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časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Starostovia z Galantského a Šalianskeho regiónu
hodnotia uplynulé volebné obdobie 2014-2018

Alajos Baranyay
ŽIHÁREC str.20

Mikuláš Tončko
VOZOKANY str.12

Ľuboš Šúry
DOLNÁ STREDA str.28

Štefan Lancz
VEĽKÁ MAČA str.40

Jozef Matušica
HÁJSKE str.8

Svojou prácou
v uplynulých rokoch ako primátor Jozef Belický
presvedčil zrejme aj opozíciu..., na post primátora
Šale v novembri 2018 totiž kandiduje ako JEDINÝ!
Opozícia žiadny tromf nevytiahla /str.48

Zoltán Horváth
TOMÁŠIKOVO str.36

Adrián Kubica
VÁHOVCE str.4

Lucia
Galambosová
kandiduje
za
primátorku
v Galante.
Podporia
občania
vo funkcii
túto mladú,
energickú
dámu a jej
program?
/str.45

František Hontvári
MALÁ MAČA str.32

Viliam Rigo
VEĽKÝ GROB str.16
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VEĽKÉ VÝHODY
MÁTE VO VRECKU!
Nákupná karta COOP Jednota
vám vráti peniaze z každého nákupu.
Šetrite každý deň peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Karta vám okrem ušetrených peňazí prináša aj
množstvo ďalších výhod. Od 18. 10. 2018 začíname držiteľom nákupnej karty vyplácať zľavy za 1. polrok 2018.
Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednoty do 31. 12. 2018. Výšku zľavy
a predajne, kde si môžete zľavu uplatniť, zistíte na www.coop.sk v časti „Moja nákupná karta“, alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota po registrácii a aktivácii digitálnej nákupnej karty.
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Na bezpečnosť vo Váhovciach
dozerajú kamery aj obecné hliadky
„Pomáhať ľuďom pokladám za svoje poslanie,“ hovorí starosta obce Váhovce Adrián Kubica,
ktorý sa o priazeň voličov uchádza aj v tomto volebnom období aj teraz, v novembri 2018. „Mojím
mottom je – pre vás a s vami. Ako starosta chcem byť nápomocný všetkým naším obyvateľom,
nie iba priaznivcom konkrétnej politickej strany, preto som nezávislým kandidátom.“
„Naša obec má veľký potenciál byť príjemným
miestom na bývanie s veľa pracovnými
príležitosťami v bezprostrednom okolí. Zo
samotných Váhoviec, postupne, aj za pomoci
projektov, budujeme samosprávu, kde sú
naši obyvatelia spokojní aj kvôli bohatým
voľnočasovým
možnostiam.
Organizujeme
spektrum kultúrnych a športových podujatí, v
bohatej miere podporujeme miestne organizácie.
Nie je nám ľahostajné životné prostredie a
bezpečnosť Váhovčanov,“ vymenúva starosta.
Dnes v obci žije 2 135 obyvateľov, s cieľom udržať v
obci mladé rodiny plánujú dokončiť projekt, ktorý
sa týka bytového domu. Svoj domov si tu môže
vytvoriť päť rodín. „Zo Štátneho fondu rozvoja
bývania tento účel dostaneme peniaze, a to
280-tisíc eur.“ Okrem toho pripravujú parcely pre
individuálnu bytovú výstavbu, v dvoch lokalitách
pribudne spolu 23 stavebných parciel na výstavbu
rodinných domov. „Vyčlenenú parcelu máme aj na
stavbu seniorského centra s kapacitou 40 miest.
Chceme, aby naši dôchodcovia dožívali vo svojej
rodnej obci. Počas uplynulých štyroch rokov odišlo
z Váhoviec do takýchto zariadení v okolí minimálne
pätnásť ľudí. Bohužiaľ, veľmi skoro tam zomreli,
príčinou bol možno aj smútok za domovom. Okrem
toho vytvoríme pre domácich pätnásť pracovných
miest.“
Obyvatelia Váhoviec, ktorí sa vo voľnom čase venujú
športu, majú k dispozícii obecnú posilňovňu so

Mgr. Adrián KUBICA, starosta obce Váhovce
symbolickým vstupným vo výške 70 centov, okrem
toho v obci vybudovali aj workoutové ihrisko.
Najväčšou novinkou je nová cyklotrasa, práve kvôli
nej do Váhoviec mieria aj cezpoľní. „Spája mestá
Šaľa a Sereď, vedie popri toku rieky Váh. V našej obci
ide o úsek o dĺžke 4, 2 kilometrov. Dnes je to veľmi
atraktívne miesto na prechádzky či bicyklovanie. V
minulosti sa kvôli nekvalitnému povrchu na chodníku
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ľudia doslova báli čo i len prechádzať tadiaľto.“ Úrad
Trnavského samosprávneho kraja vyčlenil na túto
investíciu 250-tisíc eur, projektová dokumentácia
bola však v réžii obce. Váhovčania, ktorí dávajú
prednosť kultúrnemu či spoločenskému životu si tiež
prídu na svoje. „Reagovali sme na požiadavky ľudí a
zintenzívnili sme organizovanie takýchto podujatí.
Takmer každý mesiac sa stretneme pri konkrétnej

vedľa hlavnej cesty, pozemok však patril seredskému
podnikateľovi. Kúpili sme ho za 10-tisíc eur, priestor
plánujeme revitalizovať.“
Vedeniu obce záleží aj na tom, aby sa domáci cítili
vo Váhovciach bezpečne. „Z vlastných zdrojov sme
preto inštalovali kamerový systém, od septembra
sú v uliciach aj obecné hliadky,“ povedal starosta o
najnovšej aktivite v dedine.

„Obecný deň“
obecnej akcii. Oslavujeme deň obce, staviame máje,
máme aj obecnú opekačku, oslavujeme s deťmi ich
sviatok, nezabúdame ani na sviatok seniorov. V zime
je to Mikulášsky sprievod, Silvester či fašiangový bál.“
Váhovce zanechávajú príjemný dojem aj u
návštevníkov obce. Okrem nových asfaltových
kobercov na cestách a chodníkoch sa naskytá pohľad
aj na zrekonštruovaný kultúrny dom, aktuálne sa
miestni pustia do renovácie kostola. „Z obecného
rozpočtu vyčleníme 25-tisíc na zveľadenie sakrálnych
pamiatok. Tisícky eur vyzbierali na tento účel aj naši
veriaci. Miestnu farnosť obec vždy podporovala a
budeme v tom pokračovať aj naďalej.“ V dedine
pribudlo aj malé námestie. „Máme v pláne likvidovať
staré stavby v obci po tom, ako ich odkúpime a
pozemky efektívne využiť. Nedávno sme takýmto
spôsobom riešili nehnuteľnosť pri hasičskej zbrojnici,
na jej mieste sa už nachádza plocha s lavičkami a
inými architektonickými prvkami. Odjakživa sme vo
Váhovciach túžili mať vlastný park. Jeden taký máme,
pokračovanie na str. 6.
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Kamerák és járőrök őrzik
a közbiztonságot Vágán
“Küldetésemnek érzem, hogy segítsek az embereknek” - mondja Kubica Adrián, Vága
polgármestere, aki a mostani választási ciklusban is versenybe száll a választók kegyeiért.
“Mottóm: önökért és önökkel. Polgármesterként minden lakosnak segíteni akarok, nemcsak
egy konkrét politikai párt támogatóinak, ezért vagyok független jelölt.”
“A mi falunkban megvan a lehetőség
arra, hogy kellemes lakóhelyet nyújtson
számos munkalehetőséggel a közvetlen
vonzáskörzetében.
Vágából
fokozatosan,
a pályázatok segítségével, olyan községet
igyekszünk kiépíteni, ahol a lakosaink a gazdag
szabadidős programok miatt is elégedettek
lehetnek. Számos kulturális és sportrendezvényt
szervezünk, jelentősen támogatjuk a helyi
szervezeteket. Nem közömbös számunkra a
vágaiak környezete és biztonsága” - sorolja a
polgármester. Jelenleg a községnek 2135 lakosa
van. Azzal a céllal, hogy megtartsák a fiatal
családokat a faluban, szeretnék befejezni az
elkezdett bérház projektet, amely 5 családnak
ad lehetőséget az otthonteremtésre. “Az Állami
Lakásfejlesztési Alaptól 280 ezer eurót kapunk
erre a célra.” Ezen kívül építési telkeket mérnek ki,
így két helyen összesen 23 családi ház épülhet.
“Egy 40 fő befogadására alkalmas nyugdíjas
központ építésére is kijelöltük már az építési
területet. Azt szeretnénk, ha az idősek életük
végéig szülőfalujukban maradhatnának. Az elmúlt
4 évben Vágáról legalább 15 ember költözött el
hasonló, környékbeli intézményekbe. Sajnos nagyon
rövid időn belül elhaláloztak, aminek talán a honvágy
az oka. Ezen kívül 15 új munkahelyet teremtünk a

