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Podujatia...

- Myslím si, že mesto je dobre naštartované
a primátor s poslancami a pracovníkmi
mesta to zvládnu aj bezo mňa. Aj ja už mám
svoj vek a rád by som venoval viac času
svojej rodine. Ale dianie v meste naďalej
pozorne sledujem a kde-tu rád pomôžem
svojou radou.
(Viac na 4.-6. str.)

Opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu
koronavírusu spôsobili masívne rušenie
naplánovaných
hromadných
akcií.
Väčšina plánovaných podujatí sa teda
neuskutoční, niektoré však predsa len budú
zorganizované, ak to situácia dovolí.
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Júnové zasadnutie MsZ

Dotácie zrušené,
daňový úrad na predaj
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo 25. júna v Dome kultúry na svojej
16. schôdzi v tomto volebnom období. Po
dlhšom období to bola prvá schôdza s účasťou
verejnosti, keďže kvôli obmedzeniam na
zamedzenie šírenia nového koronavírusu
zasadalo MsZ v dvojmesačných intervaloch
a na aprílovom zasadnutí nebola verejnosti
umožnená účasť.
Po úvodných záležitostiach MsZ schválilo
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
mesta. Následne schválilo návrh na zrušenie
uznesenia č. 4/2020 o pridelení dotácií
z rozpočtu mesta. V rozprave k tomuto
bodu sa vyjadril poslanec Pavel Polka, ktorý
nadviazal na nedávne pracovné rokovanie
k zmene tohtoročného rozpočtu. Celý
systém poskytovania dotácií organizáciám
v meste sa podľa neho za ostatné roky
→2

Pracovníčky MsÚ spracúvajú žiadosti o pozemky v novovytvorenej obytnej zóne na Poštovej
ulici. Záujem je o všetky ponúkané pozemky.
(foto: ik)

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Karting: cieľ majstrovský titul

„Je to mimoriadne dôležitý moment, lebo
najlepší slovenský pretekár celej série
bude SR reprezentovať na budúcoročných
majstrovstvách sveta v Portugalsku. Mierime
však vyššie, cieľom je majstrovský titul.“
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Pozemky na Poštovej
ulici pripravené
na predaj
V
zmysle
uznesenia
Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach zo septembra
minulého roka mesto na svojich úradných
tabuliach a internetovej stránke začiatkom
júna zverejnilo zásady predaja mestských
pozemkov, určených na individuálnu
bytovú výstavbu na Poštovej ulici.
Záujemcovia o stavebný pozemok v tejto
lokalite mohli svoje žiadosti zaslať, resp.
aktualizovať na základe zverejnených zásad
do konca júna.
Zverejnením zásad predaja pozemkov si
mesto kládlo za cieľ aktualizovať databázu
žiadateľov, keďže po vybudovaní časti
infraštruktúry pristupuje k samotnému
predaju stavebných parciel. V dosahu
pozemkov na Poštovej ulici sú elektrické
prípojky,
vodovodné
prípojky
sú
vybudované k jednotlivým pozemkom.
Prístupové komunikácie budú zatiaľ zo
spevneného kameniva, po vybudovaní
verejnej kanalizácie v tejto časti mesta
budú domy napojené na kanalizačnú sieť
a bude možné dobudovať aj prístupové
komunikácie s asfaltovým povrchom.
Dovtedy sa odpadové vody z domov budú
odvádzať do žúmp.
V predmetnej lokalite sa nachádza 9
pozemkov s rozlohou od 803 do 1241 m2,
prevažná väčšina pozemkov má výmeru
okolo 1200 m2, jeden z pozemkov je o niečo
väčší s rozlohou 1241 m2 a jeden je menší,
má rozlohu iba 803 m2. Zásady predaja
pozemkov stanovujú kúpnu cenu vo výške
15 eur/m2, určovanie priorít pre predaj
parciel, ako aj administratívny postup
→12
predaja pozemkov.
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Dotácie zrušené, daňový úrad na predaj
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značne devalvoval a je potrebné ho
prehodnotiť. Získaná suma zo zrušenia
dotácií na tento rok vo výške 13 500 eur
sa podľa dohody z neformálnej porady
využije na opravu strechy štadióna, aj keď
podľa poslanca na tento objekt sa minulo
dosť prostriedkov v uplynulých rokoch.
Dodal, že zmysluplnejšie by bolo ich využiť
ako súčasť kúpnej ceny tzv. Koniarne, ktorá
ako historická budova už roky chátra. Pavel
Polka sa ďalej zmienil o tom, že nepovažuje
za vhodné, že časť poslancov aj za
zmenených finančných okolností podporuje
realizáciu prístavby ZŠ s VJM v tomto roku,
najmä v tom kontexte, že za ostatných 10
rokov mesto na objekt minulo podľa jeho
prepočtov 529 tis. eur, pričom na druhú
školu len 71 tis. eur.
Vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb MsÚ informoval zastupiteľstvo
o podaných súťažných návrhoch na prenájom
nebytových priestorov mesta. Peter Haris
poznamenal, že na miestnosť s rozlohou
50,6 m2 na prízemí Domu služieb zareagoval
jeden záujemca, ktorý splnil potrebné
náležitosti, a tak MsZ schválilo prenájom.
Schválilo aj vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na predaj nehnuteľností – budovy
bývalého daňového úradu s prislúchajúcimi
pozemkami a garážou. Predaj nehnuteľností
bude prebiehať viackolovou verejnou

súťažou, čiže v prípade neúspešného predaja
sa uskutočnia ďalšie kolá s postupným
znižovaním vyvolávacej ceny. Podporu
mestského zastupiteľstva získal aj návrh na
zvýšenie nájomného v bytovom dome DOS
na Komenského ulici s prihliadnutím na
rekonštrukciu vchodových dverí a bytových
okien.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú
správu
Oblastnej
organizácie cestovného
ruchu Tekov, ktorého
je mesto Želiezovce
zakladajúcim
členom.
V
súvislosti
so
správou Tibor Csenger
prezentoval
svoj
názor v tom duchu, že
v materiáli o činnosti
v
roku
2019
sú
Želiezovce len okrajovo
spomenuté a rovnako aj
v pláne činnosti na tento
rok. Primátor Ondrej
Juhász
poznamenal,
že združenie vzniklo
pred 2,5 rokmi, pracuje s minimalistickým
rozpočtom a s prihliadnutím na tieto
skutočnosti je možné jeho pôsobenie označiť
ako úspešné. Na webstránke organizácie je
naše mesto dostatočne propagované, dodal
primátor. Pavel Polka vyvrátil pochybnosti

svojho kolegu o tom, či Želiezovce vôbec
patria do regiónu niekdajšej Tekovskej
župy a dodal, že práve organizácia OO CR
Tekov zabezpečila, aby ako riaditeľ múzea
mohol začiatkom marca počas troch dní
prezentovať Želiezovce na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu v Budapešti.
MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti
mestskej polície za apríl a máj, správu

o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva,
správu o výsledkoch finančnej kontroly
hlavného kontrolóra, schválilo plán jeho
činnosti na druhý polrok i termíny svojich
zasadnutí na druhý polrok 2020.
(ik)

Primátor: „Chcem moderné mesto, nie aby
ma mali za opravára.“
Predstavitelia mesta už začiatkom predchádzajúceho volebného
obdobia, ale aj v tomto období často vyhlasovali, že netreba
sa vracať do minulosti a hľadať príčiny, namiesto toho by
sme mali hľadieť dopredu. Stav niektorých objektov však
núti k reflexii. Koncom júna
to povedal primátor k téme
vyvaleného plota pri štadióne.
„O chvíľu sa nám vyvalí plot
parku na Komenského ulici,
plot katolíckeho cintorína sa už
vyvalil, hrozí to aj v prípade plota
reformátskeho cintorína. Dobieha
nás minulosť, šlendrianska práca,
nekvalitné materiály,“ zhodnotil
Ondrej Juhász situáciu v meste
s konštatovaním, že na každom
kroku je potrebné niečo
opravovať. Pri tejto príležitosti
prezentoval aj svoj názor o tom, že mesto nemôže stále iba
opravovať, musí sa zamerať aj na budovanie. „Prišiel som sem aj
preto, aby som staval nové veci. Nechcem, aby ma mali za opravára,
hoci do opravy objektov sme už investovali milióny. Tieto opravy
však mali prebehnúť už dávno v minulosti.“
Primátor uznal, že v mnohom nesúhlasí s poslaneckou väčšinou

a voči poslaneckému zboru má nevýhodu v tom, že je sám a
zastupiteľstvo sa môže uzniesť inak, ako by si to on prial. „Lenže
podobne ako poslanci, aj ja som sem prišiel s volebným programom,
v ktorom som občanom niečo sľúbil, a to chcem dodržať. Snažím
sa o to, aby sme neinvestovali len do jedného objektu, ale do
viacerých, od jednoduchých lavičiek, bezbariérových vstupov,
výťahov po väčšie veci. Chcem pozdvihnúť kvalitu života, stavať
byty, polyfunkčné objekty, rozvíjať verejné priestranstvá, chcem
moderné mesto, pripravené na budúcnosť, nie stále iba opravovať.
To je moja filozofia.“
(ik)
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Na uliciach stojí voda, lebo chýbajú jarky
V diskusii júnového zasadnutia mestského
zastupiteľstva bolo prebratých množstvo tém
a viditeľný bol aj záujem občanov o riešenie

mesto podobné stretnutia neplánuje. Všetci sa s tým zmieriť, že sa to bude robiť postupne,
obyvatelia bytov sú zároveň aj obyvateľmi kým nebudeme mať min. 5,6 milióna eur na
mesta a práve zasadnutie mestského opravu všetkých komunikácií. Nebudeme čakať
zastupiteľstva je vhodným fórom na kanalizáciu, hlavné vetvy pôjdu väčšinou
pre občanov, aby sa vyjadrili aj tak v zelených pásoch. Máme výhodu, že
a kládli otázky. Dodal, že niektorí máme vlastných ľudí a asfaltovací stroj, takže
občania
chodia
pravidelne, finančne nás to nebude až tak bolieť,“ povedal
zaujímajú sa o dianie, poukazujú Ondrej Juhász. Tibor Csenger poznamenal,
na chyby, čím predstaviteľom že hovoril s ministrom životného prostredia,
mesta pomáhajú. Opäť požiadal ktorého pozval do regiónu, jeho návšteva
o súčinnosť občanov v oblasti by sa mohla uskutočniť na jeseň, niekedy
udržiavania poriadku, aby sa v októbri–novembri. Súhlasil s primátorom,
na tých, ktorí robia neporiadok, že na uliciach stojí voda, lebo nie sú jarky,
poukazovalo konkrétne a mesto ktoré by bolo potrebné vytvoriť. Ľ. Pivarčiová
bude pri odhalení udeľovať sa v mene Mikulčanov poďakovala, že
mesto dalo do poriadku mikulskú márnicu
Pionierska bude jedna z prvých ulíc s kompletne novou maximálne sadzby pokút.
Obyvateľ
Pionierskej
ulice
poukázal
a opravilo bránu na cintoríne. V odpovedi
asfaltovou vozovkou
na akútnu potrebu dobudovania na jednu zo svojich otázok sa od primátora
záležitostí. Diskutovalo sa o vzhľade centra
kanalizácie v meste, keďže obyvatelia dozvedela, že domácnosti môžu vypúšťať
mesta, cyklotrase, možnostiach spolupráce
v neodkanalizovaných častiach
mesta s bytovými samosprávami, odpadoch,
mesta platia za vývoz žúmp
kanalizácii, Pionierskej ulici i možnej
násobne viac ako domácnosti
návšteve ministra životného prostredia
napojené na kanalizáciu. Pýtal sa
a ďalších záležitostiach.
aj na plány mesta na odvedenie
V úvode, na otázku Miroslava Krišku
dažďových vôd z tejto ulice.
o znižujúcom sa počte lavičiek na chodníku
Primátor
vysvetlil
súčasnú
na Mierovej ulici, vedúci oddelenia správy
situáciu s projektom kanalizácie
mestského majetku a služieb Peter Haris
a vyhlásil, že pri oprave
informoval prítomných, že tri zo šiestich
miestnych komunikácií mesto
lavičiek boli poškodené, mesto ich plánuje
nebude čakať na kanalizáciu, ako
nahradiť. Pavel Polka sa niekoľkými vetami
v predošlých obdobiach.
vrátil k téme porovnania úspešnosti
„V rozpočte sme si stanovili 100 tis.
základných škôl. Dotkol sa aj témy
eur na postupnú opravu miestnych Na dome smútku v Mikule prebehli rekonštrukčné práce.,
dôležitosti dobrého manažovania škôl pre
komunikácií, ktorých máme opravená bola aj vstupná brána od Nábrežnej ulice.
získanie rôznych externých projektových
celkovo 32 km. Najprv opravíme
zdrojov, pričom spomenul, že kým slovenská
Pioniersku a Krátku, teda ulice, kde najviac dažďovú vodu na verejné priestranstvo,
ZŠ úspešne dokončila projekt technického
stojí voda a vytvoríme na týchto uliciach avšak nesmú tým nikomu spôsobovať
vybavenia učební, druhá škola rozbehla
klasické jarky na odvedenie dažďovej vody, žiadnu ujmu.
podobný projekt, ten však nie je zďaleka
(ik)
samozrejme s priechodmi k domom. Musíme
ukončený. Tibor Csenger sa dotazoval na
kolaudáciu cyklotrasy a jej problematické
úseky pri nájazdoch na novovybudované
časti, pričom naznačil, že za podobné
problémy by mali zodpovedať projektanti.
Mesto hospodári účelne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Taký je
Ako dodal, v mnohých prípadoch to
výsledok prvej finančnej kontroly hlavného kontrolóra mesta Želiezovce v roku 2020.
musí riešiť mesto dodatočnou investíciou
Kontrolór Štefan Jurák sa v nej zameral na stav a vývoj dlhu mesta, ako aj dodržiavanie
z verejných zdrojov. Ako príklad spomenul
podmienok prijímania úverov.
plot pri štadióne, kde odtrhnuté trúbky
Na základe dostupných údajov dospel k záveru, že kým skutočné bežné príjmy mesta
predstavujú potenciálne nebezpečenstvo
boli v minulom roku vo výške 4 082 512,04 eur, stav nesplatených úverov v komerčných
a podlahu v telocvični T18. Vyzval, aby sa
bankách bol na úrovni 1 480 958,76 eur, čiže celková zadlženosť mesta bola na úrovni 36,28
mesto nepúšťalo do opráv, keď na ne nemá
%. Povolená teoretická hranica podľa rozpočtových pravidiel je pritom na úrovni 60 %, čo
schválené financie, len do tých, kde má
znamená, že úverové zaťaženie mesta je napriek nedávnemu zvýšeniu úverového rámca stále
istotu, že ich vie dokončiť.
hlboko pod hladinou, ktorá by mala obyvateľov znepokojovať. Naopak, môže ich upokojiť, že
Ľudmila Pivarčiová tlmočila záujem
bezpečnostná úverová rezerva mesta je v súčasnej dobe takmer 970 tisíc eur.
majiteľov bytov o otázky týkajúce sa
O uváženom hospodárení hovorí aj druhý, hlavným kontrolórom skúmaný ukazovateľ.
najmä odpadu, separovania, parkovania
Splátky všetkých úverov by podľa platných rozpočtových pravidiel nemali presiahnuť 25 %
a dopravných značiek na sídliskách. Navrhla
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, čiže už spomínanej sumy 4,08 mil. eur,
rozvinúť spoluprácu mesta s bytovými
čo by teoreticky predstavovalo sumu 1,02 mil. eur. Ku koncu minulého roka bola situácia
samosprávami. Podľa primátora, ak
taká, že splátky úverov boli na úrovni 208 342,54 eur, dosahovali teda iba 5,10 % skutočných
predstavitelia mesta dostanú pozvánku na
bežných príjmov.
(ik)
zasadnutia bytových samospráv, radi prídu,

Zadlženosť stále hlboko
pod povoleným limitom
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Keď niekto niečo nechápe, treba
Roky pôsobil v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody, popritom sa angažoval ako
poslanec MsNV, neskôr MsZ, člen mestskej
rady, ale aj ako funkcionár športového
klubu. V komunálnych voľbách v roku
1998 sa stal primátorom mesta a v tejto
funkcii zotrval až do roku 2006. V rokoch
2001 – 2005 bol poslancom zastupiteľstva
NSK, v rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako
viceprimátor mesta.
S jeho menom sú spojené mnohé investičné
aktivity v rozvoji mesta, ale aj pád
želiezovskej nemocnice. JUDr. Géza Nagy.
Ste Mikulčan, tam ste sa aj narodili?
Nie, narodil som sa v Šalove. Ale inak som
Mikulčan. Moja rodina z otcovej strany,
už 200-300 rokov dozadu, sú Mikulčania.
Pred vojnou bol starý otec lesníkom u grófa
a bývali v lesníckom dome v Jarku. Až keď
som mal 6 rokov, presťahovali sme sa späť
do Mikuly. Otec bol kováčom, pracoval na
štátnych majetkoch a po presťahovaní do
Mikuly v roku 1955 na miestnom družstve.
Mama bola domáca a neskôr tiež pracovala
na družstve.
Do školy ste už chodili v Mikule?
Prvý ročník som absolvoval v Šalove, druhý
až piaty v Mikule. Od 6. ročníka som chodil
do terajšej ZŠ s VJM.
Aké bolo vaše detstvo?
Bol som prvým vnukom jedného i druhého
starého otca a ako prvorodené dieťa som bol
miláčikom. Starali sa o mňa. Keď som mal
5 rokov, od starého otca som dostal bicykel.
Ako 6-ročný som jazdil na koňoch, a to vďaka
starému otcovi, ktorý bol vedúcim žrebčína,
bolo tam vtedy vyše 100 koní. Raz ma zobral
na dlhšiu jazdu, vyše 20 km a na druhý deň
som nevedel chodiť. Aj neskôr som každé leto
chodieval k starému otcovi. Druhý starý otec
bol poľovníkom a rybárom. Brával ma na
poľovačky aj na ryby. Mal som pekné detstvo,
nič mi nechýbalo. Napokon, čo také dieťa
vtedy potrebovalo?
Čím ste sa v detstve zaoberali?
Nemožno povedať, že by som sa na niečo
špecializoval. Bol som ako ostatní chlapci
v tých časoch. Spomínal som prvý bicykel od
starého otca, neskôr som ďalší dostal od otca.
S ostatnými deťmi som hrával futbal, chodili
sme na Hron na ryby a plávať.
Akú strednú školu ste si vybrali?
Chcel som byť lesníkom. Ale po skončení ZŠ
sme neskoro poslali prihlášku na Strednú
školu lesnícku v Banskej Štiavnici, tak som
išiel na SVŠ, kde som v roku 1966 maturoval.
Ako to bolo s vysokoškolským štúdiom?
Podal som si prihlášku na vysokú školu
vojenskú a na právnickú fakultu UK.
Prijímacie skúšky na vojenskej škole boli skôr

