy döntöttem, a budapesti
iskolákhoz már nagyon le vagyok
maradva, inkább befejezem otthon
a 9. osztályt. Amikor hazajöttem és
lábadoztam a műtét után, nem nagyon
járt más a fejemben, csak a jövőm.
Az első pár hónap nagyon nehéz volt.
Anyukámat ekkor veszítettem el, így 14
évesen ott álltam szakma, célok nélkül,
és ahányszor csak a lábamra néztem
és megláttam a heget, összeszorult a
gyomrom. Idővel persze enyhült, és a
szakácskodás nagyon sok mindenben
segített. Új célokat adott és nagyon sok
új lehetőséget. Egyszer a napi szokásos
rutinom mellett, ami akkoriban a TVnézés volt, ment valami szakácsműsor,
melynek hatására nekem bevillant,
hogy szakács leszek. Attól a perctől
kezdve hajthatatlan voltam, és végül sikerült
találnom egy iskolát. Kitartó munkával és
alázattal végül az osztály legjobb tanulója
lettem és a gyakorlatokon is nagyon jól
tudtam teljesíteni” – meséli a fiatal hölgy.
Majd kitér arra is, hogy miként került a
gasztrokultúra versenyélbolyába: „Egyszer
felhívott Volenter séf és megkérdezte, szeretnéke commis lenni az egyik nemzetközi versenyen,
illetve volna-e kedvem a nemzeti válogatottal
részt venni az olimpián. Nem volt kérdéses,
hogy vállalom-e a felkéréseket, ez hatalmas
megtiszteltetés. 2018-ban a Sirha Budapest
nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa
szakkiállítás keretén belül rendezték a Bocuse
d’Or magyarországi döntőjét, ami a világ
legrangosabb szakácsversenyének számít. Itt
a verseny legjobb commisjának választottak
meg, és a csapatunk az előkelő második lett,
illetve elnyertük a legjobb csapatmunka- és
a legjobb hústányér-díjat is. A kóstoló zsűrit
olyan szaktekintélyek alkották, mint például
az olasz Enrico Crippa, a világhírű, három
Michelin-csillagos Piazza Duomo-étterem
tulaja.

Ugyanúgy 2018-ban volt Budapesten a fiatal
szakemberek Európa-bajnoksága, ahova a
selejtezőkörből a négy továbbjutó versenyző
közül az első helyről jutottam be a döntőbe,
itt pedig ugyancsak a legjobbnak bizonyultam
szakács kategóriában. Szerepeltem továbbá a
Jeunes Chefs Rôtisseurs nevű szakácsverseny

nemzeti válogatóján is, itt a legjobb konyhai
munka díjat sikerült elnyernem. Legutóbb
pedig Stuttgartban voltunk a válogatottal.
Innen egy-egy bronzérmet hoztunk a
hideg-, illetve a melegtányér-munkáért”
– magyarázza lelkesen a gasztrokultúra
szakmai részeit. „Nagy kihívás ennyi napon
keresztül, több ezer ember előtt élesben
versenyezni, és mindig a maximumot nyújtani.
Célom, hogy mindenben a tökéletességre
törekedjek szakmailag, emberileg egyaránt.
A versenyzés számomra lételem, éppen ezért
hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy
a Magyar Nemzeti Válogatott csapattagja
lehetek. Álmomban sem gondoltam volna,
hogy ez valaha megvalósul, épp ezért mindent
a legjobb tudásom szerint teszek a siker
érdekében, ugyanis hatalmas lehetőségnek
tartom,
hogy
ilyen
világversenyeken
egyáltalán szerepelhetek, az pedig külön
büszkeséggel tölt el, hogy ezzel gyakorlatilag
szülővárosomat, Zselízt is képviselhetem”
– zárja Friderika eddigi életútjáról szóló
beszámolóját.
Csonka Ákos
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Egy szóra a polgármesterrel

„Optimistáké a világ. A pesszimisták csak nézők.“
Ahogy tudjuk, a világ gazdaság recesszióba
kerül, ami vitathatatlanul érinti majd a
közpénzek, tehát a város pénzügyi helyzetének
állapotát is. Nagyon valószínű, hogy vissza
kell majd fogni a város beruházásait. Mely
beruházásokat érintheti ez?
 Nem tetszik a „visszafogni a beruházást“
kifejezés, azt sugallja, hogy válság idején
passzívak leszünk. Semmi esetben sem. Azért
akartam polgármester lenni, hogy segítsek
a városnak előre jutni. Jól tudják, hogy
az eddigi beruházásaink elsősorban csak
javításokról szóltak, mert erre hosszú ideje
keveset fordítottak. Évekig volt városunk
visszafogott, ezért nem szívesen hallom, hogy
fogjunk vissza valamit.
A gazdasági válságot azonban tovább
erősítik a koronavírus elleni intézkedések
településeket sújtó hatásai...