Mgr. Adrián KUBICA, Vága polgármestere
helyieknek.
Vága sportkedvelő lakosai eljárhatnak a község
edzőtermébe, ahová jelképes 70 cent a belépő,
továbbá egy kültéri edzőpálya is van a faluban.
A legnagyobb újdonság a kerékpárút, melynek
köszönhetően a környékbeliek is Vága felé veszik az
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irányt. “Az út Vágsellyét és Szeredet köti össze és a

“A község költségvetéséből 25 ezer eurót hagytunk

Vág partján vezet. A falunkat 4,2 kilométeres szakasz

jóvá a szakrális műemlékek karbantartására. Erre

érinti. Ma ez egy nagyon vonzó és közkedvelt hely

a célra a hívők több ezer eurót gyűjtöttek össze.

a sétálni vágyók és a biciklisták számára. A múltban

A helyi plébániát mindig támogatta a falu, és ez

a rossz minőségű útfelület miatt az emberek szó

így lesz a jövőben is.” A faluban egy új teret is

szerint féltek még sétálni is erre.” A Nagyszombat

kialakítottak. “Terveink között szerepel öreg épületek

Megyei Önkormányzat 250 ezer eurót különített el

megvásárlása, majd lebontása, hogy a telkeket

erre a beruházásra, a projekt megvalósítását a község
felügyelte.
Azok a vágaiak, akik a kulturális és a közösségi életet
tartják fontosnak, szintén megtalálják számításukat.
“Az emberek igényeire reagálva több ilyen programot
szerveztünk. Csaknem minden hónapban van községi
rendezvény. Megünnepeljük a falunapot, májusfát
állítunk, tábortüzet rakunk, gyermeknapot tartunk,

hatékonyan kihasználhassuk.
Nemrég így jártunk el a tűzoltóállomás melletti
ingatlan esetében is, melynek helyén most egy tér
van, padokkal és egyéb építészeti elemekkel. Mindig
is szerettünk volna Vágán egy szép parkot. A főút
mellett van is egy ilyen, a terület azonban egy szeredi
vállalkozóé volt. Tízezer euróért megvásároltuk, és

és nem feledkezünk meg a nyugdíjasokról sem. Télen

szeretnénk rendbe tenni.”

Mikulásjárás van, szilveszteri és farsangi mulatság.”

A falu vezetésének az is fontos, hogy a helyiek

Vága az idelátogató vendégekben is kellemes

biztonságban

benyomást kelt, például a frissen aszfaltozott utakon

költségvetésből

és járdákon kívül a felújított kultúrház látványa. A

szeptembertől pedig járőrszolgálat is lesz a faluban” -

helyiek most kezdték meg a templom felújítását.

beszélt a polgármester a legújabb fejlesztésről.

Helyi tűzoltók

érezzék

magukat

kamerarendszert

Vágán.

“Saját

építettünk

ki,
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Škôlkári z Hájskeho budú vo
vynovených moderných priestoroch
So starostom obce Hájske Jozefom Matušicom sa stretávame síce na obecnom
úrade, ale uprostred čulého stavebného ruchu. V dedine práve rekonštruujú sídlo
vedenia obce, na poschodí sa nachádza materská škola, najmenší obyvatelia
Hájskeho budú čo nevidieť tráviť dni v moderných priestoroch.
Jozef Matušica,
obec, kde žije 1 300
obyvateľov vedie,
druhé volebné
obdobie. Jeho snahou
je pokračovať v
začatej práci aj treťom
volebnom období,
preto sa uchádza o
dôveru voličov. „Máme
veľa rozpracovaných
projektov, ktoré by
sme radi dotiahli
do úspešného
konca.“ Starosta
rozpráva o vysokých
energetických
nákladoch práve preto,
budova obecného
úradu si vyžadovala
rekonštrukciu.
Postavili ju ešte v
70.rokoch minulého
storočia v akcii Z. Na
modernizáciu, vďaka
úspešnému projektu,
dostali sumu vo výške
316-tisíc eur. „Práve
kvôli úspore budeme
mať solárny ohrev
vody, vymeníme svetlá,
elektrické rozvody. Deti
budú mať v materskej
škole špeciálne
vetranie vzduchu.
Objekt kompletne
renovujeme.“ Po tom

Pod vedením Jozefa Matušicu v obci rozbehli
mnohé investičné akcie
ako ukončia práce
na obecnom úrade,
na rade je miestny
kultúrny dom. Práve
pracujú na verejnom

obstarávaní, do inovácie
by sa mali pustiť na
jar. Rekonštrukcia ich
vyjde na 280-tisíc eur.
„V kultúrnom dome

sa stretávame, preto
je dôležité, aby sme
sa tam cítili príjemne.
Priestory využíva
Jednota dôchodcov,
stretávajú sa tu seniori
ale aj mladí. Miestne
rodiny zase kultúrny
dom využívajú na rôzne
súkromné oslavy.“ Ako
hovorí starosta, jeho
krédom bolo odjakživa
znižovať náklady a
sporiť, aj preto sa
pustili do rekonštrukcie
verejného osvetlenia.
„Celá investícia nás stála
230-tisíc eur, sumu vo
výške 207-tisíc eur sme
dostali z európskych
fondov, zvyšok sme
pokryli z vlastných
peňazí. V obci máme
vyše sto bodových
svetiel, náklady sme
oklieštili na polovicu.
Kým v minulosti bola
lampa iba na každom
druhom stĺpe, dnes
je osvetlená a teda
bezpečná celá dedina.“
Okrem škôlkárov, vo
vynovených priestoroch
sú dnes aj miestni
školáci. „Naša škola má
už 58 rokov, aj tu sme
museli modernizovať.
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Obecný úrad a materskú školu práve renovujú
Vymenili sme okná,
stálo nás to 86-tisíc
eur, išlo o havarijný
stav. Celú sumu nám
poskytlo na tento účel
Ministerstvo školstva
SR. Ani cent nemuseli
minút na na nové
multifunkčné ihrisko.

Voľný čas tu môže tráviť
ktokoľvek bez ohľadu na
vek. „Stavbu financoval
Úrad vlády SR, stálo to
vyše 50-tisíc eur. Miestni
tu hrávajú futbal aj
tenis, školáci prejavili
záujem trénovať florbal,
kúpili sme potrebné

vybavenie.“
Hájske bolo bez
územného plánu, tento
dôležitý dokument
potrebný pri rozvoji
obce schválili práve za
éry Jozefa Matušicu.
Územný plán slúži na
to, aby samospráva

funkčne využívala
svoje územie. V
Hájskom sa rozhodli
okrem iného vytvoriť
podmienky preto,
aby v dedine ostávali
mladé rodiny. „Za
mojej éry starostovania
sme pripravili dvadsať

Aj najmenší obyvatelia dediny radi ukážu, akí sú šikovní
pokračovanie na str. 10.
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stavebných parciel
na stavbu rodinných
domov. Na tento účel
pripravujeme aj ďalšiu
lokalitu s názvom
Kakava. Okrem toho
začíname aj so stavbou
bytového domu,
potrebné peniaze
získame zo Štátneho
fondu rozvoja a bývania.
Nové byty postavíme
na mieste, kde stojí
pôvodný obecný
úrad. Objekt je totiž
v dezolátnom stave.“
Záujem zo strany
domácich o nájomné
byty je, uprednostňovať
preto budú práve mladé
rodiny z Hájskeho.
Dedina je totiž pre svoju
polohu atraktívnym
miestom na bývanie aj
pre cezpoľných. Vďaka
blízkosti diaľnice, môžu
miestni ľudia pracovať
v dvoch krajských
mestách a v štyroch
okresných mestách.
Cesta autom trvá
približne dvadsať minút.
V Hájskom v žiadnom
prípade nestagnuje
spoločenský a kultúrny
život. Nadšenci sa
stretávajú napríklad
vo folklórnom súbore
Kepežďanka. V obci sú
aktívni aj seniori, ich
Jednota dôchodcov
je jedna z najstarších
v Nitrianskom kraji,
má už dvadsať rokov.
Pod jej záštitou pôsobí
speváčka skupina
Hájčianka. Bývalá
poslankyňa, ktorá je
dnes novopečenou
mamičkou sa zase
venuje miestnym deťom
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Folklór majú v Hájskom radi seniori aj deti