ako na právnickej fakulte. Pretože som bol
s kamarátom už prijatý na vysokú vojenskú
školu, na prijímačky na právo som sa už
riadne nepripravoval. A nebol som prijatý
pre nedostatok miesta. Veľmi rýchlo sa
však ukázalo, že vojenská škola bol omyl.
Tak som si hľadal inú školu a nastúpil
som na nadstavbové štúdium na
Strednej ekonomickej škole v Bratislave,
sociálno-právne zameranie správne pre
národné výbory. Potom som skúšal to
právo, ale nevyšlo to, až neskôr popri
zamestnaní.
Nehovorili sme o športe, pritom vaše
meno bolo dlho spájané práve so
športom.
S aktívnym športom som skončil ako
18-ročný, keď som bol operovaný na
meniskus. Nebol som registrovaným
hráčom. V Želiezovciach som sa do
mužstva dorastu nedostal, boli lepší.
Nebol som futbalový talent. Samozrejme
futbal mám rád, rekreačne som ho hrával
a športu som sa neskôr venoval, ale nie ako
športovec.
Kedy ste nastúpili do zamestnania?
V júni som skončil školu, 1. júla 1970 som
nastúpil do zamestnania v Ústave Zboru
nápravnej výchovy na Veľkom Dvore a 11.
júla som sa oženil. Stíhal som...
V roku 1972 sa nám narodil syn, o 18
mesiacov neskôr dcéra. V roku 1975 som
sa stal predsedom futbalového oddielu
a poslancom MsNV, neskôr som bol aj
členom mestskej rady. Medzitým som
diaľkovo študoval na Právnickej fakulte UK
v Bratislave a staval som dom. V roku 1979
som ukončil štúdium a získal titul doktora
práv, dostaval som dom a dostal som infarkt.
Naozaj ste stíhali... Potom ste zmiernili
životné tempo?
Štyri mesiace som bol práceneschopný. Vzdal
som sa niektorých funkcií, napríklad predsedu
futbalového oddielu.
Čo ste robili v ÚZNV?
Po nástupe ma zaradili na funkciu
vychovávateľa, po šiestich mesiacoch som
bol ustanovený do funkcie náčelníka
hospodárskeho oddelenia, neskôr zástupcu
náčelníka Ústavu pre veci ekonomické.
V ÚZNV som bol 28 rokov, z toho 18
mesiacov som bol na Strednej škole
Ministerstva spravodlivosti SSR v Nitre, kde
som zastával funkciu zástupcu riaditeľa. Pred
odchodom zo Zboru som zastával funkciu
zástupcu riaditeľa pre veci služobné.
O tom, že ste boli aktívny aj v komunálnej
politike, ste sa už zmienili. Prečo ste
sa potom rozhodli kandidovať na post
primátora?

Bol som pri tom, keď v novembri 1989
bolo potrebné kreovať nové vedenie, ktoré
mesto povedie do prvých slobodných volieb.
Mesto vtedy ešte malo 52 poslancov. Bol

som členom mestskej rady, postavil som sa
a povedal, že keď my ako jedenásti členovia
nie sme schopní riadiť toto mesto, zriekam
sa funkcie a to isté odporúčam aj ostatným.
Postupne tak urobili aj ostatní a mňa poverili
zostavením novej rady. Potom sa rozhodovalo
o novom predsedovi MsNV. Navrhol som
Ladislava Dobrovického, ktorý mal dostatočné
skúsenosti na to, aby úspešne poviedol mesto
do slobodných volieb.
V tých voľbách ste na primátora
kandidovali aj vy?
Kandidoval som, nahovorili ma. Občania
chceli širší výber.
Prečo ste vtedy chceli byť primátorom?
Nechcel. Mal som dobré zamestnanie
a možnosť kariérneho rastu, ponúkali mi
pôsobenie v Banskej Bystrici. Odmietol som
z rodinných dôvodov. Ja som tu pôsobil ako
predseda TJ, zároveň som robil aj predsedu
futbalu od roku 1991 a musím podotknúť, že
úspešne. Napokon, svedčia o tom tablá visiace
na stenách v budove MŠK.
Primátorom mesta ste sa stali v roku
1998.
Mesto v tom čase potrebovalo zmenu. Bol
som vtedy na stáži na generálnom riaditeľstve
v Bratislave, zároveň ma občania oslovovali,
aby som kandidoval. Rozhodol som sa, že
tak urobím. Oznámil som to generálnemu
riaditeľovi, ktorý mi pri pohovore ponúkol
funkciu riaditeľa ústavu. Bolo to odvážne
rozhodnutie 8 mesiacov pred voľbami, ale
dôveroval som občanom. A vyhral som voľby.
Ako by ste charakterizovali éru, v ktorej
ste stáli na čele mesta?
Treba to vidieť v kontexte. Môj predchodca
to nemal jednoduché, zvládnuť ten prechod
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mu to vysvetliť
začiatkom 90. rokov. Keď som nastupoval
do funkcie primátora, mesto malo dlh voči
bankám 36 mil. Sk a niekoľko miliónov
voči súkromným firmám. Vtedy sa ročne
hospodárilo so 100 mil. Sk, čo sú zhruba
3 milióny eur. Teraz sa hospodári s 8 mil.
eur. Príjmy zo štátneho rozpočtu narástli až
v roku 2006, práve keď som skončil v úrade,
navyše od roku 2007 bolo možné využívať aj
eurofondy.
V 90. rokoch boli úplne iné problémy, ako
teraz. Už nemáme niektoré podniky, ktoré sme
vtedy mali, napr. Bytový podnik a nemocnicu.
V tých rokoch bolo potrebné zabezpečiť dôležité
dokumenty. Schválený bol Územný plán v roku
2002, Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja a Koncepcia rozvoja mesta v roku
2006. Po prevzatí funkcie sme v centre mesta
dobudovali kanalizačné siete v troch uliciach
a vybudovali cestu na Poštovej ulici. Bol
vybudovaný rozvod vody v Mierovej osade
a vo Svodove, kde bol vybudovaný aj plynovod.
V súlade s Územným plánom sme zabezpečili
výkup pozemkov pre priemyselný park, kde
prvý partner, Selyz nábytok v roku 2005 začal
výrobu. Pripravili sme projekty infraštruktúry
v priemyselnom parku. Žiaľ, môj nástupca
nepožiadal o financie na ich vybudovanie,
a tak nemohol záujemcom poskytnúť pozemky
na výstavbu. V centre mesta vzniklo 40 bytov
s 50 percentnou podporou štátu. Mohli sme
postaviť ďalšie, keby poslanci pochopili, že tak
výhodné financovanie v budúcnosti nebude
a navyše to mesto ani nezaťaží, lebo zvyšných
50 %, financovaných z úveru, sa spláca
z nájomného. Bol vybudovaný Lidl, v Mikule
sme postavili nový dom smútku a obnovili časť
oplotenia cintorína.
Práve nemocnica a jej osud bol zlomom vo
vašom pôsobení vo funkcii primátora, po
ktorom už vaša ďalšia kandidatúra nebola
úspešná.
Áno, opozícia a niektorí nečestní vedúci
funkcionári
nemocnice, kandidáti
na
post primátora a ich prívrženci zneužili
situáciu pred voľbami. Klamali občanom
o zodpovednosti za zatvorenie NsP Želiezovce.
Do dnešného dňa mi však nikto nepovedal, akú
povinnosť som si nesplnil.
Zriaďovateľom nemocnice sa od roku 2003 stalo
mesto. NsP bola príspevkovou organizáciou
mesta, zároveň však bola zdravotníckym
zariadením, ktorému patrí úhrada za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa
osobitného predpisu. Zdravotnícke zariadenia
zaradené do siete uzatvárajú so zdravotnými
poisťovňami zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Zákon priamo neukladal
zriaďovateľom poskytnúť nemocniciam I. typu
príspevok na činnosť. Dozor nad prevádzkou

a
kontrolu
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti
vykonávalo
ministerstvo
zdravotníctva, krajskí a okresní lekári,
ako aj zdravotné poisťovne, ktoré uzavreli
s NsP zmluvy. V júli 2005 vykonali revízni
lekári dvoch zdravotných poisťovní kontrolu
poskytovania zdravotnej starostlivosti v NsP
Želiezovce a zistené nedostatky zapísali do
protokolu. MUDr. Ľubomír Ševčík, lekár
samosprávneho kraja konštatoval, že na
chirurgickom, internom, gynekologickom
oddelení a oddelení anestézie a internej
medicíny boli zistené závažné nedostatky,
ktoré priamo ohrozovali akútne poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Nariadil zabezpečiť
zdravotnú starostlivosť pre akútnych pacientov
v najbližšej nemocnici, v Leviciach. Na OAIM,
kde boli hospitalizovaní dvaja pacienti, nebola
od 1. júla zabezpečená lekárska služba. V
októbri uskutočnil lekár samosprávneho
kraja ďalšiu kontrolu a zistil nedostatky,
ktoré viedli k zrušeniu povolenia prevádzky
nemocnice. 30. novembra VšZP vypovedala
zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej
starostlivosti. Dôvodom boli nedostatky
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
zistené revíznymi lekármi VšZP a lekárom
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
podložené protokolom z kontroly. 1. decembra
2005 riaditeľstvo NsP dostalo oznámenia od
šiestich vedúcich pracovníkov o tom, že nie
sú schopní zabezpečiť prevádzku jednotlivých
oddelení a nesúhlasia s odvolaním Igora
Kúdelu z funkcie povereného riaditeľa NsP.
Oznámenia boli doručené aj MUDr. Ševčíkovi,
ktorý 2. decembra s okamžitou platnosťou,
čiže v piatok medzi 13. a 14. hodinou nariadil
dočasné pozastavenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti v NsP Želiezovce. Skutočnosťou
bolo, že namiesto riaditeľa nemocnice
som v záujme zabezpečenia financovania
činnosti nemocnice navštevoval poisťovne
a organizácie, ktorým nemocnica dlhovala
za energie, a dohadoval som s nimi platobné
kalendáre. Ako primátor mesta som nemal
rozhodovaciu právomoc v personálnych a ani
iných veciach nemocnice. Túto právomoc malo
zastupiteľstvo.
O nemocnici sa v súvislosti s vami hovorí
veľa, ale toto nie...
Veľa vecí sme nechceli vedieť, napríklad, že to
už dávno nebola tá nemocnica, ako v 60-tych,
70-tych a ešte aj v 80-tych rokoch. Zastarané
prístrojové vybavenie a objekty vyžadujúce
opravu. Zo 170 lôžok niekedy nebolo
obsadených ani 30. Detské oddelenie bolo
niekedy úplne bez pacientov, ale samozrejme,
sestry a lekári boli zaplatení. Takto sa
vytvárala strata v priemere viac ako milión
korún mesačne. Nemocnica bola stratová už

vtedy, keď bola štátna.
Koniec želiezovskej nemocnice je téma na
samostatnú knihu. To, že jej dlhy po jej
zrušení prešli na mesto, do značnej miery
negatívne ovplyvnilo investičné aktivity
mesta...
O nemocnici sa dá naozaj veľa hovoriť.
Dnes je však jasné, že inak to asi dopadnúť
nemohlo. Dôležité bolo, že za peniaze získané
z predaja objektov mesto mohlo vyrovnať dlhy
nemocnice. Investície mesta neboli ovplyvnené,
pretože pri odovzdaní funkcie primátora
mesta dňa 2. 1. 2007 mesto evidovalo na
vlastných účtoch 14 800 000,- Sk a dlhy voči
bankám boli vo výške 16 miliónov.
Vám to však už nepomohlo, pretože keď
po predaji nemocnice prišla prvá splátka,
boli tu komunálne voľby, v ktorých bol za
primátora zvolený Pavel Bakonyi.
Kým za mojej éry sme z vlastných prostriedkov
dokončili plynofikáciu a vodovod, v roku 2006
sa začala pre mestá a obce éra eurofondov.

Boli pripravené projekty, stačilo pokračovať,
napríklad projekt na rekonštrukciu maďarskej
ZŠ. To sa však neuskutočnilo a už sa zrejme
ani neuskutoční.
Po štyroch rokoch, v roku 2010 ste opäť
kandidovali na post primátora mesta...
Opäť to boli občania, ktorí ma nahovárali, a ja
som sa nemohol pozerať na tú nemohúcnosť.
Vzhľadom na to, že bolo viac kandidátov,
nevyšlo to, hoci mi veľa nechýbalo. Vedel
som však, že mesto potrebuje zmenu, preto
neskôr, keď som sa dozvedel, že Ondrej Juhász
uvažuje o kandidatúre, rozhodol som sa ho
podporovať, a to aj tým, že som kandidoval
na poslanca. On si ma potom vybral za svojho
→6
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Socializmus
v trhovom prostredí
Nedávno sme si všimli nevšednú
zaujímavosť, ojedinelú situáciu, ktorá
dlhé desaťročia panovala v jednom zo
želiezovských bytových domov. Rarita, ktorú
si dlho nikto nevšímal, je v tom, že ceny
nájomného v ňom zostali nezmenené od
čias socializmu. „Bytový dom bol postavený
v r. 1988 a nachádza sa v ňom 64 bytových
jednotiek. Výška úhrad nájomného nebola od
doby uvedenia bytového domu do užívania (r.
1989 - 1990) upravovaná,“ uvádza mestský
úrad v podkladovom materiáli na rokovanie
mestského zastupiteľstva v júni 2020.
Ide o bytový dom DOS, čo je skratkou
Domu opatrovateľskej služby. Ako aj
z názvu vyplýva, pôvodne mali byť tieto
byty sociálne, avšak ani pracovníci mesta,
ani nájomcovia si nespomínajú na to, že
by v nich opatrovateľská služba niekedy
fungovala.
Dlhých 30 rokov teda budova, ktorá mala
pôvodne slúžiť na sociálne bývanie pre
dôchodcov a inak odkázaných, fungovala
ako klasický bytový dom, ibaže vďaka
„prischnutému“ názvu so sociálnou
cenotvorbou nájomného. Pravdou na druhej
strane však je, že rovnako ako nájomné,
ani pomery sa v bytovom dome za ten čas
nemenili, neprebehla v ňom žiadna výrazná
modernizácia. Ak vážený čitateľ nachádza
v týchto vzťahoch istú férovosť, nebude
to dielom náhody. V konečnom dôsledku,
nájomníci si tu žili v pomeroch z čias
socializmu – a za socialistické ceny. Nie
nepatrnú časť z nich tvorili a dodnes tvoria
dôchodcovia, najviac zvyknutí na systémové
chyby socialistických panelákov a zároveň
asi najviac oprávnení na čerpanie výhod
mestskej cenotvorby.
Ktovie, ako dlho by status quo zostalo
zachované, keby sa súčasné vedenie mesta
nerozhodlo konečne si vypočuť žiadosť
nájomníkov a začať s rekonštrukciou DOS.
A tak začiatkom tohto roka bola realizovaná
prvá významnejšia rekonštrukcia objektu
od jeho výstavby: výmena vchodových dverí
a okien jednotlivých bytov za takmer 150
tisíc eur. Zároveň sa načrtli aj plány na
zateplenie celého objektu. Aj to sa zdá férové,
že vykročením zo starých pomerov sa vykročí
aj zo starých cien, a tak niekoľko mesiacov
po rekonštrukcii pristúpilo mesto k zvýšeniu
nájomného. Aj nové nájomné je v dvoch
tarifách, dôchodcovia sú zvýhodnení. Ich
zvýhodnenie, popri pozabudnutej výške
nájomného po dlhé desaťročia, jediné
opatrenie, naznačujúce sociálny charakter
bytového domu, zostáva teda zachované.
Ladislav Levicky

V blízkej budúcnosti budeme svedkami rozvoja niektorých maloobchodných prevádzok
v meste. Zmeny pripravuje tak novozámocká, ako aj levická Jednota. Coop Jednota Nové
Zámky odkupuje objekt obchodu s krčmou v Mikule s priľahlými pozemkami, kde plánuje
vybudovať moderný supermarket. Stavebné práce začne aj Coop Jednota Levice pri svojom
obchode na Petőfiho ulici. Po zbúraní zostatkov starej stavby na Úzkej ulici tam postaví
úplne nový obchod, ku ktorému vybuduje aj parkoviská, čím sa od parkujúcich áut čiastočne
odbremení Petőfiho ulica.
(ik)