Tudom,
figyelem
a
gazdasági
előrejelzéseket, Monika Tomeková pénzügyi
osztályvezetővel rendszeresen megbeszéljük
a helyzet várható hatásait a településekre,
és természetesen a városi költségvetésre.
A
következő
önkormányzati
ülésen
tárgyalunk a költségvetés módosításáról,
és a képviselőkkel együtt megjelöljük a
prioritásokat. Már tudjuk, hogy kevesebb
lesz a részadó. Tudom: néhány tervemet
módosítanom kell majd. Szóval visszafogás
helyett prioritásváltás a megfelelő kifejezés.
Hiszen a fertőzés idején is ugyan korlátozott
volt a hivatal tevékenysége, nem voltak
rendezvények, de a munka nem állt meg.
Mi a helyzet az egyes beruházásokkal?
 Az uniós pályázatoknak folytatódnia
kell. A sportcsarnok-felújítás néhány
belső munkálatát saját forrásból fizetjük,
a kerékpárút-építés során műszaki jellegű
gondok léptek fel, amelyet a sportpályakerítés egyes részeinek javításával meg
tudunk oldani. Nem számoltunk azzal sem,
hogy kidől a katolikus temető kerítése.
Megjavítjuk, és ezzel egyben megkezdjük
a leendő urnafal alapjainak építését is.
A legsürgősebb feladatunk a művészeti
alapiskola tetőszerkezetének javítása, majd a
sportpálya épületének tetőjavítása. Keressük
a megoldást, hogy szigetelni és javítani
tudjuk a mikolai óvoda nedvesedő falait.
A csatornahálózat teljes kiépítése prioritás,
öt éve van egy sikeres projektünk, bízom
benne, hogy az új környezetvédelmi
miniszter elindítja a folyamatot. Tovább
keressük a kastély felújításának lehetőségeit,
természetesen pályázati forrásból.
A településeknek gondot okoz a bevételkiesés,
és a helyzetnek megfelelően a kiadások
csökkentésében látják a megoldást.

„A helyzet talán rákényszerít, hogy módosítsuk a prioritásokat, és mindenképpen felelősségteljesen
kell gazdálkodnunk, de minden esetre aktívak kell, hogy maradjunk.“

Már
öt
éve,
a
kezdetekben
takarékoskodással kezdtük. Ezáltal sikerült
jó állapotba hozni a várost. Emlékezzünk
csak vissza, mire irányult igyekezetünk a
veszélyhelyzetek elhárítása mellett. A városi
hivatal felújítása nyomán olcsóbb az épület
működtetése. A sportcsarnok felújítása
is megtakarításhoz vezet. A közvilágítás
felújítása óriási megtakarításokat hoz.
Az ún. finisernek köszönhetően saját
erőből javítjuk közutainkat, harmadáron
a
többi
önkormányzathoz
képest.
Gazdálkodásunknak
köszönhetően
megbízható partnerei vagyunk a bankoknak,
ami
olcsóbb
hiteleket
eredményez.
Láthatja, minden tevékenységünk célja a
takarékoskodás és a lakosok életminőségének
növelése.
A kanalizáció mellett gyakran egy további
prioritást is emleget: a lakhatási feltételek
biztosítását.

Láttak
a
munkásszállót,
végre
elkezdődtek a munkák, az év végéig 19
két- és háromszobás bérlakás jön ott
létre. Folytatjuk a Nyári utcában tervezett
90 lakás építési előkészületeit, jelenleg a
felszíni villanyvezetékek áthelyezését kell
elintéznünk. Folyik a városközpont-beépítés
közbeszerzése, amely által majd további
lakások épülnek. Előkészítettük a Posta
utcai építkezési telkeket, amelyek iránt 21-en
érdeklődnek, a kempingben kialakuló telkek
iránt egyelőre 9 jelentkező akadt. Itt a válasz,
hogyan teljesítjük a költségvetés bevételi
oldalát. És még nem szóltunk az adóhivatal