Miestni sa stretávajú pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach
a tínedžerom, spievajú
a tancujú na rôznych
kultúrnych podujatiach.
„Dotujeme všetky naše
organizácie sumou
minimálne 700 eur
ročne.“
Citlivou záležitosťou
hádam v každej dedine
sú cesty a chodníky,
podobne je to aj v
Hájskom. „Kompletne
sme zrekonštruovali
Starohájsku ulicu, a to

z vlastných zdrojov.
Majitelia novostavieb
v tejto časti dediny
tak majú oveľa lepší
prístup do svojich
domovov. Rozšírili sme
vozovku, vybudovali
odvodňovanie.
Bohužiaľ, zatiaľ nie
je možné, celkovo
v rámci Slovenska,
rekonštruovať
komunikácie z
eurofondov. Pôsobím

v rade Združenia miest
a obcí Slovenska,
našim cieľom je primäť
vládu k tomu, aby
na spomínaný účel
vyčlenila konkrétny
objem peňazí zo
štátneho rozpočtu.“
Jozef Matušica chce v
budúcom volebnom
období pokračovať v
realizácií investičných
zámerov, predsa len
najväčšou výzvou je

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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V Hájskom sú aktívni aj seniori
pre neho vybudovať
v obci kanalizáciu.
„Ako jediná obec v
okrese Šaľa sme totiž
bez kanalizácie. Ešte v
tomto roku budeme
mať hotovú projektovú
dokumentáciu. Na
samotnú stavbu
budeme potrebovať
päť miliónov eur. Dnes
hľadáme možnosti, z
akých zdrojov by sme

mohli financie získať.“
Súčasný starosta
spomína, že skôr
ako sa ujal funkcie, v
samospráve začínal
ako poslanec. „Bolo
nás spolu asi desať
nadšených obyvateľov
Hájskeho, ktorí sme
mali poslanecké
mandáty, mali sme
svojské predstavy o
rozvoji obce, preto

sme sa spolu pustili do
volebnej kampane. V
obci sa všetci vzájomne
poznáme, vieme,
kto vyniká v ktorej
oblasti. Nikdy som sa
preto nespoliehal na
individualitu ale na
vzájomnú spoluprácu,
diskusiu. O tom boli
aj naše vzájomné
pracovné stretnutia. V
budúcom volebnom

období máme veľa
plánov ako zveľadiť
obec, okrem iných
spomínaných aktivít je
to napríklad renovácie
centra obce, máme už aj
projekt. Pre mňa je však
veľmi dôležité, aby sa
zveľaďovala nielen naša
dedina, ale aj vzájomné

V Hájskom chcú bývať aj mladí, obec im vytvára vhodné podmienky

medziľudské vzťahy.“
ASZA

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Vozokany zveľadili aj vďaka brigádnikom
Mikuláš Tončko pôsobí vo Vozokonach ako starosta už dvadsať rokov, dnes hovorí, že je
to obrovská pocta mať také dlhé obdobie dôveru voličov aj obecného zastupiteľstva. Hoci
starostovanie sa dá prirovnať k nepretržitej službe v trvaní 24 hodín, výsledky, uznanie ľudí a ich
slová – ešte zostaň – sú odmenou za neraz enormné pracovné úsilie.
Ako zanietený učiteľ prišiel na obecný
úrad z inej riadiacej funkcie, v susednej
obci Mostová riaditeľoval v miestnej
základnej škole. „Pri riadiacej práci a
teda aj pri starostovaní som sa držal
pravidla, že autoritatívne správanie
nikdy nepovedie k úspechu. Naopak,
vždy som uprednostňoval diskusiu,
nebránil som sa kompromisom
a spoločnému úsiliu v riešení
problémov,“ spomína. Jeho prvé
volebné obdobie sa nieslo hlavne
v splácaní dlžôb, predchádzajúce
vedenie obce čerpalo pôžičky na
zavedenie plynofikácie a na výstavbu
skládky odpadu v Čiernej Vode. „Keďže
sme nemali peniaze na investície,
obec sme skrášľovali formou brigád.
Aj dnes cítim vďačnosť k ľuďom, ktorí
prišli a pracovali. Často nás bolo spolu
aj tridsať brigádnikov. Vyčistili sme
parky či iné verejné priestranstvá,
vymaľovali a omietli kultúrny dom.
Hlavne zelené plochy boli vo veľmi

zlom stave, nadšenci z dediny
kosili, hrabali, upravovali terén.“
Obecný
úrad
dnes
sídli
v
budove,
ktorá
prešla
rekonštrukciou,
podobne
ako
jeho
bezprostredné
okolie. „Napríklad postavili
sme amfiteáter, konajú sa
tu rôzne obecné akcie. V
zrekonštruovanom kultúrnom
dome sa okrem kultúrnikov
stretávajú aj svadobčania. Teší
ma, že vo Vozokanoch sú v
kurze svadby, mladí vstupujú do
manželstiev, veľa z nich ostáva
bývať v rodnej obci. Pribúdajú
nám deti, zaujímavosťou je,
že až na 99 percent sa nám
rodia samí chlapci. V tesnej
blízkosti obecného úradu sme
vynovili aj predajné stánky na
miestnej tržnici a hneď vedľa
sa nachádza nové basketbalové
ihrisko. Podobne, aj pošta prešla

Základná škola

Starosta Mgr. Mikuláš Tončko riadi
obec posledné volebné obdobie
rekonštrukciou.“
O obci postavili spolu 44 nájomných
bytov a šancu bývať dali aj cezpoľným
mladým rodinám. „Dnes sú všetky
byty obsadené, stavali sme s
myšlienkou, aby sa naša dedina
rozrastala. Každá samospráva predsa
potrebuje mladých ľudí. Aj preto našu
školu, hoci je menšia, udržiavame v
prevádzke aj za cenu investícií. Veľa
peňazí z obecného rozpočtu plynulo
na jej udržanie. Je veľmi moderne
zariadená, chýba nám ešte telocvičňa.
Zriadili sme jedáleň a kuchyňu,
zútulnili školský dvor. Peniaze na
tento účel plynuli hlavne z obecného

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

rozpočtu, sumu vo výške 3, 7 milióna
eur sme dostali zo štátnych zdrojov.
Postavili sme za tieto peniaze kotolňu,
aktuálne základnú aj materskú školu
vykurujeme ekologicky – tepelným
čerpadlom. Zrekonštruovali sme aj
materskú školu, dnes ju navštevuje
spolu 24 detí. Sťahujú sa k nám noví
obyvatelia z Bratislavy, kupujú staršie
nehnuteľnosti a renovujú ich. Dnes
evidujeme 1 157 obyvateľov. Na zreteli
máme aj tých mladých ľudí, ktorí si
chcú postaviť nové vlastné domy.
Preto dnes pracujeme na tom, aby
sme v lokalite za ihriskom pripravili
stavebné parcely na individuálnu
bytovú výstavbu. Aktuálne sa konajú
ohľadom
pozemkov
dedičské
konania.“ Vo Vozokanoch predsa
len nové ulice. Súkromný investor
pripravil dve lokality na výstavbu
domov, po novom si tu môže vlastné
bývanie postaviť dvadsať rodín.
„Snažili sme sa dávať do poriadku
hlavne obecné budovy, podobne
aj cesty a chodníky sme mali vo
veľmi zlom stave, v tomto prípade
sme urobili, čo bolo v našich silách.
“Napríklad na cintoríne vyasfaltovali
cesty, rekonštruovali dom smútku,
postavili
prístrešok.
Podobne
stavebne vynovili aj hasičskú zbrojnicu
a pristavili garáž. Na kostole vymenili
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V obci vybudovali okrem iného amfiteáter
strešnú krytinu, opravili fasádu,
vnútorné priestory, vynovili námestie
pre kostolom, pribudla nová dlažba.
„Všetky práce sme zvládli vďaka
usilovným brigádnikom. Pri oprave
kostola miestni ľudia odpracovali
veľa hodín, som im za to vďačný. Aj
hasičom ďakujem za odpracované
brigádnické hodiny.“ Vo Vozokanoch
sa podarilo dať do poriadku aj cesty
Cintorínsku, Burgondiu a postaviť
novú komunikáciu na Simonovej ulici.
Celkovo išlo o takmer trojkilometrový
úsek. Pozitívom pre občanov
je, že vo Vozokonach dostavali
obecný vodovod, a to na uliciach
Hlavnej, Ostrovnej, Tichej, Rittera,
Esterházyovcov, Štrkoveckej a Hornej.
Okrem toho modernizáciou prešla aj