Keď niekto niečo nechápe,
treba mu to vysvetliť
5→

zástupcu.
Ako zástupca primátora ste sa starali
najmä o niektoré projekty, z ktorých
asi najúspešnejším je modernizácia
verejného osvetlenia.
Všetky projekty boli úspešné a samozrejme,
prospešné. Z vlastných prostriedkov by sme
ich nikdy nemohli vyfinancovať. Poslancom
však bolo treba vysvetľovať, prečo sú potrebné
a niektoré projekty prešli len na druhýkrát.
Keď budú realizované všetky projekty,
hodnota dotačných prostriedkov presiahne
10 miliónov eur. Projekt modernizácie
verejného osvetlenia v Želiezovciach je
vyhodnotený ako jeden zo štyroch najlepších
na Slovensku. Ďalší projekt, Rozšírenie
separovaného zberu odpadu, bol tiež úspešne
realizovaný. Práve realizovaná rekonštrukcia
telocvične T18 a výstavba cyklotrasy sú tiež
úspešné. Najväčším je projekt kanalizácie
mesta, ktorý sa v súčasnosti nachádza
v zásobníku projektov.
V každom prípade ste významne prispeli
k úspechu prvého volebného obdobia
primátora Ondreja Juhásza. Prečo ste
nepokračovali?
Myslím si, že mesto je dobre naštartované
a primátor s poslancami a pracovníkmi mesta
to zvládnu aj bezo mňa. Aj ja už mám svoj vek
a rád by som venoval viac času svojej rodine.
Ale dianie v meste naďalej pozorne sledujem
a kde-tu rád pomôžem svojou radou.
Legendárnym a pre vás charakteristickým

sa stal výrok: „Ja vám to vysvetlím.“
Áno, pre občanov sme zo zákona povinní ako
verejní funkcionári vysvetľovať. Keď niekto
niečo nechápe, treba mu to vysvetliť. Na
druhej strane, ak si niekto nechce nechať niečo
vysvetliť, nemal by vôbec pôsobiť vo verejných
funkciách. Veľa šancí naše mesto nevyužilo
len preto, lebo ich poslanci nepodporili,
pretože ich nepochopili. Aj teraz ma hnevá,
keď poslanci nechápu, že s primátorom sú na
jednej lodi. Keď mu robia napriek, doplatia
na to v konečnom dôsledku občania.
Spomínali ste, čo vás hnevalo. Čo vás,
naopak, tešilo?
Teší ma to, keď úspešne vieme spolupracovať
a sú výsledky, napríklad podľa môjho názoru
veľa úspešných projektov za posledné volebné
obdobie. Bol by som rád, keby sa realizovali
väčšie projekty v súlade s územným plánom,
napríklad preloženie cesty I. triedy z centra
mesta.
Chceli by ste ešte niečo dodať?
Želám úspešnú a bezkonfliktnú spoluprácu
samospráve.
Chceli by ste niečo odkázať občanom?
Aby sa zapájali do činnosti samosprávy
svojimi návrhmi a aby tí, ktorí sa aktívne
venujú dianiu v našom meste, sa zúčastňovali
zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby
takto z prvej ruky mohli získať relevantné
informácie o veciach týkajúcich sa
samosprávy a mesta samotného.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Krátko
Dňa 9. apríla riešila mestská polícia
v súčinnosti s OO PZ Želiezovce prípad
pokusu o násilné vniknutie do bytu.
Majiteľka bytu na Štúrovej ulici zavolala
štátnu políciu, ktorá požiadala mestských
policajtov o preverenie oznámenia. Keď
však prišli na miesto činu, páchateľ tam
už nebol. Keď počul, že pani volá políciu,
okamžite sa vzdialil.
Mestská polícia riešila počas mája niekoľko
zaujímavých prípadov. Dňa 18. mája bolo
nahlásené podozrenie z pokusu o podvod
pri podomovom predaji. V tomto prípade
však našťastie nešlo o porušenie zákona, iba
o nedorozumenie. Inak dopadlo hlásenie
o drobnej krádeži v predajni Pepco 27. mája.
Podľa popisu osoby hliadka MsP páchateľa
našla a odovzdala privolanej hliadke OO
PZ, ktorá celú záležitosť doriešila. Hliadke
MsP bol 25. mája nahlásený vrak vozidla
na Poštovej ulici. Ako mestskí policajti
zistili, nešlo o vrak, ale o vozidlo dočasne
vyradené z evidencie. Majiteľ napriek tomu
prisľúbil, že vozidlo umiestni inam, aby
nedochádzalo k zbytočným susedským
sporom a v priebehu niekoľkých dní tak aj
urobil.
V meste je 896 domácností, ktoré nie sú
napojené na kanalizáciu – odznelo na
júnovej schôdzi mestského zastupiteľstva.
Ako zaujímavosť bolo spomenuté, že
patrí medzi ne aj rodinný dom primátora
vo Svodove. Diskutujúci sa pri tejto
téme vyjadrili, že je nespravodlivé, keď
takáto domácnosť musí platiť za vývoz
1 m3 asi 65 eur, pričom za odvedenie
rovnakého množstva vody do kanalizácie
platia iné domácnosti len zlomok tejto
sumy. Odznelo tiež, že odkanalizovaná
nie je ani väčšina okolitých obcí,
pričom na čističku do Šaroviec je
možné odviezť len obsah troch žúmp.
Mesto v minulosti viackrát požiadalo
o dotáciu na dobudovanie kanalizácie,
jeho úspešný projekt sa v súčasnosti
nachádza v tzv. zásobníku projektov,
ktoré boli schválené, ale pre nedostatok
financií sa nerealizovali. Otázkou podľa
primátora je, či ministerstvo bude
rešpektovať oprávnenosť týchto projektov
na nenávratný finančný príspevok, alebo
vypíše nové výzvy.
Zámer
výstavby
bytových
domov
v lokalite za nemocnicou sa naďalej
pripravuje. Mesto v súčasnosti rokuje o
prekládke vysokonapäťového vedenia.
V budúcnosti tam plánuje postaviť 90
bytov.
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Pre koronavírus, neistotu a zrušenie
dotácií sa uskutoční len časť podujatí
Opatrenia prijaté a dodržiavané s cieľom
zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ako
aj opatrnosť organizátorov pripravovaných
podujatí
spôsobili
masívne
rušenie
naplánovaných hromadných akcií. Medzi
nimi je aj mnoho kultúrnych a spoločenských
podujatí, ktoré mali byť podporené aj
z mestských dotácií, a tie majú byť na tento
rok zrušené. Väčšina plánovaných podujatí
sa teda neuskutoční, niektoré však predsa len
budú zorganizované, ak to situácia dovolí.
Kým OZ Svodov na tento rok neplanánovalo
také podujatia, na ktoré by požiadalo
o dotácie, OZ Mikulčan zrušilo svoje
plánované podujatia. Ako nám oznámil
predseda Pavol Ivan, združenie zrušilo
všetky svoje plánované aktivity na tento rok,
okrem jesennej oslavy 10. výročia založenia
OZ Mikulčan. Výročie v tomto roku oslavuje
aj Neinvestičný fond Čistý prameň, založený
na jeseň roku 1995. Oslavu štvrťstoročia
svojej činnosti plánuje zorganizovať
v jesenných mesiacoch, informovala nás
predstaviteľka organizácie Estera Juhászová.
Aj Pavel Polka z Občianskeho združenia
Castellum Zeliz nám oznámil, že väčšinu
svojich plánovaných podujatí zrušili. „Je
však možné, že v auguste sa uskutoční letné
školenie zbormajstrov, ak organizátori získajú

dotáciu Fondu na podporu umenia, o ktorej
sa rozhodne v júli. Schubertiádu tento rok
nezorganizujeme, ale na hody plánujeme
odhaliť pamätnú tabuľu Jána Karola
Esterházyho, ktorá bude umiestnená pri
vchode kaštieľa. Podarilo sa nám zabezpečiť
podporu od nadácie rodiny Esterházyovcov,

V septembri osadia ku vchodu kaštieľa pamätnú tabuľu Jána Karola Esterházyho.
ktorá prostredníctvom spoločnosti Esterhazy
Betriebe GmBH poskytla na tento účel 2000
eur. Reliéf s rozmermi 60×90×15 cm zhotoví
maďarský umelec Sándor Erdei,“ informoval
riaditeľ miestneho múzea.
(ik)

Dotácie v tomto roku
nebudú pridelené
Prvý polrok tohto roka bol ukážkovým
príkladom toho, ako absolútne neočakávaná
udalosť môže za niekoľko týždňov zmeniť
väčšinu našich plánov. Aktuálne zmeny sú
najmä negatívne, pretože po týždňoch tzv.
vypnutia ekonomiky prichádzajú následky
v podobne finančných suchôt. Negatívne
finančné dopady pocítia aj samosprávy,
aj naše mesto a rovnako aj občianske
združenia pôsobiace v Želiezovciach.
„Vzhľadom
na
prijatie
niektorých
mimoriadnych opatrení vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
choroby COVID 19 zasadla dňa 18. júna
dotačná komisia opätovne. Pri rozbore
rozpočtu mesta na rok 2020 konštatovala,
že postupne dochádza k znižovaniu
príjmov bežného rozpočtu mesta, hlavne u
podielových daní, čo má za následok potrebu
znižovania bežných výdavkov rozpočtu
mesta. Vychádzajúc z tejto skutočnosti a tiež
z potreby akútne riešiť havarijnú situáciu
strechy štadióna, navrhla dotačná komisia
zrušiť pôvodné uznesenie o pridelení dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2020 a prostriedky

presunúť na údržbu budov mesta,“
informovala vedúca finančného oddelenia
MsÚ Monika Tomeková. Poslanci sa na
pracovnej schôdzi koncom júna zhodli,
že financie vo výške 13,5 tis. eur, pôvodne
určené na dotácie, presunú na opravu
strechy štadióna. Presun sa má uskutočniť
formou zmeny rozpočtu, ku ktorej by malo
zasadnúť mestské zastupiteľstvo v júli.
(ik)

Poďakovanie

Nie všetci zákazníci sú slušní a disciplinovaní.
Niekoľkokrát som mala problémy s opitými
občanmi, ktorí robili neporiadok, prevracali
smetiaky alebo sa chceli biť. Zavolala som
hliadku Mestskej polície v Želiezovciach,
ktorá problém okamžite vyriešila. Tomáš
Duba a Roland Hanzo, keď majú službu,
často sa zastavia, aby sa spýtali, či je všetko
v poriadku. Starajú sa o poriadok v meste
a to je v dnešnej dobe veľmi potrebné.
Aj touto cestou im ďakujem.
Marcela Naďová,
pracovníčka trafiky Abar
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V centre umiestnia namiesto poškodených
nové lavičky
Viacerí občania sa zaujímali o príčiny úbytku
lavičiek na chodníku na Mierovej ulici,
najmä začiatkom jari, keď boli poškodené.
Jeden z nich napísal do redakcie aj čitateľský
príspevok na túto tému: „Na trase od MsÚ po
Lidl bolo 6 lavičiek. Už sú len tri. Chýbajúce
boli zničené vandalmi, metskými agresormi,
sociopatmi. Okrem toho som ´zainvestoval´ 87
centov na kúpu chýbajúcich alebo postupne sa
uvoľňujúcich skrutiek drevených dosák sediska
a operadiel a odovzdal ich na sekretariáte
primátora pre účel ich doplnenia. Vyzval
som poslanca Krišku, aby zaistil doplnenie
chýbajúcej dosky na jednej z lavičiek pred
MsÚ, okolo ktorej denne chodia zamestnanci
MsÚ, primátor a poslanci. Od poslanca
Krišku som žiadal iniciatívu pre výkon
opatrení cestou zastupiteľstva pre vydanie
úloh primátorom mesta. Poslanec ma
vysmial. Pre mesto ´plní vznešenejšie úlohy´.
Do parlamentu sa prebajkoval. Bajk park je
v stave, v akom je. Pán Kriška mladší je už
poslanec,“ píše nám Juraj Režo.
Poslanec tému lavičiek v centre mesta
predniesol na júnovej schôdzi zastupiteľstva,
kde dostal odopoveď, že lavičky budú
nahradené novými. Cítil však potrebu
zareagovať na komentár čitateľa k ich
komunikácii: „Ak občan poslanca požiada,

V záhrade vôní

Chýr o levanduľovej záhrade v Hronovciach
sa za niekoľko rokov rozšíril naozaj ďaleko,
a to aj vďaka médiám. Prečítať ste si o nej
mohli aj v našich novinách (júl-august 2016).
Ide pritom o rodinný dom obklopený
priestrannou záhradou. Jeho obyvateľmi
sú matka so synom, obaja na invalidnom
dôchodku, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi
pracovali ako hipológovia v PN Hronovce.
Po dlhých úvahách, akú rastlinu pestovať
vo veľkej časti ich záhrady za ovocným
sadom sa rozhodli pre magickú levanduľu
úzkolistú, nenáročnú, suchomilnú trvalku..
Opojná vôňa, pastva pre oči a božský pokoj.
Takto býva charakterizované prostredie dvora
tejto domácnosti tými, ktorí mali možnosť ho
navštíviť, či dokonca v ňom chvíľku pobudnúť.
Na svoje si tu prídu milovníci zdravých alternatív
súčasného života, pretože okrem levandule
tu vidno aj rôzne kvety, kríky, čínsky cisársky
strom... Napríklad aj rakytník rašetliakový,
vyhľadávaný prírodný antioxidant. Návštevník
nemusí byť znalcom, jednotlivé stromy a kríky
sú označené ceduľkami.
„Ľudia sa neustále vypytovali, čo je toto, čo je
tamto, tak som urobila ceduľky, z ktorých sa možno
dozvedieť nielen druhové označenie, ale aj vek tej

aby pomohol riešiť určitú vec vo verejnom
záujme, ten by sa mal snažiť pomôcť. Dôležitá
je však úroveň komunikácie. Ak mi občan
zadá úlohu v štýle rozkazu aj s termínom, nie
je to požiadavka, ale neúcta. Poslanec nie je
ničí poskok, občanovi by mal byť partnerom.
Budem ním všetkým občanom, ktorí sa na mňa
obrátia korektne,“ vyjadril sa Miroslav Kriška.

(Redakcia týmto považuje túto „osobnejšiu“
časť debaty za uzavretú – pozn. red.)
Čo sa však s lavičkami naozaj stalo a kto boli
spomínaní agresori? Náčelník mestskej polície

ktorej rastlinky,“ vysvetľuje Klára Kováčová.
Medzi návštevníkmi sú aj záujemcovia o
fotografovanie sa v zaujímavom prostredí,
preto vo dvore vidno aj rôzne
dekoračné predmety, stoličky,
stôl, kvetináče alebo bicykel
farby levandule.
Či už človek príde len zo
zvedavosti, po rady a recepty,
za oddychom, relaxáciou, či
posedieť si pri voňavom čaji
pod starým orechom, alebo
si nazbierať kytičky voňavej
levandule, alebo si kúpiť
levanduľový olej, sirup, mydlo,
sušienky, čaj, Klára Kováčová
sa snaží každému venovať kus
zo svojho času a podeliť sa o
chvíľu strávenú v krásnom
a inšpiratívnom prostredí,
vytvorenom vlastnými rukami. Jej záhrada
vôní sa už dvakrát stala aj dejiskom komorného
koncertu.
„Levanduľu sme zasadili z prozaických dôvodov
- človek ju raz kúpi a vydrží mu pri dobrom
ošetrovaní aj 15 rokov. Hneď v prvý rok po zasadení
zakvitla, kvety sme nasušili a vzápätí sme hľadali

Roland Hanzo tvrdí, že MsP nedostala od
občanov žiadny podnet. „Ani na kamerových
záznamoch nie je zaznamenané žiadne
konanie, vedúce k poškodeniu lavičiek napriek
tomu, že operátorky kamerového systému
sa zameriavajú na okolie lavičiek.“ Majiteľ
blízkeho obchodu zo susednej ulice podľa
autora čitateľského príspevku videl, ako
boli lavičky poškodzované, nikomu to však
nenahlásil. O záležitosti nás informoval aj
vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb na MsÚ Peter Haris: „Niekoľko
lavičiek bolo, žiaľ, poškodených, lebo niektorí
občania, ktorí v pracovných dňoch v čase od
7:00 do 16:00 hodiny nemajú čo robiť, len
konzumovať hamburgery, mnohí s nadváhou,
sedávali na ich operadlách. Namiesto
poškodených lavičiek objednáme nové,
odolnejšie, aby ich ´neprevrátil vietor´.“
Podľa náčelníka mestskej polície, ale rovnako
aj primátora Ondreja Juhásza, by pomohla
väčšia aktivita občanov pri odhaľovaní
poškodzovania spoločného majetku či
životného prostredia, najmä ich súčinnosť
v reálnom čase a pomenovanie páchateľov.
Mestu, teda nám všetkým, by to ušetrilo
množstvo peňazí a času.
(ik)

spôsoby jej zužitkovania. Viem šiť, tak som začala
šiť vrecúška, vankúše a plniť ich sušeným kvetom
levandule. Neskôr sme začali vyrábať mydlo, variť

sirup, piecť čaj, keksy a ostatné produkty.
Levanduľu pestujeme, striháme, sušíme,
drvíme. Je to dosť práce až do jesene a potom
na produktoch pracujeme celú zimu. A až
potom keď sú naše voňavé produkty chutné
a pekné, nás teší, že sa páčia aj iným.“
(dd)
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Aktívne prázdniny na ZUŠ
Prázdniny sa poriadne ani nezačali a v
priestoroch Základnej umeleckej školy
F. Schuberta v Želiezovciach bolo zrazu
živšie ako počas uplynulých mesiacov.
Dňa 2. júla sa tu konal workshop školského

Talentové skúšky
v umeleckej škole

V rámci prijímacieho konania na
Základnú umeleckú školu Franza
Schuberta v Želiezovciach sa od
budúceho
školského
roka
budú
organizovať
aj
talentové
skúšky.
Vyhlásila to riaditeľka školy Diana
Horváthová, ktorá zároveň dodala, že by
to pre záujemcov o štúdium nemalo byť
nič stresujúce. Talentové skúšky budú
spojené s dňami otvorených dverí od 2.
do 10. septembra, kedy si záujemcovia
budú môcť vyskúšať umelecké aktivity,
ponúkané na škole, aby si ozrejmili,
o čo by mohli mať najväčší záujem.
„Na talentových skúškach budeme
okrem iného zisťovať hudobný sluch,
rytmické cítenie a fyzické danosti detí
v prípade hudobného odboru, schopnosť
priestorového či tvarového vnímania
a výtvarného vyjadrovania záujemcov
o výtvarný odbor, ako aj pohybové
schopnosti, telesnú spôsobilosť a cit pre
rytmus u detí hlásiacich sa na tanečný
odbor,“ informovala nás riaditeľka a
dodala: „Zavedenie talentových skúšok
bolo aj reakciou na výrazné zvýšenie počtu
žiakov v ostatnom období, ale má poslúžiť
aj ako orientačná pomôcka nových žiakov
pri výbere predmetu. A v neposlednom
rade môže ďalej zvýšiť úroveň úspešnej
školy.“
(ik)

speváckeho
zboru,
zorganizovaný
v spolupráci ZUŠ a Regionálneho
osvetového strediska v Leviciach, ktoré
podujatie aj finančne podporilo. O tom, čo
sa členovia školského spevokolu v rámci
workshopu
naučili,
nás
informovala
riaditeľka
ZUŠ
Diana
Horváthová.
„Pod vedením
lektorky Moniky
Bažíkovej
si
na
podujatí
s
názvom
Zborový spev
–
kreativita,
radosť, empatia
deti osvojovali
m o d e r n é
trendy v oblasti
pohybového
prejavu
pri
prednese.
Rytmický pohyb je v zborovom speve stále
viac prítomný, v ostatnej dobe sa to považuje
za moderný doplnok hlasového prejavu.
So žilinskou lektorkou sa deti naučili dve
nové skladby, pričom pri jednej z nich si
nacvičili aj pohybové prvky.“ O čo vlastne

išlo, prezrádzajú názvy jednotlivých aktivít
v rámci workshopu: Práca so zvukom
a rytmom, Body Percussion – hra na telo,
Rytmicko-melodické cvičenia, Rozhýbeme
hlas aj telo.
Dopoludnia
prebiehali
aktivity
v priestoroch školy, popoludní sa účastníci
presunuli do kaštieľa, kde si okrem nácviku
mohli vypočuť aj krátku historickú
prednášku a po ukončení sústredenia
navštíviť aj mestské múzeum.
„Podujatie je dvojdňové, pokračovanie sa
uskutoční koncom augusta. Táto druhá
časť workshopu bude zároveň aj prípravou
na súťaž Mládež spieva, ktorá sa mala byť
na jar, zo známych príčin sa však bude
konať v náhradnom termíne na jeseň,“
informovala riaditeľka ZUŠ, ktoré v tomto
roku oslavuje 35. výročie svojho založenia.
Oslavy sa mali konať v máji, no tiež ich
museli zrušiť.
Diana Horváthová dúfa, že viac
naplánovaných podujatí už rušiť nebudú
musieť. Ak sa situácia v oblasti šírenia
vírusu COVID-19 nezmení k horšiemu,
okrem augustového workshopu sa
uskutoční aj letný tábor huslistov
v spolupráci so ZUŠ F. Liszta v Štúrove
a možno aj výtvarný tábor, ktorý bol
naplánovaný na začiatok júla, neuskutočnil
sa však zo zdravotných dôvodov.
(ik)