egykori épületének eladásáról...
Gondolkodtam, miben is változott a helyzet
a koronavírus után. Talán az emberek
kevesebbet utaznak majd, illetve a gazdasági
helyzet miatt kevesebb pénzük is lesz utazni.
Ez erősíti bennem a meggyőződést, hogy
a zselízieknek egy működő fürdő kellene.
Bízom benne, hogy sikerült megoldást
találnunk a képviselőkkel.
Úgy tűnik, a fesztivált is megrendezik,
bár kisebb keretekben. És jelenleg nem
látom akadályát annak, hogy az év végén
megtartsuk a vásárt...
Ez optimistán hangzik.
 Talán nem tudja, de vállalkozóként
nem voltam mindig sikeres. Voltak
nehéz időszakok, amikor úgy tűnt, hogy
tönkre megyek. Mindig voltak válságok.
Ennél a fertőzésnél voltak nagyon rossz
előrejelzések, de nem igazolódtak be.
Hiszem, hogy a gazdasági válság sem lesz
olyan szörnyű. Nem hagyhatjuk eluralkodni
a pesszimizmust. A helyzet talán rákényszerít,
hogy
módosítsuk
a prioritásokat, és
mindenképpen
felelősségteljesen
kell
gazdálkodnunk, de minden esetre aktívak
kell, hogy maradjunk.
Minden végén ott látom a fényt. Ezért
optimista vagyok.
Azt mondják, az optimista csak rosszul
tájékozott pessziista.
 Én úgy tudom, az optimistának áll a világ.
A pesszimista csak néző.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Zselízen is égett az összetartozás tüze
Városunkban
a
centenáriumi
évforduló napján, június 4-én
a
Csemadok
szervezésében
istentisztelettel,
történelmi
előadással, az összetartozás tüzének
meggyújtásával és gyertyagyújtással
emlékeztek
meg
az
1920-as
trianoni békediktátumról. Az első
világháború utáni béketárgyalásokat
lezáró döntés nyomán Magyarország
elveszítette területének 72 százalékát,
lakosságának
kétharmadát,
tíz
legnagyobb városából ötöt, tengeri
kijáratát és legjelentősebb természeti
forrásait.
A békediktátum aláírásának évfordulójának
napján, amelyet 10 éve már a nemzeti
összetartozás napjaként is számon tartunk,
délután 16 óra 30 perckor Kárpát-medenceszerte harangszóval emlékeztek a 100

évvel ezelőtti eseményekre. Zselízen ekkor
kezdődött a református templomban az
istentisztelet. A résztvevők ezután a Magyar
Ház udvarán Juhász Gábor helytörténész
előadását hallgatták meg a második
világháború végét követő, régiónkkal

kapcsolatos, illetve itt zajló eseményekről. Az
idő rövidsége miatt a résztvevők sajnos szinte
csak ízelítőt kaphattak a témából, amelynek
sok, kevésbé vagy eddig egyáltalán nem
ismert zselízi vonatkozása is volt, ám mind
a helyi Csemadok-elnök Sárai András, mind
az előadó kilátásba helyezte, hogy érdeklődés
esetén újabb előadás(ok) tartható(k).
A helyi Toportyán Íjászklub jóvoltából
előkészített máglyát, a nemzeti összetartozás
tüzét pontban 20 óra 20 perckor
gyújtották meg az udvaron. Ezzel Zselíz is
csatlakozott a Kárpátaljai Cserkészszövetség
kezdeményezéséhez, amelynek nyomán 74
ország 2543 településének 6102 helyszínén
emlékeztek meg az elszakítottságról, és élték
meg az ennek ellenére fennálló összetartozás
érzését. A megemlékezés sötétedés után
az I. világháborús emlékműnél tartott
gyertyagyújtással zárult.
(ik)

Az AuPortal bemutatta
a városközpont-beépítés módosított tervezetét
A
pozsonyi
AuPortal
ingatlanfejlesztő
társaság
bemutatta a polgármesternek és a
városi képviselő-testület tagjainak
a városközponti, a Béke utcai
beépítetlen terület többfunkciós
beépítésének új látványtervét. Az
eredeti, Schubert Komplex nevet
viselő projektet átdolgozták, és
a szociális hálón keresztül a
nyilvánosság elé terjesztették
véleményezés
céljából.
A
változatot, amely az ismertetett
négy verzió közül elnyerte a
lakosok többségének támogatását,
bemutatták a város elöljáróinak
is.
„A városi képviselők javaslatára
kidolgoztuk a Schubert Komplex eredeti
tanulmányának
további
változatait.
Leginkább az a változat tetszett az
embereknek, amely az épület külső falainak
faburkolásával számol” – mondta a városi
képviselőkkel való találkozón a társaság zselízi
képviselője. Miroslav Hasznos hozzátette,
hogy a többfunkciós létesítmény építése a
vállalat részéről egyértelmű kérdés, és nem
lesz szükség a város anyagi hozzájárulására.
Kérdéses azonban, hogyan rendezik az
épületkomplexum alatti földterületet. Erre
három lehetőséget nevezett meg. Képviselői
kérdésre elmondta, hogy a város részére a
komplexumban 56 bérlakás épül, az épületek
körül 99 parkolóhely létesül, a zöldövezetek
nagy részét pedig úgy biztosítják, hogy az