čerpacia stanica pitnej vody.
Mikuláš Tončko sa po dlhých rokoch
na obecnom úrade rozhodol, že
aktuálne v nastávajúcich voľbách sa
už nebude uchádzať o priazeň voličov.
Dnes pred starostovskou funkciu dáva
prednosť rodine. „Som však pripravený
byť nápomocný novému starostovi,
ak bude mať o to záujem. Ďakujem
voličom, že som mal možnosť
pracovať pre nich a zveľaďovať našu
obec. Obec odovzdávam v dobrej
finančnej kondícií. Za požičané
peniaze sme zrekonštruovali šatne na
miestnom ihrisku a verejné osvetlenie.
Mesačné splátky predstavujú sumu vo
výške tisíc eur. Toto úverové zaťaženie
Vozokany bez problémov zvládnu.“
ASZA

Zrenovovali aj obecný úrad
pokračovanie na str. 14.
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Vezekény az önkénteseknek
köszönhetően is szépült
Tončko Miklós más húsz éve Vezekény polgármestere. Ma azt mondja, hogy óriási megtiszteltetés,
hogy ilyen hosszú időn keresztül élvezheti a szavazók és a képviselő-testület bizalmát. Annak
ellenére, hogy a falu vezetése felér egy állandó, 24 órás szolgálattal, az eredmények és az
emberek marasztaló szavai elégtételt jelentenek a gyakran emberfeletti igyekezetért.
Buzgó tanárként egy másik igazgatói
funkcióból váltott az önkormányzati
vezető pozíciójára, korábban ugyanis
a hidaskürti alapiskola igazgatója
volt. “Az igazgatói munkában, és
ebből adódóan a polgármesterségem
során is ahhoz a szabályhoz tartottam
magam, hogy a tekintélyelvű
viselkedés sosem vezet sikerre. Épp
ellenkezőleg,
mindig
előnyben
részesítettem a párbeszédet, nem
utasítottam el a kompromisszumokat
és azt, hogy közös erővel oldjuk
meg a felmerülő problémákat.” emlékezik vissza a polgármester.
Az első választási időszaka főként
az adósságtörlesztésről szólt, a
falu korábbi vezetése ugyanis
kölcsönből finanszírozta a gázvezeték
építését a faluban, és a feketenyéki
hulladékgyűjtőudvar
építését
is
hitelből támogatták. „Mivel nem volt
pénzünk a beruházásokra, önkéntes
munkával is szépítettük a falut. Ma is
hálával gondolok azokra az emberekre,
akik segítettek. Gyakran harmincan
is dolgoztunk együtt, kitisztítottuk
a parkokat és a közterületeket,
kifestettük
és
bevakoltuk
a

Tončko Miklós polgármester kész segítséget nyújtani az utódjának
kultúrházat. A zöldterületek nagyon
rossz állapotban voltak, a lelkes
helyiek kaszáltak, gereblyéztek és
parkosítottak.”
A községi hivatalt és annak
környékét is felújították. „Például
szabadtéri színpadot építettünk,
amely különféle rendezvényeknek
ad otthont. A felújított kultúrházban
a kultúra kedvelő lakosokon kívül
lakodalmasok
is
találkoznak.
Örülök, hogy Vezekényen népszerű
a
házasságkötés,
sok
fiatal

A sportpálya a fiatalokat szolgálja

összeházasodik, és a szülőfalujában
alapít családot. Egyre több gyerek
születik a községben, érdekes, hogy 99
százalékban fiúk születnek. A községi
hivatal szomszédságában található
piactéren felújítottuk a bódékat és a
mellette található a kosárlabda pálya.
Hasonlóképp a posta épületét is
felújítottuk.”
Összesen 44 bérlakást építettek a
faluban, amelyekben más községből
származó fiatal családok is otthonra
leltek. „Ma valamennyi lakás foglalt.
Azért
építkeztünk,
hogy
gyarapodjon a falunk, hiszen
minden
önkormányzatnak
szüksége
van
a
fiatal
családokra. Ezért is tartjuk
fenn az iskolánkat, kisebb
ugyan, de megéri a befektetés.
A falu költségvetéséből már
sok pénzt költöttünk el a
fenntartására. Nagyon modern
a berendezése, már csak a
tornaterem hiányzik. Étkezde és
konyha is működik, és az iskola
udvarát is kellemesebbé tettük.
A fejlesztések jelentős részét a
saját büdzséből finanszíroztuk,
az állami alapokból 3,7 millió

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

eurót kaptunk. Ebből az összegből
építettük fel a kazánházat, az iskolát
és az óvodát is környezetbarát módon,
hőszivattyúval fűtjük. Az óvodát is
felújítottuk, ma összesen huszonnégy
gyerek látogatja. Pozsonyból és
költöznek hozzánk új lakosok, akik
megvásárolják és felújítják a régebbi
ingatlanokat. Jelenleg 1 157 lakosunk
van. Azokra a fiatalokra is gondolunk,
akik saját házat építenének, ezért
azon dolgozunk, hogy a sportpálya
mögötti területen építkezési telkeket
alakíthassunk ki. Folyamatban van a
telkek örökösödési eljárása.” Ezen kívül
is nyílnak új utcák Vezekényen, egy
magánbefektető két helyen is kínál
telkeket, húsz család építhet magának
saját fészket.
„Elsősorban a község ingatlanjait
igyekeztünk
helyreállítani.
Az
utak és a járdák is hasonlóan rossz
állapotban voltak, ebben az esetben
is megtettük, ami az érőnkből
kitelik.” Például leaszfaltozták a
temetőben lévő utakat, felújították a
ravatalozót és fedett részt építettek
elé. Felújították a tűzoltószertárt és
új garázst is építetek. Lecserélték a
templom tetőszerkezetét, felújították
a homlokzatot és a belső tereket,
megújult a templom előtti tér, ahol
új térkövet helyeztek el. „A szorgos
önkénteseinknek
köszönhetően
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Alapiskola diákjai
sikerült elvégezni ezeket a munkákat.
A helyiek sokat dolgoztak a templom
javításán,
köszönettel
tartozom
ezért. A tűzoltóknak is hálás vagyok
a sok önkéntesen ledolgozott óráért.”
Vezekényen összesen közel három
kilométernyi
hosszú
útszakaszt
újítottak fel, sikerült felújítani a Temető
és a Burgundi utcát, a Simon utcában
új utat építettek. A lakosoknak előny,
hogy elkészült a vízvezeték a Fő
úton, a Sziget, a Csendes, a Ritter,
az Esterházy, a Kavicsos és a Felső
utcában. Ezen kívül az ivóvízkút
szivattyúállomását is modernizálták.
Tončko Miklós a községi hivatalban

A községi hivatalt is felújították

eltöltött hosszú idő után úgy döntött,
hogy a következő választásokon
már nem száll harcba a választók
kegyeiért. Most a polgármesterkedés
helyett a családra fordítja a figyelmét.
„Ennek ellenére, ha lesz rá igény,
akkor kész vagyok segítséget nyújtani
az új polgármesternek. Köszönöm a
választóknak, a rám bízott munkát és,
hogy gyarapíthattuk a községünket.
Jó gazdasági helyzetben adom
át a falut. Hitelből újítottuk fel a
sportpálya öltözőit és a közvilágítást.
A havi törlesztőrészlet ezer euróra rúg.
Vezekény könnyedén megbirkózik
ezzel a hitelterheléssel.”