Dlhé obdobie trvajúci hlad po kultúrnych podujatiach sa snažila utíšiť mestská knižnica, keď
zorganizovala výstavu ocenených kalendárov, kníh a propagačných materiálov o Slovensku.
Výstavu začiatkom júla otvoril Ľudovít Vanek, ktorý sa zasadil o to, aby výber víťazných diel
prestížnych celoštátnych súťaží o najkrajšie kalendáre, resp. najkrajšie knihy a propagačné
materiály putoval medzi prvými mestami Slovenska do Želiezoviec. Na otvorení sa zúčastnili aj
deti z letného tábora ZŠ Želiezovce. Výstava inštalovaná v priestoroch oddelenia pre dospelých
MsK potrvá do konca augusta.
(ik)
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Poľnohospodárov obchádzajú
záhadní kupcovia

KniHU
do každej ruky

Agrárna komora Slovenska (AKS) upozornila na zvláštne praktiky
predstaviteľov spoločností so zahraničným vlastníckym pozadím.
O probléme nás informovala želiezovská predstaviteľka organizácie
Viktória Šubová, ktorá pôsobí v rámci programu Obecný správca:
„V našom okrese sme taký prípad ešte nezaznamenali, avšak
v okrese Dunajská Streda a Galanta už evidujú prípady pokusov
o výkup poľnohospodárskych pozemkov za zvláštnych podmienok.
V posledných týždňoch tam dostali vlastníci pozemkov ponuky od
rôznych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu a
sľubujú, že sa o všetko postarajú, len treba podpísať kúpnu zmluvu.
Spoločnosti vystupujú ako seriózni partneri, ochotní odkúpiť pôdu
aj v prípade, keď je v nájomnom vzťahu. Sú to subjekty založené v
blízkej minulosti, bez aktívnej poľnohospodárskej činnosti, s nejasnými
úmyslami a neznámym pozadím. Namiesto ponuky s uvádzaním ceny
za hektár ponúkajú kúpnu cenu za celý pozemok, čo majiteľom sťažuje
určenie jednotkovej ceny a posúdenie výhodnosti ponuky.“
AKS vyzýva vlastníkov pozemkov, aby sa nenechali zlákať vidinou
ľahkého zárobku. „Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
sa nedá zvýšiť, je to národné bohatstvo, mala by slúžiť skutočným
poľnohospodárom, ktorí sa o ňu starajú, zveľaďujú ju a produkujú
kvalitné potraviny. Zdravotne bezpečné potraviny od miestnych
poľnohospodárov sú základom nezávislej budúcnosti, preto si treba
pôdu vážiť ako národné bohatstvo.“
Kontaktná osoba AKS pre región Želiezovce Viktória Šubová
nás informovala, že program Obecný správca pokračuje naďalej.
V rámci neho poskytuje poľnohospodárom v okolí konzultácie
a pomoc pri príprave žiadostí o dotácie a štatistík a po získaní
GPS prístroja sa venuje aj vymeriavaniu pozemkov. „Pokračujeme
aj v programe zbierky obilia od darcov – poľnohospodárov, aby sme po
jeho spracovaní mohli múku darovať organizáciám v mieste pôsobenia
sponzorov. Aj touto cestou sa obraciame na farmárov, aby prispeli do
tejto dobrovoľnej zbierky,“ vyslovila žiadosť o spoluprácu želiezovská
predstaviteľka Agrárnej komory Slovenska.
(ik)

Mestská knižnica Želiezovce aj v roku 2020 získala finančné
prostriedky vďaka úspešnému projektu „KniHU do každej ruky“
z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry
národnostných menšín vo výške 1 000,-€. Spolufinancovanie
projektu zabezpečí mesto Želiezovce. Hlavným zámerom
projektu je umožniť čitateľom maďarskej národnosti rozvíjať
svoju osobnosť a vzdelávať sa čítaním kníh v ich materinskom
jazyku.
Každý čitateľ môže prispieť svojim návrhom na nákup
konkrétnej knihy a preto radi privítame aj Vaše návrhy na nákup
kníh! Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo formou e-mailu,
prípadne správou na sociálnej sieti Facebook.

Prípravné zápasy
futbalových družstiev

Jarná časť uplynulého ročníka nebola pre koronavírusovú pandémiu
dohratá a tak sa družstvá s o to väčším elánom pripravujú na ďalšiu
sezónu. Želiezovské družstvá začali so systematickými tréningami,
ktoré sú z času na čas obohatené prípravnými zápasmi.
Družstvo dospelých odohralo svoj prvý prípravný zápas v Pozbe.
Po prehratom prvom polčase s kvalitným súperom nakoniec
dokázalo zvíťaziť, keď v druhom polčase kondične jasne
prevyšovalo tím domácich. Pozba – Želiezovce 1:3 (1:0), góly: P.
Muller, K. Tóth, M. Víglaš. V druhom prípravnom zápase hostili
naši hráči treťoligový tím KFC Kalná nad Hronom, ktorému
podľahli 0:4 (0:2). Ďalší zápas absolvovali v Tekovských Lužanoch,
kde súpera pôsobiaceho v oblastnej súťaži zdolali jasne 5:1 (2:1).
Nasledoval domáci, víťazný zápas so súperom zo 4. ligy, ktorého
zaujímavosťou bolo opäť to, že hráči MŠK obrátili nepriaznivý
stav po prestávke: Želiezovce – Veľké Lovce 4:3 (0:1), góly: Čík
2, Herceg 2. V ďalšom zápase účinkovali Želiezovčania na ihrisku
súpera a s Plavými Vozokanmi zvíťazili jednoznačne 5:1 (3:0). V
ďalšom prípravnom zápase: MŠK Želiezovce - Mužla 4:5 (2:3).
Dorastenci si koncom júna zmerali sily so svojimi spoluhráčmi,
ktorí opúšťajú dorastenecké družstvo. V priateľskej atmosfére sa
zrodila spravodlivá remíza 5:5. V ďalšom zápase privítali hráčov
Levíc vekovej skupiny U17, s ktorými uhrali nerozhodný výsledok
3:3 (2:2). Prípravný zápas si zahrali aj najmladší reprezentanti
mesta, družstvo Levíc zdolali 9:5.
(ik)

Kontakt: Mestská knižnica Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce,
kniznicazeliezovce@gmail.com, 0915 712 839, 036/7711000,
https://www.facebook.com/mestskakniznicazeliezovce
„Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu
kultúry národnostných
menšín“

Motozraz na novom mieste

Motoklub Reborn Flames MC organizuje v dňoch 17. – 19. júla 2020
zraz motorkárov v Želiezovciach. Oproti predchádzajúcich ročníkom
sa mení dejisko podujatia, namiesto autokempingu sa uskutoční na
miestnom amfiteátri. Ako nám povedal vedúci klubu Ladislav Kurali,
technické podmienky v kempingu už neboli vyhovujúce, preto sa
organizátori rozhodli usporiadať tradičné podujatie na netradičnom
mieste. Dodal, že mnohými očakávaný motoristický sprievod sa
uskutoční v sobotu o 14. hodine.
Okrem výjazdu a obvyklých sprievodných podujatí sa v piatok
a v sobotu v podvečerných a večerných hodinách uskutočnia aj
koncerty. Vystupujúci – piatok: 18:00 Green Day Cover Band, 20:00
Chapter 5, 22:00 Mr. Teddy and the Sidekicks, 00:00 Jump Rock Band.
Program na sobotu: 16:00 e Borderline, 17:30 White Dragon, 19:
00 Motörhead revival, 21:00 Pokolgép, 23:30 Rammstein rv by Feuer
Frei. Vstupné na celý víkend je 10 eur.
(ik)
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Cieľom majstrovský titul a účasť
na majstrovstvách sveta
Na jar to so športovými súťažami nevyzeralo
najlepšie, miestami sa zdalo, že tento rok bude
možno úplne bez športových, ale aj kultúrnych
a spoločenských podujatí. Prvý nával pandémie
sme na Slovensku zvládli dobre, a tak boli
odštartované aj niektoré športové súťažné
ročníky. Medzi ne patrili aj motokárové súťažné

série, v ktorých novú sezónu začal aj mladý
Želiezovčan Kristián Vincze Dóka. Aj v tomto
ročníku súťaží vo farbách rakúskej stajne KRT
Kirschenhofer Motorsport.
Svoje prvé tohtoročné preteky absolvoval

Kristián v polovici júna v maďarskom
Kecskeméte, kde sa zúčastnil na zónových
majstrovstvách Európy. Jeho starý otec
a tréner v jednej osobe Ľudovít Dóka mal po
súťaži rozporuplné dojmy: „Na novú sezónu
sme nastúpili s novým rámom a pneumatikami,
ktoré nám venoval náš rakúsky klub, ktorému aj
touto cestou ďakujeme za podporu.
Keďže všetko bolo treba nanovo
ponastavovať, s čím máme len
obmedzené skúsenosti, 13. miesto
v 29-člennom poli v piatkovej
časomiere som považoval za
nádejný začiatok. Lenže víkend
bol daždivý, čo si vyžiadalo opäť
nové nastavenia, a tak na svojich
prvých mokrých pretekoch skončil
Kristián na 22. mieste.“
Koncom júna sa konali spoločné
preteky v rámci sérií Majstrovstiev
Slovenska a Moravského pohára
na Slovakia Ringu v Orechovej
Potôni. Kristiánov prvý štart na
tejto trati sa vydaril nadmieru
dobre, keď skončil na 3. mieste.
Keďže ďalší pretekári stajne KRT
Kirschenhofer Motorsport na
tejto súťaži neštartovali, stajňa mu poskytla
motokáru, s ktorou si okrem bronzového
umiestnenia vybojoval aj uznanie ako
najlepší jazdec zo Slovenska, keďže na 1. a 2.

mieste skončili pretekári Českej republiky.
„Je to mimoriadne dôležitý moment, lebo
najlepší slovenský pretekár celej série bude SR
reprezentovať na budúcoročných majstrovstvách
sveta v Portugalsku. Kristián má všetky
predpoklady na to, aby sa ním stal, a tak v tomto
ročníku sa zameriame na túto súťažnú sériu.
Mierime však vyššie, cieľom je majstrovský titul.
Nebude to ľahké, najmä pre finančnú náročnosť
motokárového súťaženia, urobíme však všetko
pre to, aby sa mu to podarilo,“ prezentoval svoje
odhodlanie starý otec želiezovského pretekára.
Tréner sa poďakoval najvýznamnejším
Kristiánovým sponzorom, Petrovi Martosymu
a Jozefovi Halámikovi, bez ich pomoci by
súťaženie nebolo možné. Ľudovít Dóka
ticho dodáva: ktovie, ako túto sezónu
zvládnu po tom, čo jeho manželka nedávno
náhle ochorela, a tak k jeho trénerským
a športovo-manažérskym povinnostiam
pribudla aj úloha vedenia celej domácnosti a vo
významnej miere aj starostlivosti o vnukov. My
len poznamenávame: v týchto povinnostiach
mu cudzí ľudia zrejme nedokážu pomôcť, ako
bývalý úspešný športovec je však vytrvalý, snáď
to zvládne. V oblasti finančného zabezpečenia
Kristiánovej účasti na súťažiach je situácia iná:
vytrvalosť a športom šľachtené vlastnosti sú
v pozadí, zato ďalšia sponzorská pomoc by bola
vítanou a výraznou podporou sľubnej kariéry
želiezovského jazdca.
Ladislav Levicky

Želiezovská štyristovka
počasia, napriek tomu účastníci v tejto pre
športových strelcov netradičnej disciplíne
dosiahli výborné výsledky.
V kategórii žien zvíťazila levická strelkyňa
Katarína Pilinská, ktorá dosiahla nástrel
342 bodov zo 400 možných. Druhá
skončila Barbora Čudaiová z Pohronského
Ruskova s nástrelom 156 bodov. Ďalšie
ženy sa na súťaž nedostavili z dôvodu, že

V sobotu 27. júna 2020 sa na strelnici konala
strelecká súťaž "Želiezovská štyristovka".
Súťažilo sa v streľbe z ľubovoľnej malorážky
s dioptrom bez opory, N+2x20 rán, terč
klubový "400". Strelci boli zadelení do
piatich kategórií: ženy, muži, seniori do
60 rokov, seniori nad 60 rokov, veteráni.
Súťaž prebiehala za polojasného a dusného

sa zúčastnili pohrebu nášho strelca, rovnako
ako aj niektorí muži.
V kategórii mužov zvíťazil Ján Maturkanič
ml. zo Želiezoviec s nástrelom 385 bodov.
Druhý skončil Ján Kováč z Rúbane s
nástrelom 363 bodov a na tretej priečke sa
umiestnil Andrej Tóth Kurucz z Kamenného
Mosta, ktorý dosiahol 360 bodov.
V kategórii seniori do 60 rokov zvíťazil Peter
Gyurusi z Nových Zámkov s nástrelom 337
bodov. Na druhom mieste skončil Richard
Rozman z Trnavy s nástrelom 308 bodov,
tretí skončil Zsolt Urbán z Ipeľského Sokolca
s 298 bodmi.
V kategórii seniori nad 60 rokov zvíťazil
Zdenko Nádaský z Levíc s nástrelom 333
bodov. Druhý skončil Alexander Harangozó
z Tekovských Lužian s nástrelom 304
bodov, tretí Ľudovít Priekopa z Géne so 127
bodmi.
V kategórii veteráni zvíťazil Ján Maturkanič
z Hronských Kľačian s nástrelom 360 bodov.
Za ním skončil František Csala zo Šiah s
nástrelom 335, na treťom mieste Štefan
Čudai zo Želiezoviec, ktorý získal 99 bodov.
(LV)
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A Posta utcai telkek...
1→

megszerzése iránt érdeklődő
választhat a város által
felkínált telkekből, az aktuális
kínálatba a városi hivatalban
tekinthet bele. A megfelelő
építési telek kiválasztását
követően vásárlási szándékát
jelezve írásos kérvényt küld
a városi hivatal címére a
polgármester által megadott
határidőn belül (2020. 06.
30.). Az érdeklődő legfeljebb
három telekre adhat be
vásárlási kérvényt, azonban
csak egyet vásárolhat meg”
– tájékoztat a közzétett
dokumentum. Amennyiben
egy telekre több kérvény is
érkezik, a város előnyben
részesíti azt az érdeklődőt,
akinek állandó lakhelye van
Zselízen, további körben
azokat,
akiknek
egyenes
ágú
hozzátartozója
(apa,
anya, fiú, leány) rendelkezik
zselízi állandó lakhellyel,
ezután következnek a többi
kérvényezők.
Amennyiben
ezek után is több jelentkező
marad egy-egy telek iránt,
képviselő-testületi
ülésen
tartott nyilvános sorsolással
döntenek
a
vásárló
személyéről.
A kiválasztott érdeklődővel
a város adásvételi szerződést
köt azzal a feltétellel, hogy
a vásárló 30 napon belül
kifizeti a vételárat. A telekárak
átlagban 18 000 euró körül
vannak, vásárlásukra azonban
nem használható fel hitel. „Ha
a vásárló nem fizeti ki időben

a vételárat vagy a biztosítékot,
a szerződés teljes egészében
megszűnik. A telekkönyvi
bejegyzési javaslatot csak
Zselíz város nyújthatja be,
a
közigazgatási
eljárási
illetéket a vásárló fizeti úgy,
hogy az adásvételi szerződés
aláírásakor megfelelő értékű
e-okmánybélyeget ad át a
városnak, illetve
átutalja
a szükséges összeget a
város
számlájára.”
Hogy
a város biztosítani tudja,
hogy
az
építési
telek
eredeti rendeltetésére, tehát
házépítésre szolgáljon, 3000
eurós biztosítékot kér a
vásárlóktól. Ezt az összeget
a meghatározott feltételek
teljesülése után 14 napon belül
visszajuttatja a vásárlónak,
mégpedig abban az esetben,
ha a vásárló a szerződéskötés
utáni 12 hónapon belül építési
engedélyért folyamodik, és a
tulajdonjog
megszerzésétől
számított 36 hónapon belül
biztosítja a használatbavételi
engedély
kiadását.
A
vásárló a használatbavételi
engedély
kiadásáig
nem
adhatja vagy ajándékozhatja
el a megvásárolt telket.
Amennyiben megteszi, a város
elállhat a szerződéstől, és a
telek vételárának megfelelő
összegű bírság megfizetésére
kötelezheti a vásárlót.
A
város
felhívására
18
érdeklődő
jelezte
telekvásárlási szándékát, az
összes telek iránt érdeklődés
mutatkozik.
(ik)
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„Záujemca o nadobudnutie
vlastníckeho
práva
k
mestskému
pozemku
má
možnosť výberu konkrétneho
pozemku z aktuálnej ponuky
mestských pozemkov, dostupnej
k nahliadnutiu na Mestskom
úrade v Želiezovciach. Po
uskutočnení výberu pozemku
na účel výstavby rodinného
domu záujemca zašle na
adresu
Mestského
úradu
v
Želiezovciach
písomnú
žiadosť o jeho kúpu v termíne
určenom primátorom (30. 6.
2020). Záujemcovia môžu
podať žiadosti na maximálne
tri pozemky, avšak môžu
kúpiť iba jeden,“ uvádza sa
v dokumente. V prípade
doručenia
viacerých
žiadostí o ten istý pozemok
budú
uprednostnené
osoby s trvalým pobytom
v
Želiezovciach,
ďalej
osoby, ktorých príbuzní v
priamom rade (otec, matka,
syn, dcéra) tu majú trvalý
pobyt a následne ostatní
žiadatelia. Ak bude i tak viac
žiadateľov o ten istý pozemok,
rozhodne sa žrebovaním,
ktoré sa uskutoční verejne
na
zasadnutí
mestského
zastupiteľstva.
S úspešným žiadateľom mesto
uzavrie
kúpno-predajnú
zmluvu s tým, že kúpna
cena bude splatná do 30 dní
od uzavretia zmluvy. Aj keď
priemerná cena pozemkov
je okolo 18 000 eur, na ich
kúpu nie je možné použiť

úver. „Ak kupujúci kúpnu cenu
alebo zábezpeku nezaplatí včas,
zmluva sa automaticky zrušuje
od samého začiatku. Návrh na
vklad vlastníckeho práva môže
podať len mesto Želiezovce,
správny poplatok za podanie
návrhu na vklad vlastníckeho
práva hradí kupujúci tak, že
pri podpise kúpnej zmluvy
odovzdá mestu Želiezovce
ekolok alebo hodnotu správneho
poplatku zaplatí na účet mesta
Želiezovce.“
Aby
mesto
zabezpečilo splnenie účelu
kúpy stavebného pozemku,
čiže
výstavbu
rodinného
domu, vyžaduje od kupujúcich
zábezpeku vo výške 3000 eur.
Zábezpeku kupujúcemu vráti
pri
splnení
stanovených
podmienok, a to, že do 12
mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy požiada o stavebné
povolenie a do 36 mesiacov
od nadobudnutia vlastníckeho
práva zabezpečí kolaudáciu
stavby. Ak sa tak stane, mesto
zábezpeku do 14 dní vráti.
Kupujúci rovnako nesmie
nadobudnutý pozemok predať
alebo darovať tretej osobe
do vydania právoplatného
kolaudačného
rozhodnutia
na novostavbu. Ak tak urobí,
mesto môže od zmluvy
odstúpiť
a
domáhať
sa
zaplatenia zmluvnej pokuty vo
výške kúpnej ceny pozemku.
Na výzvu mesta zareagovalo
na
podnet
mesta
18
záujemcov, ktorí prejavili
záujem o všetky ponúkané
pozemky.
(ik)
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Zselízi Hírmondó

Po viacerých týždňoch uzatvorenosti mnhých priam občerstvila MO
Jednoty dôchodcov na Slovensku, keď vyhlásila cyklotúru. Účasť bola
nad očakávanie a k seniorom sa pridali aj deti.
(fotó: ik)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
30. 6. 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 €

402 500,99 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

110 330,60 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

1 728 665,00 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Očná optika Optosan

-

Spomienka - Megemlékezés
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 3. augusta si
pripomenieme 6. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamičky a starkej

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese SNP 40,
Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa na Vašu
návštevu.