épület szolgáltatási részét vegetációs tetővel
látják el.
Néhány képviselő megjegyezte: annak
ellenére, hogy a javaslatot átdolgozták, és
a nyeregtetőre emlékeztető zárófalakra

faburkolat került, a komplexum
túl
modernnek
hat
a
környező épületek között. Az
ingatlanfejlesztő
képviselői
elismerték, hogy közel áll
hozzájuk a modern stílus, ám
hozzátették: ebben az esetben
ez indokolt is, mivel az új
épületkomplexum a régi épületek
és egy bevásárlóközpont közé
épülne. Miroslav Hasznos szerint
a történelmi stílusnak a város
más részein kell összpontosulnia,
a városközpont tartson lépést a
korral.
A találkozó végén Juhász András
polgármester megjegyezte: a
lakásépítésről szóló döntést meg
kell sürgetni, mivel a városban kb. 150 lakás
hiányzik, és az emberek heti rendszerességgel
érdeklődnek a szabad lakások iránt.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2020/6, június, XXI. évfolyam
A Cimbora áktöltözött...

Célom, hogy mindenben a tökéletességre
törekedjek; szakmailag, emberileg egyaránt.
A versenyzés számomra lételem, éppen ezért
hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy
a Magyar Nemzeti Válogatott csapattagja
lehetek.
(Bővebben a 4. oldalon.)
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Comenius Gimnázium:

A Cimbora óvoda igazgatónője és kollégái
május végén még a legnagyobb munka
közepette voltak, szállítottak, rendezkedtek,
takarítottak. Az óvoda június 8-án nyitotta
meg kapuit az új környezetben.

5

Mindent megteszünk azért, hogy a két
osztály megnyitása sikerüljön. ...a két zselízi
alapiskolával példaértékű az együttműködés.
A szlovákkal még Tomašovič igazgató úr
idején bontakozott ki, és folytatódik tovább,
a magyarral pedig már hagyományosan jó
a viszony.
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Változások a piactéren

A kemping a város tulajdonába
került, egy részén
építkezési telkek lesznek
Nemcsak a Posta utcában, hanem rövidesen
a Rozmaring utcában is új családi házak
épülhetnek. Több mint tíz évig tartott
a város igyekezete, hogy felkutassa a
kemping
területén
levő
felaprózott
parcellák tulajdonosait, megvásárolja tőlük
a telkeket, és ezáltal vagyonjogilag tisztázza
az egész összefüggő területet. Miután a
városi képviselő-testület idei áprilisi ülésén
jóváhagyta az utolsó telek megvásárlását is,

a város történetének egy jelentős fejezete
zárult be, amely hozzájárulhat a Csikókert
övezet képének további változásához. A
ritkán benépesülő autókemping szinte soha
nem használt, a Rozmaring utca mentén
elterülő része teljesen új rendeltetést kaphat,
hiszen a város tervezi, hogy építkezési
telkeket alakít itt ki családi házak részére.
A Posta utca Garammal párhuzamos részén
→8

Az új típusú koronavírus terjedése ellen
bevezetett, több héten át tartó intézkedések
feloldásának első fordulója a piactereket
is érintette. Az intézkedések fokozatos
feloldásának tervezetét a kormány két
nappal korábban hozta nyilvánosságra,
így nem minden érintett volt felkészülve
a lazításokkal járó lehetőségekre. A zselízi
piactér például azon a szerdán üres volt,
szombaton azonban már reagáltak az
árusok és a vásárlók is. Azóta a megkezdett
tereprendezési munkálatok ellenére a
piacnapokon nyitva áll a zselízi piactér, és
ilyenkor a csaknem kész felújított nyilvános
vécék is rendelkezésre állnak.
A város ugyanis a nyilvános illemhelyek
felújítása után az elmúlt hetekben hozzálátott
a városi piactér rendezéséhez is. A munkák
keretében csökkenti a piactér területét
és standjainak számát, hiszen az utóbbi
években rendre csak kis részüket használták
az árusok. „Miután a város az év elején
hozzálátott a piactéren található nyilvános
illemhelyek felújításához, maga a piactér is
sorra került. Április folyamán megkezdtük
a standok egy részének szétszerelését
és eltávolítását, hogy csökkentsük a
feleslegesen nagy kiterjedésű, nagyrészt
kihasználatlan piactér területét. Az így
keletkezett szabad területet a parkolóhelyek
számának növelésére használjuk ki”
– nyilatkozta Juhász András polgármester.
Az átépítés eredménye egy felújított épület
modern, működő toalettekkel, egy kisebb
kiterjedésű, de hatékonyabban kihasznált
piactér lesz, és emellett új parkolóhelyek
is létesülnek a városközpontban. A
polgármester hozzátette, hogy a piactérről
eltávolított standokból a városi sportpályán
a tribünnel szembeni oldalon fedett
ülőhelyeket alakítanak ki.
(ik)