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Vždy chceli kanalizáciu, do projektu
sa pustil až súčasný starosta
„Od začiatku premieňam slová na skutky,“ hovorí
starosta Veľkého Grobu Viliam Rigo na margo dvoch
volebných období, počas ktorých viedol obec.
obce,“ spomína starosta. Dnes majú
už vykopaných prvých tristo metrov,
na jar pokračujú v prácach. Stavba
je rozplánovaná na niekoľko etáp,
v dedine preinvestujú milióny eur,
kanalizáciu vybudujú na trase dlhej
jedenásť kilometrov. Prvé potrebné
peniaze získali z Ministerstva
životného prostredia SR.
V obci dnes žije 1 393 ľudí, Veľký
Grob sa svojou polohou sa stáva
atraktívnou pre mladé rodiny,
vedenie obce preto rieši aj možnosti
bývania. „Ročne nám pribudne
priemerne desať nových obyvateľov.
V septembri kolaudovali nový bytový
dom, ktorý sme postavili v spolupráci
so súkromným investorom. O byty
je záujem. V lokalite Podháj mali
zase záujemcovia možnosť kúpiť
si parcely na stavbu rodinných
domov.“ S príchodom novousadlíkov
sa zapĺňa aj materská a základná
Vďaka starostovi Viliamovi Rigovi bude v obci po dlhých rokoch kanalizácia
škola, starosta hovorí, že zariadenia
dnes praskajú vo švíkoch. „Našou
Veľký Grob ako jediná obec v okrese dlhé roky
prioritou je zvýšiť kapacitu v škôlke,
nemala kanalizáciu. Nečudo, že súčasný starosta
budovu zrekonštruovať a modernizovať. Nie je to
pokladal takúto stavbu, hoci ide o veľmi nákladnú
nový plán, investičný zámer bol v už v minulosti,
záležitosť, za jednu z najdôležitejších priorít. „Keď
zistili sme však, že pozemok pod budovou nebol
som sa v klube dôchodcov rozprával s miestnymi, tí,
dlhodobo vysporiadaný, museli sme najprv
ktorí niekedy poslancovali, spomínali, že investícia
prioritne riešiť tento problém. Trvalo nám to tri
bola prioritou už vtedy. Lenže žiadne projekty či
roky. V budúcom volebnom období sa už môžeme
inú potrebnú dokumentáciu sme na obecnom
pustiť do samotnej inovácie za predpokladu, že
úrade nenašli. Začínali sme úplne od začiatku, v
budeme úspešní s projektom.“ Pre najmenších
prvom rade sme museli aktualizovať územný plán
obyvateľov dediny vybudujú v blízkej dobe aj

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

- 17 -

Jednotlivé združenia v obci vzájomne spolupracujú.
Na snímke miestni hasiči
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detské ihrisko. Starosta oceňuje
snahu miestnych, preto veľa
vecí môžu v tomto prípade
riešiť svojpomocne. Znie to
ako paradox a zaujímavosť, ale
plocha na hranie pre deti bude
stáť na bývalom „smetisku“.
Súčasnému starostovi sa totiž
podarilo vyriešiť problém, ktorý
trápil obec od roku 1995. „V
obecnej nehnuteľnosti bývali
miestni neprispôsobiví občania.
Konečne sa nám legálnou

Mladí sa majú záujem učiť od seniorov tradičné jedlá

V obci sa koná aj podujatie s názvom Na kolesách
pokračovanie na str. 18.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

cestou podarilo odtiaľ vysťahovať ich, dom sme
asanovali a z pozemku sme vyviezli 140 ton
odpadu a kontaminovanú zeminu. Svojpomocne
vďaka miestnym šikovným ľuďom sme napríklad
na tomto mieste položili dlažbu. Iní šikovní ľudia
z obce zase sledujú takzvané malé projekty, v
rámci ktorých banky či iné komerčné inštitúcie
poskytujú peniaze na verejnoprospešné projekty.“
Starosta okrem toho spomína, že obecná pokladňa
bola spočiatku zaťažená nadmernými platbami
za energie, pretože budovy patriace samospráve
vykazovali nadmerné energetické náklady. „Dlhé
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opatreniach mi veľmi pomohli verejné súťaže a
prieskum trhu. Takýmto spôsobom sme získali
lepšie ceny za energie. Okrem toho v obecných
budovách sme vymenili starú technológiu za
kvalitnú a nízkoenergetickú. Druhým krokom
bola úspora na elektrickej energii, vymenili
sme predimenzované ističe. Usporili sme
tak peniaze, ktoré sme potom využívali na
tvorbu projektov, aby sa naša obec rozvíjala.“
Počas starostovania Viliama Riga sa v dedine
začal viac rozvíjať kultúrny a spoločenský život.
„Od roku 1995 som začal vo Veľkom Grobe

Nádherné pestré kroje si v rámci voľného času obliekajú vo Veľkom Grobe aj mladí ľudia

roky napríklad rezonovalo zdravotné stredisko.
Budova bola v pôvodnom stave vrátane okien
a strechy, kúrenie nehospodárne. Spoločne s
poslancami sme tento problém vyriešili tak,
že sme požiadali dotáciu zo Štátneho fondu
rozvoja a bývania vo výške 290-tisíc a postavila
sa nadstavba s piatimi bytmi. Dali sme tak do
poriadku celý polyfunkčný objekt. V úsporných

podnikať. Ako prvé som si všimol, že v obci
stagnuje spoločenský a kultúrny život. Zaviedol
som preto tradíciu stavania prvého mája, či
silvestrovskú zábavu spojenú so zabíjačkou. Počas
môjho starostovania sa u nás začali konať vianočné
trhy. Stretol som sa aj predstaviteľmi miestnych
združení a poprosil som ich o spoluprácu, vysvetlil
som im, že by bolo správne, keby tu boli pre

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Zdravotné stredisko, ktoré bolo vo veľmi zlom stave vynovili, pribudli tu aj byty

všetkých našich obyvateľov. Na Deň zeme sa

som nastúpil do úradu, bolo treba vysúkať

potom stretneme spolu viac ako 120 ľudí, každý

rukávy a pustiť sa do reálnej práce. Stavať v obci

máme svoju lokalitu, ktorú upratujeme. Klobúk
dole aj pred našimi dôchodcami, ktorí sa tiež
zapájajú do rôznych akcií, chodia na brigády.“
Starosta úplne vážne hovorí, že v

iba vzdušné zámky totiž nemá absolútne žiadny
zmysel,“ hovorí v závere starosta, ktorý sa priazeň
voličov snaží získavať konkrétnymi výsledkami.

obci je stále veľa práce - „ako na
kostole.“ Keby však ľudia nechceli,
tak nič neurobím, všetko je to o
spolupráci.“ V budúcnosti majú
v pláne zrenovovať aj budovu
obecného úradu, na svete je už aj
potrebný projekt. Súčasťou plánu
je aj inštalovať v budove výťah,
aby sem bez problémov mohli
prísť miestni seniori. „Chceme
vynoviť

autobusové

zastávky,

rekonštruovať cesty a chodníky.
Kompletná

rekonštrukcia

je

nutná aj v prípade kultúrneho
domu. Musíme vymeniť okná,
dvere, strechu, budovu zatepliť,“
vymenúva starosta priority do
ďalšieho

volebného

obdobia.

Ďalším jeho plánom je zriadiť
zberný dvor, aby dedina bola
čistejšia a tým aj krajšia. „Keď

Ku najmenším chodieva každoročne Mikuláš
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V Žihárci dbajú na bezpečnosť
detí aj dospelých
Alajos Baranyay starostuje v obci Žihárec úctyhodných 24 rokov, dôveru voličov
si získal až v šiestich voľbách. Za ten čas vedenie samosprávy pripravilo vhodné
podmienky na bývanie či kultúrne vyžitie pre mladých aj seniorov. V nemalej miere
sa tu zveľaďovalo aj životné prostredie.
Pre tých, ktorí sa rozhodli zriadiť si svoj domov v Žihárci
obec postavila nájomné byty. „V decembri v roku 2014
sme napríklad postavili osem bytov nižšieho štandardu.
Zveľadili sme aj okolie bytového domu, vybudovali sme
cesty, inštalovali pouličné osvetlenie, vysadili zeleň.
Aktuálne máme rozostavaných ďalších šesť bytových
domov so 48 bytmi pri kultúrnom dome. Súčasťou nášho
nového športového komplexu sú aj štyri byty, záujemcovia
sa sem sťahovali v roku 2016,” vymenúva starosta. Okrem
spomenutých sme od roku 2000 postavili 125 bytov a
položili sme základy ďalších dvoch bytových domov
s nižším štandardom s 8 bytmi pre občanov s nižšími
príjmami.
Vedenie obce má na zreteli aj to, aby miestni mali kde
plnohodnotne tráviť voľný čas. Zveľadili okrem iného
športový komplex. „Veľmi reprezentatívna je napríklad
tribúna, ale je to iba časť stavebného komplexu. Vybudovali
sme šatne, sprchy a ďalšie sociálne zariadenia, pribudla
kancelária, sklad aj práčovňa. Vybudovali sme chodníky,
vytvoril sa nový vchod, zabezpečili osvetlenie.“
Aby obec bola čistejšia a teda aj krajšia, vybudujú tu zberný
dvor. „Vďaka úspešnému projektu sme dostali na tento účel
150-tisíc eur. V druhej etape, ktorú ukončíme v októbri 2018,
máme schválených ďalších 50-tisíc eur na haly. Aby sme
komplexne vyriešili odpadové hospodárstvo, podali sme
žiadosť o dotáciu na malú kompostáreň do 6 tisíc m3 ročne.
Projekt zahŕňa aj stroje – traktor, vlečku a drvič konárov.“
Životné prostredie zveľaďujú aj úpravou miestneho
cintorína. „Obnovili sme dom smútku a v budúcnosti
plánujeme upraviť jeho prednú krytú časť. Na webovej
stránke obce je označený každý jeden hrob, tento stav