Az Optosan optika

Alenky Mihókovej.

Za všetku lásku
a starostlivosť Tvoju,
za Tvoj úsmev,
čo s vďakou Ti dnes,
mamička drahá,
môžeme dať?
Hrsť krásnych kvetov
a potom už len
spomínať.
S láskou a úctou spomína
manžel a rodina

értesíti Önöket, hogy látásvizsgálatot végez csütörtökönként
9:00-től 14:00 óráig.
Érdeklődni és időpontot kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti
címen, ill. a 036/771 20 09-es telefonszámon lehet.
(17-67)

„Könyvet
minden kézbe“

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk,
könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk,
hogy a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz,
mert szívünkben
örökre itt maradsz.
Fájó szívvel elékezünk
halálának 6. évfordulóján

Mihók Alenkára

Férje és családja

A Zselízi Városi Könyvtár a 2020-as évben is sikeresen pályázott, és „Könyvet minden kézbe“ című projektje közpénzforrásból - a
Kisebbségi Kulturális Alaptól 1 000,- eurós támogatásban részesült. A társfinanszírozást Zselíz város önkormányzata biztosítja. A projekt
fő célja, hogy a könyvtár magyar ajkú olvasói minél több új kiadású, anyanyelvükön íródott irodalomhoz juthassanak hozzá.
Minden kedves olvasó személyesen is hozzájárulhat a könyvállomány
„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
bővítéséhez konkrét könyv-tippel, ajánlással. Javaslataikat szívesen
kultúry národnostných
fogadjuk. Keressenek minket telefonon, e-mail-ben, vagy a
menšín“
facebookon.
Kapcsolat: Zselízi Városi Könyvtár, SzNF utca 2, 937 01 Zselíz
kniznicazeliezovce@gmail.com, 0915 712 839, 036/7711000,
https://www.facebook.com/mestskakniznicazeliezovce

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

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.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
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 Knižky z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(20-07)

Zadlženosť na obyvateľa
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Cél a bajnoki cím és a világbajnokságon
való részvétel
Az idei tavasz nem kecsegtetett a legjobb
kilátásokkal a sportversenyek kapcsán,
akkoriban úgy tűnt, idén teljesen sport-,
kulturális és társadalmi események nélkül
maradunk. Mivel a világjárvány első
hullámával Szlovákiában jól birkóztunk
meg, néhány sportverseny bár később, mégis
megkezdte idei évfolyamát. Közéjük tartozik
a gokart versenysorozat is, amelyben új
idényt kezdett a zselízi Vincze Dóka Krisztián
is. Ebben az évfolyamban is az osztrák KRT
Kirschenhofer Motorsport istálló színeiben
versenyez.
Krisztián idei első versenye június közepén
Kecskeméten volt, ahol az Európa-bajnokság
közép-európai zónaviadalán vett részt.
Dóka Lajos, a versenyző nagyapja és edzője
egy személyben, a verseny után elmondta,
hogy felemás érzéseik vannak a futammal
kapcsolatban: „Az új idényt az osztrák klub
által a rendelkezésünkre bocsátott új vázzal
és gumikkal kezdtük, ezúton is köszönetet
mondok a támogatásért. Tehát minden
beállítást újra kellett tervezni, amivel nincs
sok tapasztalatunk. A pénteki időmérőn a 29
tagú mezőnyben elért 13. helyet reményteli
kezdésnek gondoltam. Csakhogy esős
hétvége volt, ami miatt más beállítások
voltak szükségesek, így Krisztián első esős
versenyén a 22. helyen végzett.”
Június végén a szlovák bajnokság és a
morva kupa közös sorozatának futamát
a
diósförgepatonyi
Slovakia
Ringen

rendezték meg. Krisztiánnak jól sikerült
a bemutatkozás ezen a pályán, a 3. helyet
szerezte meg. Mivel a KRT Kirschenhofer
Motorsport istállóból más versenyző
nem lépett pályára, a klub gokartjával
versenyezhetett, amellyel a bronzérem
mellett a legjobb szlovákiai versenyző
címet is kiharcolta, hiszen az első
két helyen cseh versenyzők végeztek.
„Ez nagyon fontos eredmény, mert a
sorozat legjobb szlovákiai versenyzője
képviseli majd Szlovákiát a jövő
évi portugáliai világbajnokságon.
Krisztiánnak nagy esélye van rá, hogy
ő legyen a legjobb, ezért idén erre a
versenysorozatra
összpontosítunk.
Magasabbra is tekintünk, a cél a
bajnoki cím megszerzése. Nem lesz
könnyű, főleg a gokartversenyek anyagi
igényességét tekintve, de mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
sikerüljön” – mondta lelkesen a zselízi
versenyző nagyapja.
Az edző köszönetet mondott Krisztián
legjelentősebb szponzorainak, Martosy
Péternek és Halámik Józsefnek, akik
segítsége nélkül nem versenyezhetett volna.
Dóka Lajos csendesen megjegyzi: ki tudja,
hogyan sikerül ez az idény, azok után, hogy
felesége hirtelen megbetegedett, így az edzői
és a sportmenedzseri kötelességei mellett a
háztartás vezetése, valamint az unokákról
való gondoskodás jelentős része is rá hárult.

Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk: ebben
a kötelességében idegenek valószínűleg
nem tudnak segíteni, de mint egykori

sikeres sportoló, nagyon kitartó, reméljük
győzni fogja a megterhelést. Krisztián
versenyzésének anyagi fedezetét tekintve már
más a helyzet: a kitartás és a sportból eredő
nemes tulajdonságok a háttérbe szorulnak,
további szponzori támogatás viszont nagyon
jól jönne az ígéretes pályafutás elé néző
zselízi versenyzőnek.
Levicky László

Zselízi Négyszázas
A megméretést fülledt, felhős időben
tartották, ennek ellenére a résztvevők
ebben a rendhagyó sportágban is remekül
teljesítettek.
A nők kategóriájában a lévai Katarína
Pilinská nyert, aki a 400 lehetségesből
342 pontot szerzett. Második az oroszkai
Csudai Barbara lett 156 ponttal. A többi

2020. június 27-én a zselízi lőtéren tartották
a Zselízi Négyszázas sportlövő-versenyt
(szabadon választott kisöbű diopteres
sportpisztoly, támasz nélkül, n+2x20 lövés,
400-as céltábla). A lövészeket öt kategóriába
sorolták: nők, férfiak, szeniorok 60 éves
korig, szeniorok 60 éven felül, veteránok.

nő nem vett részt a versenyen, mivel az egyik
sportlövész kollégájuk temetésén voltak,
hasonlóan néhány férfi sportlövészhez.
A férfiak kategóriájában a zselízi i. Ján
Maturkanič 385 ponttal végzett az élen.
Ezüstérmes lett a fűri Kováč János 363 ponttal,
a dobogó harmadik fokára a kőhídgyarmati
Tóth Kurucz Endre állhatott fel, aki 360
pontot ért el.
A 60 éven aluli szeniorok kategóriában az
érsekújvári Gyűrűsi Péter győzedelmeskedett
337 ponttal. A második a nagyszombati
Richard Rozman 308 ponttal, a harmadik
pedig az ipolyszakállosi Urbán Zsolt lett 298
ponttal.
A 60 év feletti szeniorok kategóriában a lévai
Zdenko Nádaský nyert, miután 333 pontot ért
el. Második a nagysallói Harangozó Sándor,
304 ponttal, a harmadik pedig a 127 pontot
összegyűjtő gényei Ľudovít Priekopa lett.
A veteránok kategóriában a garamkelecsényi
Ján Maturkanič győzött 360 ponttal. Mögötte
az ipolysági Csala Ferenc végzett 335 ponttal,
a harmadik helyet a zselízi Csudai István
szerezte meg 99 ponttal.
(LV)
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A mezőgazdászokat rejtélyes vásárlók kerülgetik
A
Szlovák
Agrárkamara
figyelmeztetést adott ki külföldi
tulajdonosi háttérrel rendelkező
társaságok
képviselőinek
különös
praktikáiról.
A
problémáról Šuba Viktória, a
kamara Falugazdász programja
keretében
működő
zselízi
irodája munkatársa tájékoztatta
lapunkat:
„Járásunkban
még nem jegyeztünk ilyen
esetet, de a Dunaszerdahelyi
és a Galántai járásban már
előfordultak
próbálkozások,
hogy helyi gazdáktól különös
feltételek mellett termőföldet
vásároljanak fel.
Az elmúlt hetekben az ott élő
földtulajdonosok
különböző
társaságoktól
ajánlatokat
kaptak, amelyekben a földekért
készpénzt, valamint a teljes

adásvételi ügyvitel intézését
ígérik, csak a szerződést
kellene aláírni. A társaságok
komoly üzleti partnerként
lépnek fel, hajlandók a földek
megvásárlására
abban
az
esetben is, ha bérleti szerződés
vonatkozik rá. Ezek a társaságok
a közelmúltban alakultak, aktív
mezőgazdasági tevékenységet
nem folytatnak, szándékuk,
ill. hátterük nem áttekinthető.
Ahelyett, hogy hektáronkénti
árat kínálnának, az egész
területre tesznek árajánlatot,
ami nehezíti az egységár, vagyis
az ajánlat kedvezőségének
megállapítását.”
A Szlovák Agrárkamara felhívja
a földtulajdonosok figyelmét
arra, hogy ne hagyják magukat
becsapni a könnyű pénzkereset

A zselíziek előkészületi mérkőzései
A régiós labdarúgó-bajnokságok elmúlt évadának tavaszi részét a
koronavírus miatt nem játszották le, ezért a csapatok annál nagyobb
erőbedobással készülnek a következő szezonra. A zselízi csapatok is
rendszeres edzéseket végeznek, amelyeket időről időre előkészületi
mérkőzésekkel tarkítanak.
A felnőttcsapat első előkészületi meccsét Pozbán játszotta. Az első
félidő kedvezőtlen állása után a nagyszerű ellenfél ellen végül
sikerült győzniük, miután a második játékrészben erőnlétileg
felülmúlták a hazaiakat. Pozba – Zselíz 1:3 (1:0), góllövők: Müller P.,
Tóth K., Víglaš M. A második előkészületi meccsen a harmadik ligás
kálnai csapatot látták vendégül, amelyre nem futotta erejükből: 0:
4 (0:2). A következő mérkőzésre Nagysallóban került sor, a területi
bajnokságban futballozó hazaiak ellen egyértelmű 5:1-es (2:1)
győzelmet értek el. Következett egy hazai nyertes mérkőzés a 4. ligás
ellenfél ellen, ahol szintén vesztes állásból tudtak fordítani: Zselíz Veľké Lovce 4:3 (0:1), góllövők: Čík 2, Herceg 2. A soron következő
meccset Fakóvezekényen játszották, ahol 5:1 (3:0) arányban
maradtak alul. A következő mérkőzésen: Zselíz - Muzsla 4:5 (2:3).

Az iúsági csapat játékosai június végén az iúsági csapattól búcsúzó
csapattársaikkal mérték össze tudásukat. Baráti légkörben igazságos
5:5-ös döntetlen született. Egy további mérkőzésen a lévai U17-es
csapatot fogadták, ezen a meccsen is döntetlent értek el, az eredmény
3:3 (2:2). A legkisebbek is játszottak előkészületi mérkőzést, a lévai
csapatot 9:5-re győzték le.
(ik)

lehetőségével
csábítva. „A
meglévő földterület kiterjedése
korlátozott, nem lehet belőle
többet előállítani. Éppen ezért
azoknak
a
használatában
kell, hogy maradjon, akik
becsületesen
gondoskodnak
róla, igyekeznek jó minőségű
alapanyagot
kitermelni
földjeiken, hogy asztalainkra
mindig jó minőségű, friss
élelmiszer
kerüljön,
ezzel
biztosítva a jövő generációnak
egészséges fejlődését.”
A Szlovák Agrárkamara zselízi
régiós
munkatársa,
Šuba
Viktória arról is tájékoztatta
lapunkat, hogy a Falugazdász
program tovább folytatódik.
Ennek keretében a környék

Mókussirató

mezőgazdászait tanácsadással
segíti a területalapú támogatási
kérelmek
előkészületeiben,
statisztikák
készítésében,
és
egy
GPS
berendezés
beszerzésének
köszönhetően
földterületek
kimérését
is
végzi. „Folytatjuk a Magyarok
Kenyere
programot
is,
melyben az adományozóktól
kapott gabona feldolgozása
után nyert lisztet a támogatók
székhelyéhez közel működő
szervezeteknek ajándékozzuk.
Ezúton is kérjük a gazdákat,
hogy kapcsolódjanak be az
önkéntes adományozásba” –
szólított fel az együttműködésre
a Szlovák Agrárkamara zselízi
munkatársa.
(ik)

Iúkoromban teljesen közönséges állatnak tartottam a mókust.
Nem ment ritkaságszámba. Ahogy ma a verébbel, a galambbal vagy
a kutyával, akkoriban a mókusokkal is naponta találkozhattunk.
Leginkább a parkunk padjain üldögélve. Arra viszont nem
emlékszem, hogy a városban, a főtéren láthattunk volna egyet
is közülük. Én legalábbis nem láttam. Idén tavasszal azonban
bizonyára mások is észrevették a tér, a katolikus templom, a
plébánia és a posta környékén „viháncoló” vörös mókust. Talán
a koronavírus okozta nyugodtabb, forgalommentes napok
csábították a máskor zajos környezetbe. Valószínűleg táplálékot is
találhatott; másoktól hallottam, hogy időnként a lakótelepi kukák
környékét is meglátogatta.
Az Élet és Tudomány 2020. június 19-én megjelent számában
olvastam Farkas Alexandra: Vörös és szürke című írását
arról, hogy az 1876-ban Amerikából Angliába behurcolt és
ott elszaporodott keleti szürke mókus (Sciurus carolinensis)
elképzelhetetlenül rövid idő alatt kiszorította a szigetországban
az őshonos vörös mókust/európai mókust (Sciurus vulgaris). Az
okok: a zömökebb szürke mókus hatékonyabban hasznosította a
táplálékforrásokat és búvóhelyeket, könnyebben alkalmazkodott
a városi környezethez is. Ráadásul a szürke mókusok által
behurcolt mókushimlő kórokozója a vörös mókusokra nézve
végzetesnek bizonyult: ma Angliában kb. 150 ezer vörös mókus
él, szemben a szürke mókusok több milliós egyedszámával.
1948-ban Olaszországba is behurcolták a szürke mókust; Piemont
térségében ma már hiába keresnénk a vörös bundásokat. „Ezek az
élettani és ökológiai kölcsönhatások néhány év múlva akár a vörös
mókus kihalásához is vezethetnek, miközben a zömökebb szürke
rokonok európai terjedése továbbra is megállíthatatlan.” – írja
tanulmányában Farkas Alexandra.
Elhatároztam, hogy a Zselízi Hírmondó olvasóival is megosztom
ezt a figyelmeztetést. Egy bevásárlásból hazafelé tartva, a
Garam utcából a lakótelep felé haladva láttam az úttesten
egy mókustetemet. Elgázolták. Ezt a fürge kis állatot! Egy
mellékutcában, ahol aligha lehet száguldozni. Azóta nem láttam
sem a főtéren, sem a környéken egyetlen példányt sem. A
gázoló talán nem is sejti, hogy micsoda kincstől fosztotta meg a
mikrokörnyezetet.
Horváth Géza
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Tevékeny szünidő a művészeti alapiskolában
Szinte még el sem kezdődött
a szünidő, a zselízi Franz
Schubert
Művészeti
Alapiskolában
egyszeriben
megélénkült az élet. Július 2-án
iskolai énekkari továbbképzést
tartottak itt, amelyet a
művészeti alapiskola és a
Lévai Regionális Művelődési
Központ köszösen szervezett,
és ez utóbbi anyagilag is
támogatta. Hogy mit is tanultak
a
vendéglátó
intézmény
énekkarának tagjai a képzésen,
arról Horváth Diana igazgata
tájékoztatott.
„Monika
Bažíková
előadó
vezetésével a Karének –
kreativitás, öröm, empátia címet
viselő képzésen a gyerekek az előadások
során a korszerű trendek szellemében
végzett
mozgáselemekkel
ismerkedtek
meg. A ritmikus mozgás egyre inkább
része az énekkarok előadásmódjának, az
utóbbi időben a hangi megnyilvánulás
korszerű kiegészítéseként tartják számon.
A zsolnai lektor vezetésével a gyerekek

Tehetségvizsga
a művészeti
iskolában

A zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola felvételi eljárása során a
következő tanévtől tehetségvizsgát is
tenniük kell a jelentkezőknek. Erről Horváth
Diana igazgatónő tájékoztatott minket,
aki megjegyezte, hogy a jelentkezőknek
nem kell tartaniuk semmiféle stresszelő
eljárástól. A tehetségvizsgákat összekötik a
szeptember 2-től 10-ig tartó nyílt napokkal,
amikor az érdeklődők kipróbálhatják
az iskola által nyújtott művészeti
tevékenységeket, hogy tisztázzák, mi iránt
érdeklődnek a leginkább. „A tehetségvizsgán
többek közt a zene szakra jelentkezők zenei
hallását, ritmusérzékét és testi adottságait, a
képzőművészet-szakra jelentkezők térbeli és
formai érzékelését, kifejezésmódját, illetve a
tánc-szakos érdeklődők mozgáskészségét,
testi adottságai és ritmusérzékét mérjük
fel. A tehetségvizsga többek közt reakció
a jelentkezők számának növekedésére
az utóbbi időben, de egyúttal nekik is jó
tájékoztatót nyújt a megfelelő tevékenység
kiválasztásában” – nyilatkozta az igazgatónő.
És talán nem utolsó sorban tovább emelheti
az egyébként is sikeres iskola nívóját.
(ik)

két új művet tanultak meg, az egyik
esetében a mozgáselemeket is elsajátították.”
Hogy közelebbi elképzelésünk legyen a
képzés tartalmáról, talán segíthetnek a
workshop keretében végzett tevékenységek
megnevezései: Hanggal és ritmussal végzett
munka, Body Percussion – testjátékok,
Ritmikus-melodikus
gyakorlatok,
Megmozgatjuk a hangot és a testet.
Délelőtt az iskolában folyt a képzés, délután a
kastélyba vonultak át, ahol a gyakorláson kívül

rövid történelmi előadást is
meghallgattak, a próba
után pedig ellátogattak a
városi múzeumba.
„A rendezvény két napos, a
folytatása augusztus végén
lesz. A workshop második
része egyúttal előkészület
is lesz Az iúság énekel
versenyre, amely tavasszal
lett volna, de a járvány
miatt őszre halasztották”
– tájékoztatott az idén
fennállásának
35.
évfordulóját
ünneplő
művészeti
alapiskola
igazgatója. A jubileumot
májusban tartották volna,
ám ez is elmaradt.
Horváth Diana abban reménykedik, hogy
több tervezett rendezvényt már nem kell
lemondaniuk. Ha a járványügyi helyzet
nem romlik, az augusztusi énekkari
továbbképzésen
kívül
a
hegedűsök
nyári tábora is megvalósulhat, amelyet
a párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskolával közösen szerveznek, és talán
az a képzőművészeti tábor is, amelyet
július elején egészségügyi okokból kellett
lemondani.
(ik)

A kulturális rendezvények iránti éhséget igyekezte enyhíteni a városi könyvtár, amikor
megrendezte a Szlovákiát ábrázoló naptárak, könyvek és promóciós anyagok kiállítását. A
tárlatot július elején Vanek Lajos, az országos újságíró-szövetség tagja nyitotta meg, aki sokat
tett azért, hogy a nívós országos versenyeken díjazott naptárakat, propagációs anyagokat és
könyveket Szlovákiában az első városok közt Zselízen lehessen megtekinteni. A megnyitón a
szlovák alapiskola nyári táborának résztvevői is jelen voltak. A könyvtár felnőtt-részlegében
felszerelt kiállítás augusztus végéig tekinthető meg.
(ik)
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A városközpontban új padokat helyeznek el
a megrongáltak helyett
Több lakos érdeklődött afelől, miért
fogyatkozott meg a Béke utcai járdán álló
padok száma, főleg eltűnésük után, tavasszal.
Egyikük szerkesztőségünkbe olvasói levelet
juttatott el, ezzel a szöveggel: „A városi
hivatal épületétől a Lidl-ig hat pad volt. Már
csak három van. A hiányzókat vandálok,
városi erőszaktevők, antiszociálisok tették

tönkre. Ezenkívül »eruháztam« 87 centet a
faülőkék és háttámlák rögzítésére szolgáló,
hiányzó csavarok megvásárlására, és leadtam
azokat a polgármester titkárságán, pótlás
céljából. Felszólítottam Kriška képviselőt,
hogy intézze el a városi hivatal előtti egyik
pad hiányzó deszkájának pótlását, hiszen
naponta erre járnak a városi hivatal dolgozói,

a polgármester és a képviselők. Kriška
képviselőtől kezdeményezést sürgettem, hogy
a képviselő-testület által a város polgármestere
intézkedjen. A képviselő kinevetett. A város
számára »magasztosabb feladatokat« old meg.
A parlamentbe bebiciklizett. A bringapark
állapota olyan, amilyen. Iabb Kriška már
képviselő” – írja Juraj Režo.
A képviselő a városközponti padok témáját
előterjesztette a képviselő-testület júniusi
ülésén, amikor azt a választ kapta, hogy a
padokat újakkal helyettesítik. Úgy érezte
azonban, hogy reagálnia kell az olvasó
hozzászólására: „Ha a polgár megkéri a
képviselőt, hogy segítsen valamit közérdekű
ügyet megoldani, neki igyekeznie kellene
segíteni. Fontos azonban a kommunikáció
színvonala. Ha a polgár szinte parancsba ad
valamit a képviselőnek, határidővel együtt,
az már nem kérés, hanem tiszteletlenség.
A képviselő senkinek nem a szolgája, a
polgár partnerének kell lennie. Az is leszek
mindenki számára, aki korrekten fordul
hozzám” – fejtette ki Miroslav Kriška.
(A szerkesztőség ezennel a vitának ezt a
személyesebb részét lezártnak tekinti).
Mi történt azonban valójában a padokkal, és
kik voltak az említett erőszaktevők? Roland
Hanzo, a városi rendőrség parancsnoka

állítja, hogy a városi rendőrség semmilyen
jelzést nem kapott a polgároktól. „A
kamerák felvételein sem látszik semmi olyan
cselekedet, ami a padok megrongálásához
vezetett volna, annak ellenére sem, hogy a
kamerák a padok környékét figyelik.” Az
egyik szomszédos utcai üzlet tulajdonosa
az említett levél szerzője szerint látta,
hogyan rongálták meg a padokat, azonban
nem jelentette senkinek. Az esetről Haris
Péter, a városi hivatal vagyonkezelő és
szolgáltatási osztályvezetője is tájékoztatott
bennünket:
„Néhány
padot,
sajnos
megrongáltak, mert néhány polgártárs,
akiknek munkanapokon 7-től 16 óráig nincs
más dolguk, csak hamburgert enni, sokan
közülük túlsúlyosak, a padok háttámláján
ücsörögtek. A megrongált padok helyett
újakat, masszívabbakat rendeltünk, hogy »fel
ne borítsa őket a szél«”.
A városi rendőrség parancsnoka szerint,
de Juhász András polgármester szerint is
sokat segítene, ha a lakosok aktívabban
állnának hozzá a közös tulajdon vagy a
környezet védelméhez, ha valós időben
értesítenének
a
történtekről,
vagy
megneveznék az elkövetőket. A városnak,
tehát mindannyiunknak, sok pénzt és időt
spórolnának meg.
(ik)

Az illatok kertjében
A lekéri levendulakertről szóló hír néhány
év alatt messzire elterjedt, a sajtónak is
köszönhetően. Lapunkban is olvashattak
róla (2016. július—augusztus). Egy családi
házról van szó, melyhez hatalmas kert
tartozik. Lakói egy anya és a fia,
mindketten rokkantnyugdíjasok, akik
néhány évvel ezelőtt még a lekéri
pszichiátriai intézetben dolgoztak
lovas
terapeutaként.
Hosszas
gondolkodás után, vajon milyen
növényt termeszthetnének kertjük
nagy részében, a mágikus levendula
mellett döntöttek, amely igénytelen,
szárazságkedvelő évelő növény.
Kábító illat, szemet gyönyörködtető
látvány és isteni nyugalom. Így jellemzik
ennek a háztartásnak az udvarát azok,
akiknek lehetőségük volt idelátogatni,
és eltölteni itt egy kis időt. Megtalálják
számításukat azok is, akik az egészséges
életmód hívei, mert a levendulán kívül vannak
itt különféle egyéb virágok, bokrok, kínai
császárfa… Vagy pl. európai homoktövis,
a népszerű természetes antioxidáns. A
látogatónak nem kell szakértőnek lennie, az
egyes fákat, bokrokat cédulákkal jelölik.

„Az emberek állandóan kérdezgették, ez
mi, az mi, így inkább cédulákat készítettem,
amelyekről
leolvashatják
nemcsak
a
fajta megjelölését, de a növény korát is”
– magyarázza Kovács Klára.

A látogatók közül sokan szeretnének fotót
készíteni az érdekes környezetben, ezért az
udvaron különféle dekorációs tárgyak is
vannak, székek, asztalok, virágtartók, vagy
levendulaszínű bicikli.
Akár kíváncsiságból érkezik ide az ember,
akár tanácsért, receptért, a pihenés,

kikapcsolódás végett, vagy csak elüldögélni
egy illatos teával az öreg diófa alatt, vagy
szedni egy csokorra való levendulát, esetleg
levendulaolajat, szirupot, szappant, kekszet
vagy teát vásárolni, Kovács Klára igyekszik
mindenkire odafigyelni a saját kezűleg
kialakított gyönyörű, inspiráló környezetben.
Kertje illatozik, és már két alkalommal
kamarakoncert helyszíne is volt.
„A levendulát prózai okokból ültettük
– egyszer kell megvásárolni, és megfelelő
gondozás mellett 15 évig is kitart. Rögtön
az első évben virágzott, a virágokat
megszárítottuk és kerestük a módját a
hasznosításának. Tudok varrni, ezért varrtam
kis zsákokat, párnácskákat és megtöltöttük
száraz levendulavirággal. Később elkezdtünk
szappant gyártani, szirupot főzni, teát,
kekszet sütni és elkészíteni az egyéb
termékeket.
Termesztjük, vágjuk, szárítjuk, zúzzuk a
levendulát. Elég munkát biztosít egészen
őszig, majd a termékeken dolgozunk egész
télen. Örömmel tölt el bennünket, amikor
azt tapasztaljuk, hogy illatos, finom és szép
termékeink másoknak is tetszenek.”
Števo Hečko

2020. július-augusztus
Röviden
Április 9-én a városi rendőrség az állami
rendőrséggel közösen egy lakásbetörési
kísérlettel foglalkozott. Az esethez egy
Štúr utcai lakás tulajdonosnője hívta ki a
rendőrséget, a rendőrség pedig a városi
rendőrséget kérte fel, hogy ellenőrizze a
bejelentést. Mire azonban a rendőrök a
helyszínre értek, az elkövető elmenekült;
amint meghallotta, hogy a tulajdonos a
rendőrséget hívja, elszelelt.
Május folyamán a városi rendőrségnek
néhány érdekes ügye is akadt. Május 18-án
jelentették, hogy egy házaló árus, talán csaló
járja a várost. Ebben az esetben azonban
szerencsére nem történt törvénysértés, csak
félreértés. Másképp végződött egy bolti lopás
a Pepco üzletben május 27-én. A jegyzőkönyv
szerint a városi rendőrség járőre a
személyleírás szerint megtalálta az elkövetőt,
és átadta a kihívott állami rendőröknek,
akik tovább foglalkoztak az esettel. A városi
rendőröknek május 25-én jelentették, hogy
a Posta utcában egy autóroncs található.
A városi rendőrök megállapították, hogy
nem roncsról, csupán a nyilvántartásból
ideiglenesen kiiktatott autóról van szó.
A tulajdonos ennek ellenére ígéretet tett:
máshol helyezi el az autót, hogy elkerülje
a perpatvart a szomszédokkal. Néhány nap
elteltével eleget is tett ígéretének.
A városban 896 olyan háztartás van, amely
nincs csatlakozva a csatornahálózatra
– hangzott el a városi képviselő-testület júniusi
ülésén. Érdekességként megemlítették, hogy
közéjük tartozik a polgármester szódói háza
is. Az ezzel kapcsolatos vitában megjegyezték:
nem igazságos, hogy ezek a háztartások 1
köbméter szennyvíz elszállításáért 65 eurót
fizetnek, miközben hasonló mennyiség
csatornahálózatba való elvezetése ennek
az összegnek csupán a töredékét teszi ki.
Elhangzott az is, hogy a környező falvak
többségében sincs kiépítve a csatornahálózat,
miközben a sárói tisztítóba mindössze három
szennygödör tartalma szállítható naponta. A
város több alkalommal kérvényezett támogatást
a csatornahálózat teljes kiépítésére, legutóbbi,
sikeres projektjét azonban a jóváhagyott,
ám forráshiány miatt eddig nem támogatott
pályázatok közt tartják nyilván. A polgármester
szerint kérdés, hogy a minisztérium elfogadja-e
e projektek sorrendjét, vagy új pályázati kiírást
hirdet meg.
Tovább folynak a kórház mögötti területen a
lakóházak építésének előkészületei. A város
jelenleg a magasfeszültségű vezetékeket
áthelyezéséről tárgyal. A jövőben 90 lakás
építésével számolnak ezen a helyen.
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Az idei rendezvényeknek
csak egy része valósul meg
Az új típusú koronavírus terjedésének
megakadályozása
végett
hozott
óvintézkedések, valamint a tervezett
rendezvények szervezőinek óvatossága miatt
az idénre tervezett tömegrendezvények
nagyrészt elmaradnak. Köztük sok kulturális
és társadalmi esemény is, melyeket a város
is támogatott volna. Néhányat mégis
megszerveznek, ha a helyzet megengedi.
Míg a Svodov polgári társulás erre az
évre nem is tervezett olyan rendezvényt,
amelyre támogatást kért volna, a Mikulčan
polgári társulás kénytelen volt lemondani a
rendezvényeinek megtartásáról. Mint ahogy
azt Pavol Ivan, a társulás elnöke elmondta,
minden
rendezvényt
visszamondtak,
kivéve a szervezet 10 éves fennállásának
őszre tervezett megünneplését. Jubilál
idén az 1995 őszén alakult Tiszta Forrás
Alap is. A szervezet negyed évszázados
fennállásának
jubileumát
az
őszi
hónapokban tartják, tájékoztatott Juhász
Eszter, az alap képviselője. Polka Pál
a Castellum Zeliz polgári társulásból
elmondta, hogy tervezett rendezvényeik
többségét nem tartják meg. „Lehetséges
azonban, hogy augusztusban megvalósul
a karvezetők nyári továbbképzése, ha
a szervezők elnyerik a művészeti alap
támogatását – erről július folyamán
döntenek. A Schubertiádát idén nem
tartunk, de búcsúkor tervezzük Esterházy
János Károly emléktáblájának leleplezését,
amelyet a kastély bejáratánál helyezünk
el. Sikerült elnyernünk az Esterházy család

alapítványának támogatását, amely az
Esterhazy Betriebe GmBH közvetítésével
2000 eurót adományozott erre a célra.
A 60×90×15 cm méretű domborművet
Erdei Sándor magyar művész készíti el”
– tájékoztatott a helyi múzeum igazgatója.
(ik)

Motoros találkozó
új színhelyen
A Reborn Flames MC motoros klub
2020. július 17—19-én motoros találkozót
rendez Zselízen, mégpedig új helyszínen.
Az autókemping helyett a helyi szabadtéri
színpadon tartaná meg a rendezvényt.
Ahogy azt Kurali László, a klub vezetője
elmondta, a kempingben már nem
voltak megfelelőek a műszaki feltételek,
ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy a
hagyományos rendezvényt rendhagyó
színhelyen szervezik. Hozzátette: a sokak
által várt motoros felvonulás időpontja
nem változik, szombaton 14 órától lesz.
A felvonuláson és a szokásos kísérő
rendezvényeken kívül pénteken és
szombaton a koraesti és az esti órákban
koncertek is lesznek. Fellépők – pénteken:
18.00 Green Day Cover Band, 20:00 Chapter
5, 22:00 Mr. Teddy and the Sidekicks, 00:00
Jump Rock Band. Szombati műsor: 16:00
e Borderline, 17:30 White Dragon, 19:
00 Motörhead revival, 21:00 Pokolgép, 23:
30 Rammstein rv by Feuer Frei. Belépődíj
egész hétvégére 10 euró.
(ik)

Idén nem osztanak városi
támogatást
Az idei év első fele mintapéldája volt annak,
hogyan
befolyásolhatja,
változtathatja
meg egy váratlan helyzet néhány hét alatt
terveink jelentős részét. Az időszerű változás
inkább negatív, mert a gazdaság hetekre
való ún. kikapcsolása után mutatkoznak
a következmények – anyagi nehézségek
formájában. Az önkormányzatok is megérzik
ennek pénzügyi hatását, ez alól városunk
sem kivétel, így a Zselízen működő polgári
társulások is vesztesei lesznek a járványnak.
„Tekintettel arra, hogy néhány rendkívüli
pénzügyi intézkedést is el kellett fogadni
a COVID 19 megbetegedés terjedésének
megakadályozásával kapcsolatban, június
18-án ismételten ülésezett a dotációs
bizottság. A város idei költségvetésének
elemzésekor
megállapította,
hogy
fokozatosan csökken a város, főleg a

részesedési adókból származó bevétele,
amiből következik, hogy csökkenteni kell a
városi költségvetés kiadási oldalát is. Ebből
kiindulva és figyelembe véve, hogy a stadion
tetőszerkezete balesetveszélyes állapotban
van, a dotációs bizottság úgy döntött,
javasolja a támogatások elosztásáról szóló
eredeti testületi határozat megszüntetését,
és az erre szánt pénzt a város épületeinek
karbantartására fordítja – tájékoztatott
Monika Tomeková, a városi hivatal pénzügyi
osztályának vezetője. A képviselők a június
végi munkaértekezletükön úgy döntöttek,
hogy az eredetileg a támogatásokra szánt
13,5 ezer eurót a stadion tetőszerkezetének
javítására fordítják. A változást a költségvetés
módosításával tervezik véghez vinni, amivel
kapcsolatban a tervek szerint júliusban ül
össze a városi képviselő-testület.
(ik)
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Szocializmus
piaci környezetben
Nem mindennapi érdekességre lettünk
nemrég figyelmesek, egy furcsa helyzetre,
amely évtizedekig fennállt az egyik zselízi
lakóházban, és amelyet írásunk címe jellemez
talán leginkább. A hosszú ideig figyelmen
kívül hagyott különlegesség lényege, hogy a
szóban forgó zselízi bérházban a szocializmus
bukása óta nem változott a lakbér összege. „A
64 lakásos bérházat 1988-ban építették. A
lakbért a lakóház átadásának idejétől (1989–
1990) egyszer sem módosították” – áll a városi
hivatal által a 2020 júniusi önkormányzati
ülés egyik napirendi pontjához készített
háttéranyagban.
A lakóház, amelyről szó van, a DOS, azaz a
gondozószolgálat háza. A nevéből is sejthető,
hogy eredetileg szociális jellegű lakásokról
lehetett szó, ám sem a város dolgozói, sem
a bérlők nem emlékeznek arra, hogy az
épületben valaha is nyújtottak volna gondozói
szolgáltatásokat.
Hosszú három évtizedig működött tehát az
eredetileg a nyugdíjasok és egyéb módon
rászorultak számára épült lakóház klasszikus
értelemben vett bérházként, azonban a
„ráragadt” nevének köszönhetően szociális
jellegű lakbérrel. Másrészt nemcsak a lakbér,
a viszonyok sem változtak ez idő alatt, az
épületen nem végeztek komolyabb felújítást.
Amennyiben a tisztelt olvasó bizonyos
korrektséget vél ebben a viszonyban felfedezni,
az nem csupán a véletlen műve lehet. Végül is
a bérlők a szocializmus idejéből származó
viszonyok közt éltek itt – szocialista lakbért
fizetve. A lakók nem elhanyagolható részét
nyugdíjasok alkották, és alkotják ma is, akik
talán a leginkább hozzászoktak a szocialista
panelházak rendszerszintű hiányosságaihoz,
és egyúttal talán a leginkább jogosultak a
városi lakbér-árképzés előnyeit élvezni.
Ki tudja, meddig maradt volna fenn a
status quo, ha a város jelenlegi vezetése nem
határozott volna úgy, hogy meghallgatja a
bérház lakóinak kérését, és megkezdi az épület
felújítását. Így hát ez év elején elvégezték az
épület felépítésétől számított első szélesebb
körű felújítást: kicserélték a bejárati ajtót
és a lakásokban ablakcserét hajtottak végre,
összesen 150 ezer eurós beruházással. Ezen
felül most először került szóba, hogy a
közeljövőben elvégeznék az egész épületet
hőszigetelését. Korrektnek mondható tehát,
hogy kilépve a régi viszonyokból a régi
áraknak is búcsút mondjanak, ezért néhány
hónappal a felújítást követően a város
megemelte a lakbért. Az új lakbér is kéttarifás,
a nyugdíjasok kedvezményesen lakhatnak
itt. Ez a kedvezmény, amely az évtizedekig
tartó általánosan alacsony lakbér mellett az
egyetlen szociális jellegű intézkedés volt ebben
az eredetileg szociális szolgáltatást nyújtó
épületben, tehát továbbra is megmarad.
Levicky László