Alajos Baranyay vedie obec 24 rokov

Otvorenie výstavy v obci Žihárec
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priestory. Vo veľkej sále kultúrneho
domu vymenili parkety. „Elegantnejší
vzhľad má aj rokovacia miestnosť
obecného úradu. Aj tu sme vymenili
parkety, kúpili sme nový nábytok.
Obnovili sme kancelárske priestory
obecného úradu. Malú zrkadlovú sálu
kultúrneho domu plánujeme prestavať
na elegantnú multifunkčnú miestnosť,
ktorá by slúžila hlavne ako sobášna sieň.“
Do Žihárca veľmi radi chodievajú
kultúrnici aj z ďalekého okolia, aby tu
oslávili rôzne kultúrne sviatky. „Hostili
sme členov zborov Komárňanskej
diecézy, bol to veľmi pekný a vznešený
sviatok zborovej piesne. Aj jedno z
republikových predkôl súťaže Ipolyi
Arnold
Magyar
Népmesemondó
Najmladší obyvatelia obce na jednom zo svojich vystúpení
Verseny (Súťaž v prednese ľudových
pravidelne aktualizujeme. Návštevníci majú k dispozícií na
rozprávok na pamiatku Arnolda Ipolyiho)
cintorínsky odpad kontajnery na separovaný zber. Vedľa
jej hlavný organizátor, OV Csemadok v Galante usporiadal
cintorína sme rozšírili parkovisko.“
v našom kultúrno-spoločenskom a informačnom centre.
Kvôli bezpečnosti veľkých aj malých obyvateľov urobili v
V obnovenej zasadačke obecného úradu sa uskutočnila
obci tiež poriadny kus práce. V základnej škole inštalovali
okresná konferencia SMK. Pri príležitosti celoštátneho
kamerový systém, pre bytové domy pri hasičskej zbrojnici
zborového festivalu Kodályove dni vystúpili v našom
postavili úschovňu kočíkov a bicyklov. „Z vlastných peňazí
kultúrnom dome spevokoly zo Želiezoviec, Kolíňan a Nitry.
sme v centre obce vybudovali tri bezpečné priechody pre
Javiskovú hru Pála Csákyho s názvom Hit és hűség (Viera
chodcov s osvetlením a s vodiacim pásom pre nevidiacich.
a vernosť) v regióne predstavili najskôr u nás.“
Teší nás, že ľudia si zvykli na nové osvetlené priechody a
Alajos Baranyay má množstvo reálnych plánov aj do
využívajú ich. Vyčistili sme aj trojuholník v priestoroch
budúceho volebného obdobia. Za zmienku stojí napríklad
križovatky, kde sme vysadili kvety a nízke okrasné dreviny.
rekonštrukcia ciest, výstavbu multifunkčného ihriska v
Plánovaná kruhová križovatka zvýši bezpečnosť ľudí v
hodnote 37-tisíc eur, využitie dotácie na rozšírenie kapacít
tejto veľmi frekventovanej časti dediny.“
v materskej škole. Už teraz v obci pripravujú projektovú
dokumentáciu na stavbu domova dôchodcov pre 40 osôb.
Modernizáciou prešiel aj obecný úrad a spoločenské

Na jednotlivých akciách je vždy bohatá účasť
pokračovanie na str. 22.
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Zsigárdon a gyerekek, és
a felnőttek biztonságára is ügyelnek
Baranyay Alajos már 24 éve Zsigárd polgármestere, hat választáson nyerte el
a szavazók bizalmát. Ez idő alatt az önkormányzat vezetése a fiataloknak és az
időseknek egyaránt megfelelő lakhatási- és kulturális feltételeket teremtett. Ezzel
nem kis mértékben javítottak az életkörülményeken.
A község bérlakásokat épített azoknak, akik úgy döntöttek,
hogy Zsigárdon telependek le. „2014. decemberében nyolc
alacsony komfortfokozatú lakást építettünk. Gazdagítottuk
a bérház környékét is, új utakat és közvilágítást építettünk
és növényeket ültettünk. Jelenleg további 6 bérház,
összesen 48 lakás építése van folyamatban a kultúrház
mellett. Az új sportközpontunkban is van 4 lakás, ide 2016ban költöztek be a bérlők” - sorolja a polgármester. A már
említett lakásokon kívül 2000-től 125 lakást építettünk és
további két bérház alapkövét helyeztük el, amelyekben 8
alacsonykomfortfokozatú lakást alakítunk ki az alacsonyabb
bevétellel gazdálkodó lakosoknak.
A falu vezetése arra is odafigyel, hogy a lakosok értékesen
tudják eltölteni a szabadidőjüket a faluban. Bővítették
egyebek mellett a sportközpontot. „A lelátó nagyon
tetszetős, és ez csak az épületegyüttes egy része.
Új öltözőket, zuhanyzókat és szociális helyiségeket
építettünk, irodát, raktárt és mosókonyhát alakítottunk
ki. Új járdákat és bejáratot építettünk és gondoskodtunk a
közvilágításról” - folytatta Baranyay Alajos.
Azért, hogy a falu tisztább és szebb legyen, gyűjtőudvart
építenek. „Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 150 ezer
eurót kaptunk erre a célra. A második szakaszban, amelyet
idén októberben befejezünk, 50 ezer eurót hagytak jóvá a
csarnokokra. Az egységes hulladékgazdálkodás érdekében
pályázatot nyújtottunk be egy kis komposztáló építésére,
amely évente 6 ezer tonna lebomló anyagot dolgoz fel. A
projekt a műszaki felszerelés beszerzését is tartalmazza
- traktort, pótkocsit és ágdarálót.” A helyi temető
karbantartásával is szépítik a környezetet. „Felújítottunk a
halottasházat és azt tervezzük, hogy az elülső, fedett részt is

Kiállításmegnyitó Zsigárdon

Baranyay Alajos 24 éve vezeti a falut
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renováljuk. A falu honlapján minden egyes sír megtalálható
Kulturális-Közösségi Tájékoztató Központunkban rendezte
és ezt a listát állandóan frissítjük. A temetőben osztályozott
meg az Ipolyi Arnold Magyar Népmesemondó Verseny
hulladék gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztünk ki
egyik országos elődöntőjét. A községi hivatal felújított
és bővítettük a temető melletti parkolót.”
tanácstermében ülésezett az MKP járási tanácsa. A Kodály
A fiatalabb és az idősebb lakosok biztonsága érdekében
Napok országos rendezvénye keretében a kultúrházunkban
is jelentős munkát végeztek el a faluban. Az alapiskolában
fellépett a zselízi, a koloni és a nyitrai énekkar. A régióban
kamerarendszert üzemeltek be, a tűzoltószertár melletti
először nálunk mutatták be Csáky Pál Hít és hűség című
bérházak lakóinak babakocsi- és kerékpártárolót építettek.
színpadi játékát.”
„A község saját forrásaiból három biztonságos gyalogátkelőt
építettünk a falu központjában. Az átkelőknél fényjelzés
Baranyay Alajosnak számos megvalósítható terve van a
működik és a vakok és gyengénlátók számára vezetősávval
következő választási időszakra. Említést érdemel például
is elláttuk. Örülünk annak,
hogy az emberek megszokták
és használják az új, kivilágított
gyalogátkelőket. A kereszteződés
közelében található háromszöget
is kitisztítottuk, virágokat és
alacsony díszcserjéket ültettünk
ki. A tervezett körforgalom tovább
növeli a lakosok biztonságát a falu
forgalmas pontján.”
A kultúrházat és a közösségi
helyiségeket
is
felújították.
A
kultúrház
nagytermében
kicserélték a parkettet. „A községi
hivatal tanácsterme is elegánsabb
külsőt kapott. Itt is kicseréltük a
parkettet és új bútort is vásároltunk.
Felújítottuk a községi hivatal
irodahelyiségeit. A kultúrház kis
tükörtermét elegáns multifunkciós
teremmé alakítanánk át, amelyet
főként házasságkötő teremként
A községben nagyban folyik a lakásépítés
használnánk.”
Messze környékről szívesen jönnek
a kultúra iránt érdeklődők Zsigárdra, hogy itt ünnepeljék
az útfelújítás, a 37 ezer euró értékű multifunkciós játszótér
meg a különböző kulturális eseményeket. „Vendégül láttuk
építése, valamint az óvoda bővítésére szánt támogatás
a Komáromi egyházmegye kórusainak tagjait, az esemény
felhasználása. A községben már folyamatban van a
a karéneklés nagyon szép és felemelő ünnepe volt. A
negyven személy befogadására alkalmas nyugdíjasotthon
szervező, a Csemadok Galántai Területi Választmánya a mi
projektdokumentációjának előkészítése.

A falu legfiatalabb lakosai az egyik előadásukon
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Komunálne voľby 10. november 2018

3

Regan Belovič

MUDr., Mgr. 47 r. podnikateľ, lekár, SME Rodina
Kandidát na poslanca v Šali/volebný obvod č.2

„Podporme mladé rodiny“
„Támogatjuk a fiatal családokat“
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Žiaci môžu štúdiom v Spojen
rí riaditeľka Spojenej školy
v Šali Ing. Anna Keseliová.
„Špecializácia školy je technického zamerania a tiež
Obchodná akadémia v Šali
má svoje miesto, pretože
je to študijný odbor určený
ako dievčatám, tak i chlapcom. Študijný odbor chemik
- operátor mal dlhodobo
výpadok, obnovili sme ho
po niekoľkých rokoch na žiadosť Dusla. Dopyt po chemikoch je totiž v súčasnej dobe
veľký.“

Systém spolupráce
žiakov s firmami je
podobný ako pri duálnom vzdelávaní

Riaditeľka Spojenej školy v Šali Ing. Anna Keseliová
V súčasnej dobe kladú firmy
a spoločnosti veľký dôraz
na to, aby mal ich budúci
zamestnanec za sebou aspoň nejakú prax. A kde inde
by ju mal žiak nadobudnúť,
ak nie už počas štúdia na
strednej škole. Spojená škola v Šali je dôkazom toho, že
prepojenie teórie s praxou
má nezameniteľný význam
pri rýchlom uplatnení sa na
trhu práce.

Škola s dôrazom na
technické a ekonomické študijné odbory

Spojená škola v Šali združuje
od roku 2006 dokopy tri organizačné zložky – Obchodnú akadémiu so študijným
odborom obchodná akadémia, Strednú priemyselnú
školu elektrotechnickú so
študijným odborom elektrotechnika a Strednú odbornú
školu technickú s 3-ročnými
študijnými odbormi s výučným listom - elektromechanik silnoprúdová technika,
strojný mechanik a obrábač
kovov a 4-ročnými študijnými odbormi s maturitou

a výučným listom - mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
mechanik strojov a zariadení a chemik – operátor. Tento
rok je v ponuke aj nadstavbové štúdium so zameraním
na strojárstvo a elektrotechniku. „Situácia na trhu práce
ukazuje i naďalej trend technických a ekonomických
smerov, takže žiaci, ktorí si
vyberú štúdium na našej
škole, nebudú mať žiadny
problém sa po absolvovaní
štúdia zamestnať,“ hovo-

Chemický podnik Duslo
a.s. Šaľa oslovil pred štyrmi rokmi zástupcov školy
s možnosťou užšej spolupráce. Tá napokon funguje
na podobnom princípe ako
samotný systém duálneho
vzdelávania.
„Uskutočňujeme nábory žiakov, organizujeme dni otvorených
dverí v spolupráci s danými firmami, rozhodnutými
podporiť žiakov našej školy,“
vysvetľuje riaditeľka Anna
Keseliová. Ako ďalej vysvetľuje, v poslednom ročníku
má žiak povinnosť zúčastniť
sa odborného výcviku na
nejakom zmluvnom pracovisku, aby mal prepojenie
praktického a teoretického
vyučovania. „Pre žiakov 3.
ročníka v študijnom odbore
chemik – operátor sme urobili kombináciu vyučovania
dvoch dní v našich laboratóriách a dvoch dní v Dusle a.
s.. Ak teda počas štúdia žiaci
podpíšu zmluvu o budúcej

Žiaci počas výučby

zmluve, stávajú sa automaticky zamestnancami danej
firmy. Aj firma si ich zaviaže,
aj oni majú istotu zamestnania. Tento rok pristupujú
k vážnejšiemu kroku, pretože žiak sa zaväzuje Duslu po
skončení a podpísaní už originálnej pracovnej zmluvy
na tri roky. Žiaci môžu zmluvu podpísať kedykoľvek a od
tohto okamihu dostávajú
sľúbené benefity.“

Firmy motivujú žiakov
zamestnať sa u nich aj
po finančnej stránke

Okrem Dusla spolupracuje
škola z hľadiska odborného
výcviku aj so Samsungom,
s firmou ProCS v Šali, Bekaert
Slovakia, s.r.o. Sládkovičovo
a ďalšími menšími firmami.
Riaditeľka Anna Keseliová si
túto úzku spoluprácu s podnikmi veľmi pochvaľuje. Aby
si Duslo žiakov nejako zaviazalo, na škole vybavilo kompletne dve nové laboratóriá
v hodnote do 50 000 eur.
A aké sú tie sľúbené benefity? „Žiaci v odbore chemik
– operátor majú stravu a oblečenie zdarma a podnikové
štipendium vo výške maximálne 50 eur mesačne pre
žiakov 1. a 2. ročníka a 90 eur
pre žiakov 3. a 4. ročníka,“
objasňuje riaditeľka školy.
Akonáhle teda žiak podpíše
zmluvu o budúcej zmluve,
okamžite získava dané benefity. Takisto sa už tri roky
vyhodnocuje najlepší žiak
na konci školského roka, kde
finančná odmena môže siahať až do výšky 150 eur.

Na motiváciu žiakov
o štúdium technických
odborov prispieva finančne aj štát

Stredná odborná škola technická je viac zameraná na
praktickú stránku výučby.
Žiak teda nemusí mať výborné študijné výsledky, dôležité sú u neho manuálne
predpoklady. Na Spojenej
škole s 337 žiakmi majú aj
nedostatkové odbory ako
chemik-operátor a veľmi
žiadanými na trhu práce sú
všetky 3-ročné odbory ako
obrábač kovov, strojný me-
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nej škole v Šali len a len získať

Duslo zriadilo v Spojenej škole hneď dve
laboratóriá v celkovej sume do 50 000 eur

Sústruhy v špecializovanej učebni technického zamerania
COOP Galanta_Halloween A5.qxp 16.10.18 11:21 Stránka 1

chanik a elektromechanik
silnoprúdová technika. Žiaci
týchto nedostatkových odborov dostávajú motivačné
štipendium od štátu každý
mesiac v závislosti od prospechu až do výšky cca 60
eur. „Keď sa k tomu pridruží
motivačné štipendium 50
eur od podniku a stravovanie zdarma, žiak si môže
počas štúdia pekne zarobiť.
Zisk peňazí teda závisí od ich
šikovnosti.“