A közeljövőben több élelmiszerüzlet átépítését is tervezik városunkban. Változást eszközölne
mind az érsekújvári, mind pedig a lévai Jednota egy-egy üzlete esetében. Az érsekújvári Coop
Jednota megvásárolná a mikolai üzlet és vendéglő épületét a hozzá tartozó telkekkel együtt,
és korszerű szupermarketet építene. Építési munkákba kezd a lévai Coop Jednota is a Petőfi
utcai üzlete mellett. A Szoroskában levő szomszédos régi épület lebontása után egy teljesen
új üzletet építene a helyén, és az eredeti üzlet helyén parkolót létesítene.
(ik)

Ha valaki valamit nem ért,
el kell neki magyarázni
5→

a polgármester-jelöltségen, úgy döntöttem,
hogy támogatom őt, azzal is, hogy indultam
a képviselőválasztáson. Ő pedig helyettesévé
választott.
Polgármester-helyettesként
elsősorban
néhány projektet felügyelt, amelyek közül
a közvilágítás korszerűsítése volt talán a
legsikeresebb.
Minden pályázat sikeres volt, és lényeges,
hogy hasznos is. Saját erőből sohasem tudtuk
volna megfizetni ezeket a beruházásokat.
Olykor nehezen sikerült meggyőzni a
képviselőket, miért is szükségesek, volt,
amikor csak másodjára sikerült. A zselízi
közvilágítás-korszerűsítést a 4 legjobb
szlovák projekt egyikeként értékelték ki. Az
osztályozotthulladék-gyűjtés bővítése szintén
sikeresen valósult meg. Végéhez közeledik a
T18-as tornaterem felújítása és a kerékpárútépítés is. A legnagyobb, a csatornahálózatkiépítés egyelőre jóváhagyásra vár.
Mindenesetre jelentősen hozzájárult
Juhász András első választási időszakának
sikeréhez. Miért nem folytatta?
Úgy gondolom, a város irányultsága jó,
a polgármester és a képviselők a városi
dolgozókkal
együtt
képesek
lesznek
ellátni feladatukat. Nekem már megvan
a korom, és szívesebben szentelnék több
időt a családomnak. De a város történéseit
figyelemmel kísérem, és itt-ott szívesen adok
tanácsot.
Legendássá
vált
egyik
kifejezése:

„Elmagyarázom.”
Igen,
tisztségviselőként
törvényes
kötelességünk magyarázatot adni. Ha valaki
valamit nem ért, el kell neki magyarázni.
Másrészt ha valaki nem kér a magyarázatból,
nem kellene köztisztséget viselnie. Sok
lehetőséget szalasztott el városunk amiatt,
hogy a képviselők nem támogatták, mert
nem értették meg. Most is dühít, amikor
a képviselők nem értik: egy hajón eveznek
a polgármesterrel, ha ellene tesznek, végső
soron a lakosok látják kárát.
Elmondta, mi dühíti. De mi szerez
örömöt?
Örülök, ha sikeresen együtt tudunk működni,
és vannak eredmények, példa erre véleményem
szerint az utóbbi időszak sok sikeres
pályázata. Szeretném, ha megvalósulnának a
városrendezési tervben is belefoglalt nagyobb
beruházások, például az I. osztályú út
áthelyezése a városközponton kívülre.
Szeretne valamit hozzátenni?
Sikeres
és
konfliktusoktól
mentes
együttműködést
kívánok
az
önkormányzatnak.
A lakosoknak mit üzenne?
Kapcsolódjanak be az önkormányzat
munkájába javaslataikkal, és akik aktívan
bekapcsolódnak a történésekbe, vegyenek
részt az önkormányzati üléseken, hogy első
kézből szerezzenek releváns értesüléseket az
önkormányzatot és magát a várost érintően.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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magyarázni
Összefüggésekben kell látni az egészet.
Elődömnek nem volt egyszerű dolga, kezelnie
kellett a kilencvenes évek átmenetét. Amikor
én kerültem a polgármesteri tisztségbe,
a város 36 millió koronával tartozott a
bankoknak, és további néhány millióval
magáncégeknek. Akkoriban évente 100 millió
koronás költségvetésből gazdálkodtunk, ami
nagyjából 3 millió euró. Manapság 8 millióból
gazdálkodik a város. A változás 2006-ban
történt, éppen amikor befejeztem, és 2007-től
EU-s forrásokhoz is hozzá lehetett jutni.
A kilencvenes években más gondokkal
küszködtünk, mint most. Már nincsenek
meg azok a vállalataink, amelyek akkor
még megvoltak. Nincs Házkezelőség, sem
kórház. Fontos dokumentumokat kellett
elkészíteni. A város területrendezési tervét
2002-ben, a gazdasági és szociális fejlesztési
tervét és a város fejlesztési koncepcióját
2006-ban hagytuk jóvá. Tisztségbe lépésem
után a városközpontban három utcában
épült ki a csatornahálózat, a Posta utcában
útfelújítás volt. Kiépült a vízvezeték a Béketelep egy részén és Szódón, ahol a gázvezeték
is megépült. A területrendezési tervvel
összhangban megvásároltuk az ipari park
területét, ahol az első partner, a Selyz Bútor
2005-ben megkezdte a termelést. Elkészültek
az ipari park infrastrukturális tervei, sajnos
az utódom nem igényelt támogatást, ezért nem
tudtunk telkekkel szolgálni az érdeklődőknek.
A városközpontban 40 lakás épült, 50
százalékos állami támogatással. Továbbiak
is épülhettek volna, ha a képviselők megértik:
ilyen kedvező finanszírozás a jövőben nem
lesz, a várost nem terheli meg, hiszen a
hitelből finanszírozott további 50 százalékot a
lakbérekből lehet törleszteni. Akkoriban épült
meg a Lidl, a mikolai új ravatalozó, valamint
a temetői kerítés egy része.
Éppen a kórház sorsa volt polgármesteri
ténykedésének töréspontja, miután újbóli
jelöltetése már nem volt sikeres.
Igen, az ellenzék, a kórház néhány
tisztességtelen tisztségviselője, a polgármesteri
poszt várományosai és híveik a választások
előtt visszaéltek a helyzettel. Hazudtak a
polgároknak a kórház bezárásával kapcsolatos
felelősségről. A mai napig nem mondta meg
nekem senki, miben nem teljesítettem a
kötelességemet.
2003-ban a város lett a kórház fenntartója.
Járulékalapú szervezete volt a városnak,
ugyanakkor egészségügyi intézményként az
egészségügyi ellátásért járó térítést külön
előírások szerint kapta. Az egészségügyi
intézmények hálózatába sorolt létesítmények
az egészségügyi biztosítókkal kötnek szerződést
az egészségügyi ellátás végzéséről. Az I.

típusú kórház és rendelőintézet fenntartóját
nem kötelezte a törvény, hogy anyagilag
támogassa a tevékenységet. A működési
feltételek betartását és az egészségügyi ellátás
ellenőrzését az egészségügyi minisztérium, a
kerületi és járási orvosok, és a szerződéses
egészségügyi biztosítók végezték. 2005
júliusában
az
egészségbiztosítók
tisztiorvosi
szolgálata
végzett
ellenőrzést,
a
megállapított
hiányosságokat
jegyzőkönyvbe
vették. Dr. Ľubomír Ševčík kerületi
tisztiorvos
megállapította,
hogy
a
sebészeti,
a
belgyógyászati,
az aneszteziológiai és intenzív terápia,
valamint a nőgyógyászati osztályon
súlyos hiányosságokat tártak fel,
melyek közvetlenül veszélyeztetik az
egészségügyi ellátást. Elrendelte, hogy
minden sürgősségi egészségügyi ellátást
igénylő pácienst a legközelebbi, lévai
kórházban lássanak el. Az intenzív
osztályon két fekvőbeteg volt, de
július 1-jétől nem volt biztosított
az orvosi ügyelet. Októberben a
kerületi tisztorvos tartott ellenőrzést
a kórházban. Olyan hiányosságokat állapított
meg, melyek a kórház működési engedélyének
bevonásához vezettek. November 30-án az
ÁEB felmondta az egészségügyi ellátásról
szóló szerződést. Az ok: az egészségügyi
ellátásban fennálló, a biztosító és a megyei
tisztiorvos által megállapított, jegyzőkönyvvel
alátámasztott hiányosságok. December 1-jén
a kórház igazgatóságával hat vezető beosztású
munkatárs írásos értesítésben tudatta,
hogy nem képesek biztosítani a kórház és
rendelőintézet egyes osztályainak működését,
és nem értenek egyet Igor Kúdela megbízott
kórházigazgató leváltásával. Az értesítést
dr. Ševčíknek is kézbesítették, aki december
2-án azonnali hatállyal, tehát pénteken 13
és 14 óra között elrendelte a kórházban a
betegellátás ideiglenes beszüntetését.
A kórházigazgató helyett a biztosítókat
én látogattam, hogy biztosítsam a kórház
tevékenységének finanszírozását, és én
egyeztettem a hitelezőkkel is. Polgármesterként
a kórház ügyeiben nem volt döntési jogköröm
sem személyzeti, sem egyéb kérdésekben. A
képviselő-testületnek volt ilyen hatásköre.
A kórházról önnel kapcsolatban sok
mindenről volt szó, de erről nem...
Sok dolgot nem akartunk tudni, például,
hogy ez már rég nem az a kórház volt, mint
a 60-as, 70-es, de még a 80-as években is.
Az elöregedett felszerelés és az objektumok
is felújításra vártak. A kórházban 170
ágy volt, ebből néha alig 30 volt foglalt. A
gyermekrészleg néha teljesen üres volt, de

a nővéreket, orvosokat fizetni kellett. Ilyen
tevékenység mellett átlagosan havi bő egy
millió korona veszteség keletkezett. A kórház
már akkor ráfizetéses volt, amikor állami
kézben volt.
A zselízi kórház vége külön könyvre
való téma. Bezárása után adósságai

a városra szálltak, ami jelentősen és
negatívan befolyásolta a város beruházási
aktivitásait...
A kórházról valóban sokat lehet beszélni.
Ma viszont már világos, hogy másként nem
is végződhetett volna. Fontos volt, hogy az
épületek eladásával a város megszabadult
a kórháztól örökölt adósságtól. A város
beruházásait ez nem befolyásolta, hiszen
amikor 2007. január 2-án átadtam a
tisztséget, a város számláin 14 800 000
korona volt, ugyanakkor a bankokkal
szembeni tartozás 16 millió volt.
Önnek ez már nem segített, hiszen
amikor a kórház vételárának első részlete
megérkezett, Bakonyi Pált választották
meg polgármesternek.
Míg az én időszakomban saját forrásból
fejeztük be a gáz- és a vízvezeték kiépítését,
2006-ban a városok és községek számára
megkezdődött az EU-s alapok időszaka. Egy
sor projekt elő volt készítve. Elég lett volna
folytatni, például támogatást kérni a magyar
alapiskola átépítésére. Ez nem történt meg, és
valószínűleg már nem lesz rá lehetőség.
Négy év után, 2010-ben ismét indult a
polgármester-választáson...
Ismét az emberek beszéltek rá, én pedig
nem tudtam tétlenül nézni a tehetetlenséget.
Több jelölt volt, ezért nem sikerült, bár
nem sok hiányzott. Tudtam: a városnak
változásra van szüksége. Ezért később, amikor
megtudtam, hogy Juhász András gondolkozik
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Ha valaki valamit nem ért, el kell neki
Évekig a helyi büntetésvégrehajtó-intézetben
dolgozott, emellett a városi nemzeti
bizottság, majd városi képviselő-testület
tagjaként, várositanács-tagként, valamint
a városi sportklub tisztségviselőjeként is
tevékenykedett. 1998-ban polgármesterré
választották, és 2006-ig állt a város élén.
2001 és 2005 között megyei képviselőként
tevékenykedett, 2014-től 2018-ig városunk
alpolgármestere volt.
Sok városi fejlesztés, de a zselízi kórház
bezárása is a nevéhez kötődik. Dr. Nagy
Géza.
Garammikoláról származik. Ott is
született?
Nem, Garamsallón születtem. Egyébként
mikolai vagyok. Családom apai ágon már
vagy 200–300 éve garammikolai. Nagyapán
erdész volt a gróféknál a háború előtt,
Árok-majorban laktak az erdészházban.
Amikor 6 éves lettem, visszaköltöztünk
Garammikolára. Édesapám kovács volt
az állami gazdaságban, majd 1955 után
Garammikolán a szövetkezetben dolgozott.
Édesanyám háztartásbeli volt, később ő is a
szövetkezetben kapott munkát.
Mikolán kezdett iskolába járni?
Elsőbe Garamsallón, ötödikig Mikolára, majd
hatodik osztálytól Zselízre jártam.
Milyen gyermekkora volt?
Kiváló. Mindkét nagyapám első unokája,
és mint elsőszülött, a kedvencük voltam.
Törődtek velem. 5 éves koromban nagyapám
egy biciklit ajándékozott nekem. 6 évesen
lovagoltam a másik nagyapám jóvoltából, aki
a méntelep vezetője volt, ahol akkoriban több
mint 100 lovat tartottak. Egyszer hosszabb
lovaglótúrára vitt el magával, több mint 20
kilométert lovagoltunk, másnap nem bírtam
járni. Később is minden nyáron jártam a
nagyapámhoz. A másik nagyapám vadászni,
horgászni vitt magával. Szép gyermekkorom
volt, nem szenvedtem hiányt semmiben.
Végül is, mire lehetett szüksége akkoriban egy
gyermeknek?
Mivel foglalkozott gyermekkorában?
Nem
mondhatnám,
hogy
valamire
specializálódtam volna. Olyan voltam,
mint akkoriban a többi fiú. Említettem a
nagyapámtól kapott kerékpáromat, később
az apámtól kaptam egy másikat. A többi
gyerekkel fociztam, horgászni és úszni jártunk
a Garamra.
Milyen középiskolát választott?
Erdész szerettem volna lenni. De az alapiskola
elvégzésekor későn küldtük el a jelentkezést a
selmecbányai erdészeti szakközépiskolába.
Általános középiskolába kezdtem járni, ahol
1966-ban leérettségiztem.
Milyenek voltak a főiskolai tanulmányai?

A Comenius Egyetem jogi karára és katonai
főiskolára adtam be a jelentkezésemet. A
katonain hamarabb volt a felvételi, és mivel
a barátommal együtt már felvételt nyertem
a katonai főiskolára, a jogira nem készültem
rendesen, ezért helyszűke miatt nem vettek
fel. Gyorsan bebizonyosodott, hogy a katonai
iskola tévedés volt. Más iskolát kerestem
magamnak, a pozsonyi közgazdasági
középiskola felépítményi szakára kezdtem el
járni, ahol a nemzeti bizottságok számára
képeztek
szociális–jogi
közigazgatási
szakemberek. Ezt követően próbálkoztam a
joggal, de nem sikerült, csak később, munka
mellett.
Nem beszéltünk eddig a sportról,
miközben az ön neve a múltban
összefonódott vele. Futballozott?
Az aktív sportolással már 18 éves koromban,
térdműtétem
után
felhagytam.
Nem
voltam regisztrált játékos. Zselízen nem
fértem be a csapatba. Nem voltam egy
tehetség. Természetesen szeretem a futballt,
szabadidőmben később is játszottam, de nem
jegyzett sportolóként.
Mikor lépett be első munkahelyére?
1970 júniusában fejeztem be az iskolát,
július 1-jén léptem be első munkahelyemre,
a nagypusztai büntetésvégrehajtó-intézetbe,
és július 11-én nősültem. Győztem mindent...
1972-ben született meg a fiam, 18 hónappal
később a lányom. 1975-ben a labdarúgószakosztály elnöke és városi képviselő lettem,
később a városi tanács tagjává is váltam.
Mindeközben távúton tanultam a Comenius
Egyetem jogi karán, és házat építettem.,
1979-ben ledoktoráltam, befejeztem a házat...
és infarktust kaptam.
Valóban győzte a tempót... Ezt követően
lassított?
Négy hónapig voltam munkaképtelen,
lemondtam néhány funkciómról, például a
labdarúgó-szakosztály elnöki posztjáról.
Milyen munkakörben dolgozott a
büntetésvégrehajtó-intézetben?
Nevelőként dolgoztam, majd hat hónap
múlva kineveztek a gazdasági osztály
parancsnokának.
Később
gazdasági
igazgatóhelyettes lettem. 28 évet töltöttem
az intézetben. Ebből 18 hónapig az
igazságügy-minisztérium
nyitrai
középiskolájában igazgatóhelyettes voltam.
A
büntetésvégrehajtó-intézetből
való
távozásom előtt a szolgálati ügyekért felelős
igazgatóhelyettes voltam.
Beszéltünk már arról, hogy a helyi
politikában is tevékeny volt. Mi előzte
meg azt a döntését, hogy később
polgármesternek jelöltette magát?
Ott voltam, amikor 1989 novemberében új

városvezetés létesült, amely az első szabad
választásokig vezette a várost. Akkoriban
még 52 képviselő volt. A városi tanács tagja
is voltam, felálltam, és kijelentettem, hogy
ha mi, a tizenegy tanácstag nem vagyunk
képesek irányítani a várost, lemondok, és
ezt tanácsolom a többieknek is. Fokozatosan
megtettük, és a többiek megbíztak az új
tanács felállításával. Ezt követően a városi
nemzeti bizottság elnökéről kellett dönteni.
Dobrovický Lászlót javasoltam, mivel elég
tapasztalata volt ahhoz, hogy elvezesse a
várost az 1992. december 10-i választásokig.
A
választásokon
ön
is
indult
polgármesterjelöltként.
Indultam, rábeszéltek. A lakosok szélesebb
választékot akartak az első választásokon.
Miért akart polgármester lenni akkor?
Nem akartam. Jó munkahelyem volt,
további karrierlehetőségem, besztercebányai
munkahely-ajánlatom is volt. Családi okokból
elutasítottam. A testnevelési egylet elnökeként
is dolgoztam itt, 1991-től a labdarúgásban is
tevékenykedtem klubelnökként, hozzáteszem,
sikeresen. Erről tanúskodnak a sportklub
épületének falait díszítő tablók is.
Végül
1998-ban
polgármesterré
választották.

A városnak változásra volt szüksége.
Akkoriban a pozsonyi vezérigazgatóságon
voltam kiküldetésen, ugyanakkor többen
felkértek, hogy legyek polgármester. Úgy
döntöttem, indulok a választásokon, nem
fogadtam el a vezérigazgató ajánlatát, hogy
ellássam a pusztai intézet parancsnoki
tisztségét. Bátor elhatározás volt 8 hónappal a
választások előtt, de bíztam a polgárokban. És
megnyertem a választásokat.
Hogyan jellemezné azt a korszakot,
amikor a város élén állt?
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Az utcán áll a víz, mert hiányoznak az árkok
A városi képviselő-testület júniusi ülésének
általános vitájában sok téma terítékre
került, és tapasztalható volt a lakosok
problémamegoldás iránti érdeklődése is.
A résztvevők a városközpont arculatáról, a
kerékpárútról, a város és a lakóközösségek
együttműködési lehetőségeiről, a szemétről,

a csatornahálózatról, az Úttörő utcáról,
a környezetvédelmi miniszter lehetséges
látogatásáról és továbbiakról vitáztak.
Miroslav Kriška kérdésére a Béke utcai
járda melletti padok csökkenő számáról
Haris Péter, a városi hivatal vagyonkezelő és
szolgáltatási osztályvezetője elmondta: a hat
padból hármat megrongáltak, a város ezeket
pótolni fogja. Polka Pál néhány mondatban
kitért az alapiskolák sikerességének
összehasonlításához. Érintette az iskolák
jó menedzselésének fontosságát, hogy
külső pályázati forrásokból nyerjenek
támogatást, miközben megemlítette, hogy
míg a szlovák alapiskola sikeresen befejezte
a tantermek műszaki felszereltségének
bővítésére irányuló projektet, a másik
iskola hasonló pályázatba kezdett, csak
még az elején tart. Csenger Tibor afelől
érdeklődött, hogy mikor adják át a
kerékpárutat, és hogyan oldják meg a
problematikus, az újonnan épült utakra
kötődő felhajtókat. Megjegyezte közben,
hogy hasonló problémákra a tervezőknek
kellene megoldást találniuk. Hozzátette,
hogy sok esetben a város kénytelen saját
forrásból, utólagosan orvosolni ezeket a
problémákat. Példaként említette a stadion
melletti kerítést, ahol a kitépett csövek
potenciális veszélyt jelentenek, valamint a
T18-as tornaterem padlózatát. Arra szólított
fel, hogy a város ne kezdjen bele olyan
javításokba, amelyekre nincs jóváhagyott
pénzkerete, csak ha már biztosra vehető,
hogy be is tudja azokat fejezni.
Ľudmila Pivarčiová a lakástulajdonosok
szemétről,
hulladék-osztályozásról,
lakótelepi parkolásról és közlekedési
jelzésekről szóló kérdéseit tolmácsolta.
Javasolta, hogy a város működjön együtt a
lakóközösségekkel. A polgármester szerint

ha a város képviselői meghívót kapnak a ezt a munkát, míg nem akad 5,6 millió
lakóközösségi ülésére, szívesen elmennek, euró minden út javítására. Nem fogunk
a város azonban hasonló találkozót nem várni a csatornahálózat kiépítésével sem,
tervez. Minden lakó egyben a város lakosa a fő elágazások úgyis többnyire a zöld
is, és a városi képviselő-testület megfelelő sávokban vezetnek. Kedvező szempont, hogy
fórum arra, hogy a lakosok elmondják saját embereink saját aszfaltozó gépünkön
véleményüket és feltegyék kérdéseiket. dolgoznak, tehát anyagilag kevésbé lesz
Hozzátette: néhány lakos rendszeresen eljár megterhelő” – mondta Juhász András
a képviselő-testület üléseire, érdeklődik a polgármester. Csenger Tibor megjegyezte:
közügyek iránt, rámutat a hibákra, amivel beszélt a környezetvédelmi miniszterrel, és
segíti az önkormányzat munkáját. Újra meghívta őt a régióba. Látogatására ősszel
kérte a lakosok együttműködését a rend kerülhet sor, valamikor októberben vagy
fenntartásában, konkrétan, hogy mutassanak novemberben. Egyetértett a polgármesterrel
rá a szemetelőkre, és a város a leleplezéskor abban, hogy árkokat kell kialakítani, mert
a büntetés maximális mértékét szabja majd ezek hiánya miatt áll a víz az utcákon. Ľ.
ki rájuk.
Pivarčiová a mikolaiak nevében köszönetet
Az Úttörő utca egyik lakója rámutatott mondott azért, hogy a város rendbe tetette
arra, hogy sürgősen ki kell építeni a a mikolai ravatalozót, és megjavíttatta a
csatornahálózatot a városban, mivel a temető kapuját. Egyik további kérdésére a
csatornázás nélküli részben élők
a többszörösét fizetik a szennyvíz
elszállításért, mint azok a háztartások,
amelyek
már
rácsatlakoztak
a
csatornahálózatra. Érdeklődött a város
tervei iránt az esővíz utcai elvezetésével
kapcsolatban. A polgármester ismertette
a csatornázással kapcsolatos pályázat
jelenlegi helyzetét, és kijelentette, hogy
a helyi utak javításakor a város nem fog
várni a csatornázásra, mint ahogy azt
tette az elmúlt időszakban.
„A költségvetésben 100 ezer eurót
különítettünk el az összesen 32 km A város felújítási munkálatokat végzett a mikolai
hosszú helyi utak fokozatos javítására. ravatalozón, és a temető kapuját is rendbehozta.
Először az Úttörő és a Rövid utcát
javítjuk ki, tehát azokat, ahol az
polgármestertől kapott válaszból megtudtuk,
esőzéskor a legtöbb víz áll. Ezekben az nem szabályellenes, ha a háztartások az
utcákban vízelvezető árkokat alakítunk esővizet közterületre vezetik ki, ha ezzel nem
ki, természetesen a házakhoz bejárókat is okoznak kárt másoknak.
készítünk. Csak fokozatosan végezhetjük
(ik)

Az eladósodottság mélyen
a határértékek alatt

A város ésszerűen gazdálkodik, összhangban az általánosan érvényes előírásokkal. Ilyen
eredménnyel zárult Zselíz város főellenőrének első idei pénzügyi ellenőrzése. Štefan Jurák
főellenőr a város hitelkitettségének alakulását, valamint a hitelfelvétel feltételeinek betartását
vizsgálta.
Hozzáférhető adatok elemzésével arra az eredményre jutott, hogy míg a város tavalyi
tényleges rendes bevétele 4 082 512,04 euró, a bankokkal szembeni, kifizetetlen hiteleinek
összege 1 480 958,76 euró, tehát az eladósodottság mértéke 36,28% volt. A költségvetési
szabályok értelmében a megengedett határérték 60%, ami azt jelenti, hogy a nemrég
megnövelt hitelkeret ellenére is a város adósságállománya mélyen a törvényes, esetlegesen
nyugtalanságra okot adó határérték alatt áll. Ellenkezőleg, a lakosságot megnyugtathatja,
hogy jelenleg csaknem 970 ezer eurós biztonsági hiteltartalék áll rendelkezésére.
A megfontolt gazdálkodásról a főellenőr által ellenőrzött másik mutató is tanúskodik. A város
összes hitelének részletei a költségvetési szabályok szerint nem haladhatják meg az előző év
tényleges rendes bevételeinek 25%-át, tehát a már említett 4,08 millió euró esetében 1,02
millió euró lenne a határérték. Ezzel szemben a tavalyi év végén a város hitelkötelezettsége
208 342,54 euró volt, ami a rendes bevételeknek csupán 5,10%-a.
(ik)

Zselízi Hírmondó
Elmaradnak a dotációk...
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elhangzott vitára reagált. Szerinte a
városi
szervezetek
finanszírozásának
dotációs rendszere devalválódott, át
kellene értékelni. Az idei támogatások
visszavonásával megtakarított 13 500 eurót
a munkaértekezleten született megállapodás
szerint a stadion tetőszerkezetének javítására
csoportosítják át, még ha a képviselő szerint
erre az objektumra az utóbbi években elég
sok forrást költött is a város. Hozzátette:
szerinte értelmesebb lett volna ezt az összeget
az lóistálló megvásárlására fordítani, mert
a történelmi épület állapota évek óta egyre
romlik. Polka Pál nem tartja helyénvalónak,
hogy a képviselők egy része a megváltozott
pénzügyi körülmények közt is támogatja a
magyar alapiskola idei évben megvalósuló
hozzáépítését, főleg annak fényében, hogy az
utóbbi tíz évben erre az épületre a város 529
ezer eurót, míg a másik alapiskolára csupán
71 ezer eurót költött.
A városi hivatal vagyongazdálkodási és
szolgáltatási osztályvezetője tájékoztatta a
képviselő-testületet a város egyik nem lakás
céljára szolgáló helyiségének bérbeadási
pályázatáról. Haris Péter megjegyezte, hogy
a szolgáltatások házának földszinti, 50,6
négyzetméteres helyisége iránt egyetlen
jelentkező érdeklődött, aki teljesítette
a szükséges feltételeket, így a testület
jóváhagyta a bérletet. Jóváhagyta néhány
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városi ingatlan – az adóhivatal egykori propagálják, tette hozzá a polgármester. Polka
épülete, garázsa és telkei – versenytárgyalás Pál eloszlatta kollégája abbéli kétségeit, hogy
általi eladását. Az ingatlanok értékesítése Zselíz az egykori Bars megyébe tartozott-e,
többfordulós versenytárgyalás formájában majd hozzátette: ez a szervezet biztosította
valósul meg, az egyes eredménytelen a lehetőséget, hogy a helyi múzeum
fordulók után a következőkben fokozatosan igazgatójaként március elején három napon
csökken a kikiáltási ár. A testület át a budapesti idegenforgalmi kiállításon
támogatta a Komenský utcai DOS lakóház mutassa be városunkat.
lakbéreinek emelését, tekintettel arra, hogy A testület tudomásul vette a városi rendőrség
a közelmúltban valósult meg
a bejárati ajtó és a lakások
ablakainak felújítása.
A
képviselő-testület
tudomásul vette a Zselízt
alapító tagjaként jegyző
Bars Területi Idegenforgalmi
Szervezet (OO CR Tekov)
évzáró beszámolóját. Ezzel
kapcsolatban Csenger Tibor
annak a meggyőződésének
adott hangot, hogy a
2019-es
tevékenységről
szóló
beszámoló
kevés
figyelmet szentel Zselíznek,
és városunk az idei év A város eladásra kínálja az adóhivatal egykori épületét.
tevékenységi tervében is
csak marginálisan szerepel. Juhász András április és májusi tevékenységéről szóló
polgármester megjegyezte: az egyesület beszámolóját, a határozatok teljesítéséről
2,5 éve alakult, minimális költségvetéssel és a főellenőr pénzügyi ellenőrzéseiről
működik, és mindezt figyelembe véve szóló beszámolót, jóváhagyta az ellenőrző
tevékenysége sikeresnek mondható. A tevékenység második féléves ütemtervét és a
(ik)
szervezet honlapján városunkat megfelelően testületi ülések időpontjait.

Polgármester: modern várost
szeretnék, nem csak javítgatni

Városunk képviselői már az elmúlt választási időszak elején
kijelentették és azóta is gyakran hangoztatják, hogy nem kell a múltat
felemlegetni és az ott gyökerező okokat firtatni, ehelyett előre kellene
néznünk. Azonban néhány városi objektum állapota nem engedi
meg, hogy mellőzzük a visszatekintést. Június végén a polgármester
tett ilyen hangvételű kijelentést a sportpálya melletti kerítés kidőlése
kapcsán. „Rövidesen kidől a városi park Komenský utca felőli
kerítése, a katolikus temető kerítése már kidőlt, és hasonló sors várhat
a református temető kerítésére
is. Utolér a múlt, a hanyag
munka, a rossz minőségű
felhasznált anyagok” – értékelte a városban létező gyakori
eseteket
Juhász András,
és
megállapította,
hogy
lépten-nyomon
javítgatni
kell valamit. Ez alkalomból
kifejtette a véleményét arról,
hogy a város nem fordíthatja
minden energiáját javításokra,
új dolgokat is teremteni
kellene. „Azért jöttem ide,
hogy új dolgokat építsek. Nem
szeretném, ha úgy maradnék
meg az emlékezetben, mint valami karbantartó, bár igaz, milliókat
fordítottunk javításokra. Ezeket azonban már rég előttünk el kellett
volna végeznie valakinek.”

A bezártságban töltött hetek után felfrissülésként hatott, hogy a nyugdíjasok helyi szervezete kerékpártúrát hirdetett meg. A részvétel várakozáson felüli volt, az idősebbekhez sok fiatal is csatlaazott. (fotó: ik)
A polgármester elismerte: sok kérdésben nem ért egyet a képviselői
többséggel, és a testülethez képest hátrányban van, mivel a plénum
bármikor határozhat az ő véleménye ellenében. „Csakhogy a
képviselőkhöz hasonlóan én is bizonyos választási programmal
kerültem ide, amelyben ígértem valamit a lakosoknak, amit be
szeretnék tartani. Igyekszem, hogy ne csupán egyetlen nagyobb
objektumra fordítsunk forrásokat, hanem több területen fektessünk
be, egyszerű padoktól kezdve akadálymentes átjárókon át felvonókig
és még nagyobb dolgokig. Szeretném emelni az életszínvonalat a
városban, lakásokat, többrendeltetésű épületeket építeni, fejleszteni
a közterületek felszereltségét. Modern, a jövőre felkészült várost
szeretnék, nem állandóan csak javítani. Ez a filozófiám.”
$ (ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2020/6, július-augusztus, XXI. évfolyam
Rendezvények ...

Úgy gondolom, a város irányultsága jó,
a polgármester és a képviselők a városi
dolgozókkal
együtt
képesek
lesznek
ellátni feladatukat. Nekem már megvan
a korom, és szívesebben szentelnék több
időt a családomnak. De a város történéseit
figyelemmel kísérem, és itt-ott szívesen adok
tanácsot.
(Bővebben a 4. oldalon.)

...az idénre tervezett tömegrendezvények
nagyrészt elmaradnak. Köztük sok kulturális
és társadalmi esemény is, melyeket a város is
támogatott volna. Bár a többségük elmarad,
néhányat mégis megszerveznek, ha a helyzet
megengedi.
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Júniusi önkormányzati ülés

Elmaradnak a dotációk,
eladó az adóhivatal épülete
A zselízi városi képviselő-testület június 25én a művelődési otthonban tartotta a jelen
választási időszak 16. ülését. Hosszabb időt
követően ez volt az első olyan tanácskozás,
amelyen a nyilvánosság is jelen lehetett,
hiszen az új típusú koronavírus elleni
intézkedések miatt a testület csak kéthavonta
ült össze, és az áprilisi ülésre még nem
engedték be a lakosságot.
Az általános bevezető teendőket követően
a testület jóváhagyta a 2020/2 sz. általános

érvényű rendeletet (ÁÉR) az iskolákban
és városi iskolai jellegű intézményekben
részleges
hozzájárulásként
fizetendő
illetékről, valamint annak fizetési módjáról.
Ezt követően jóváhagyta a 2020/4 sz., a
városi támogatások odaítéléséről szóló
határozat megszüntetését. E pont vitájában
Polka Pál képviselő szólalt fel, aki a néhány
nappal azelőtti, tervezett költségvetésmódosításról szóló munkaértekezleten
→2

A városi hivatal dolgozói rendszerezték a Posta utcai, újonnan kialakított építési telkek iránt
érdeklődők kérvényeit. Mint kiderült, az összes telek iránt van érdeklődés.
(foto: ik)

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró

Gokart: cél a bajnoki cím

„...a
sorozat
legjobb
szlovákiai
versenyzője képviseli majd Szlovákiát a
jövő évi portugáliai világbajnokságon.
Krisztiánnak nagy esélye van rá, hogy
ő legyen a legjobb, ezért idén erre a
versenysorozatra
összpontosítunk.
Magasabbra is tekintünk, a cél
a bajnoki cím megszerzése.“
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A Posta utcai
telkek eladásra
készek

A városi zselízi képviselő-testület
tavaly szeptemberi határozata alapján
a város június elején hirdetőfelületein
közzétette a Posta utcán házépítés céljából
előkészített telkek eladásának alapelveit.
Az ebben a városrészben építkezni
szándékozók június végéig nyújthatták
be, illetve aktualizálhatták telekvásárlási
kérvényeiket.
A telekeladási alapelvek közzétételével a
város célja az érdeklődők adatbázisának
aktualizálása volt, hiszen a szükséges
infrastruktúra egy részének kiépítését
követően közeledik az építési telkek
értékesítésének ideje. A Postai utcai
parcellák
leendő
tulajdonosainak
szükségleteire kiépült a villanyvezetékhálózat, a vízvezetéket az egyes
telkekhez is elvezették. A bekötőutak
egyelőre törtkavics-felületet kapnak, a
csatornahálózat kiépítését követően a
házak rákapcsolódhatnak a vezetékre,
és megépülhet az utak aszfaltborítása is.
Mindaddig emésztőgödrök biztosítják a
szennyvizek elvezetését.
A Posta utcában 9 eladó telek áll
rendelkezésre, melyek mérete 803—
1241 négyzetméter, a legtöbb 1200
négyzetméter kiterjedésű, egy kisebb, 803,
egy pedig nagyobb, 1241 négyzetméteres.
A városi telekeladási alapelvek 15 eurós
négyzetméterenkénti árat szabnak meg,
valamint szabályozzák a jelentkezők
kiválasztásának módját és az eladás
adminisztratív menetét is.
„A
városi
telek
tulajdonjogának
→12