Absolventi Spojenej
školy sa na trhu práce uplatňujú takmer
okamžite

Snáď nikto nepochybuje
o tom, že technika má budúcnosť. Preto sú technické
a elektrotechnické študijné
odbory čoraz viac vyhľadávané. „Žiaci našej školy nemajú
s uplatnením sa po skončení
štúdia žiadny problém. Časť
z nich pokračuje v štúdiu
na vysokej škole a časť odchádza ihneď do zamestnania.“ Absolventi obchodnej
akadémie sa môžu priamo
zamestnať v účtovníckych,

audítorských alebo podobných firmách. „Z minulého
roka nebol žiadny zo žiakov
našej školy nezamestnaný.
Keď aj prestriedajú zamestnania, stále sú na trhu práce
uplatniteľní,“ zdôrazňuje riaditeľka školy Anna Keseliová.
Prečo teda začať so štúdiom
práve na tejto škole? Okrem
spomínaných výhod škola
disponuje veľkým športovým areálom, telocvičňou,
posilňovňou, školským bufetom a jedálňou a špecializovanými učebňami zameranými na elektrotechniku,
počítačovú alebo výpočtovú
techniku. Počas celého roka
sa žiaci môžu zapájať do
množstva súťaží, olympiád,
stredoškolskej odbornej činnosti či záujmových krúžkov,
zúčastňovať sa rôznych odborných exkurzií, besied alebo dobrovoľníckych akcií. Ak
sa teda žiaci pre štúdium na
tejto škole rozhodnú, určite
nemajú čo stratiť. Naopak,
môžu len a len získať.
-májeková-
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Dolná Streda sa rozrastá,
pribúdajú desiatky domov
PhDr. Ľuboš Šúry starostuje v Dolnej Strede tretie volebné obdobie.
Podľa jeho slov, samospráva to nie je iba jeden človek, v obci si
vždy volení predstavitelia vedeli podeliť prácu a nájsť pri dôležitých
rozhodnutiach konsenzus.
Na obecný úrad prišiel z radov
polície, ako hovorí, tridsať rokov
pracuje pre ľudí a v tejto línii by
chcel pokračovať aj v ďalšom
volebnom období. Preto dnes
oslovuje obyvateľov Dolnej
Stredy, aby mu opätovne dali
svoje hlasy. „Keď so začínal
éru starostovania, politické
tričká sme nechali za dverami,
šiestim novým poslancom a
samozrejme aj mne záležalo
predovšetkým na rozvoji obce a
jej rozhýbaní. Záleží mi na tom,
aby to tak ostalo aj naďalej.“
Počas
jeho
starostovania
plynuli do obce na rôzne
rozvojové aktivity spolu štyri
milióny eur. V obci, ktorá ma
atraktívnu polohu stúpol za
tie roky aj počet obyvateľov,
dnes v Dolnej Strede žije
spolu 1 560 ľudí. Z hľadiska
histórie pokladá starosta za

veľmi dôležitú obnovu
miestnej
Základnej
školy Jána Majku.
Znie to zarážajúce,
ale deti boli nútené
v modernej dobe
ešte používať latríny.
„Hneď na začiatku
starostovania
mi
veľmi záležalo na tom,
aby sme spomínaný
nedôstojný
stav
zmenili. Budova mala
110 rokov, v jednej
časti bol dokonca
havarijný
stav,
z
bezpečnostných
dôvodov som zakázal
personálu aj deťom
vstup do rizikovej časti
PhDr. Ľuboš Šúry, starosta obce Dolná Streda
z dôvodu ochrany
zariadenia.“ Obci sa ešte za
zdravia. Dnes je tam
tri milióny slovenských korún
nový školský klub s moderným
podarilo zveľadiť tento objekt,
vybavením
a
sociálne

Deti sa učia v dôstojných podmienkach, vo vynovenej škole

Takto vyzeral pôvodný objekt základnej školy

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

dnes táto zateplená budova
vyzerá kultivovane a hlavne ako
škola. Okrem toho v susedstve
vybudovali za ďalšie dva
milióny korún multifunkčné
ihrisko. Plány má obec aj v
súvislosti s materskou školu.
Z prostriedkov Environfondu
priplynulo do Dolnej Stredy
suma vo výške 50-tisíc eur na
jej zateplenie. „Posledné dva
roky sme nemohli prijať do
materskej školy priemerne
osem detí. Preto je nutné
rozšíriť kapacity a celkovo
rekonštruovať budovu, na čo
sme získali 211.000.- €.“
Aby sa obyvatelia obce mohli
vo voľnom čase venovať
pohybovým aktivitám, dali do
poriadku aj miestny objekt,
kde sa nachádza športovo –
komunitné centrum. „Mali sme
síce telocvičňu, ale nedala
sa využívať, pretože sa tam
nekúrilo. Objekt sme celkovo
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Obec udržuje zelené plochy, pýchou je táto storočná lipa

rekonštruovali a modernizovali,
dnes sa priestory využívajú na
rôzne aktivity, či už športové
alebo spoločenské. Kapacita
je dvestopäťdesiat ľudí.“ Tento
objekt sme taktiež zateplili a
zrekonštruovali. Okrem toho
v Dolnej Strede obnovili aj
dom smútku a vybudovali
zberný dvor, ktorý sme práve

skolaudovali a stavebné práce
boli za 431.000.- € a na techniku
a stavebný dozor a externý
manažment 359.000.- €.
Ako spomína starosta, na
začiatku, ako sa ujal funkcie,
najprv sa musel boriť s
legislatívnymi
problémami.
„Napríklad budova športového
klubu de jure neexistovala,

Pohľad na obec, ktorá sa postupne mení na síce moderné sídlo,
ale so zachovanými historickými dominantami
pokračovanie na str. 30.
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zasadnutie našej vlády sme
rodinám. Budovu sme celkovo
v roku 2014 dostali 70-tisíc
modernizovali, nachádza sa tu
eur. Z peňazí sme kompletne
aj pošta.“ a jedná sa o modernú
rekonštruovali
Záhumenskú
budovu.
ulicu, vybudovali sme cestu aj
Dnes teda centrum obce pôsobí
chodníky. Podarilo sa v zmysle
upravene a usporiadane aj
územného plánu obce rozvinúť
kvôli obecnému úradu, okrem
lokalitu Pri Novej ulici, Čo sa
toho podarilo sa im získať
týka tejto ulice, približne do
aj peniaze na revitalizáciu
dvoch rokov tam bude stáť
kostolného námestia za takmer
približne 54 rodinných domov,
650.000.- €, nachádza sa tiež
z ktorých sa už niektoré aj
v strede dediny. Dolná Streda
skolaudovali. Stúpne nám teda
má dnes atraktívny park,
počet obyvateľov asi o 150
ktorý môže smelo konkurovať
ľudí.“
katalógovým vzorom. „Musím
V Dolnej Strede dbajú aj na
pochváliť nášho záhradníka,
životné prostredie, podarilo
ktorý má k parku v skutočnosti
sa im zlikvidovať deväť
citový vzťah a v lete už o piatej
nelegálnych
skládok,
na
ráno polieva zeleň.“ Aby parku
likvidáciu desiatej potrebujú
slúžil na prechádzky a hranie sa
pomoc štátu. „Na Slovensku sú
mamičkám našich najmenších
len dve samosprávy, ktoré majú
obyvateľov.
elektronické vozidlo, my sme
Do Dolnej Stredy prichádzajú
jedna z nich. Peniaze sme získali
bývať aj mladé rodiny z okolia,
z environmentálneho fondu.
obec sa preto snaží vytvárať
Vďaka zelenému autu znížime
vhodné podmienky na stavbu
prašnosť v dedine.“ Podstatnou
rodinných domov, či upravovať
investíciou pre obyvateľov obce
jednotlivé cesty a v ďalšom
sa javí aj výstavba cyklotrasy po
volebnom období sú na rade
korune pravostrannej hrádze
chodníky. „V rámci výjazdového

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

museli sme vyvinúť určité
aktivity, aby sme ju aj legálne
mali vo vlastníctve obce.“
Dnes je taktiež zateplená,
a aj tento objekt postupne
zveľadili, napríklad vodu im
ohrievajú solárne panely. V
areáli zriadili ihrisko pre deti a
ďalšiu multifunkčnú plochu na
športovanie za 50-tisíc eur, ide
o nenávratné zdroje cez MAS
Dudváh z Programu obnovy
vidieka. Na futbalové ihrisko
inštalovali automatickú závlahu
z asignačnej dane. Aj obecný
úrad bol na liste vlastníctva
vedený ako ubytovňa, pretože
v minulosti tu sídlila takzvaná
slobodáreň. „Vymysleli sme
takzvaný hybridný projekt a
požiadali o potrebné peniaze
zo Štátneho fondu rozvoja a
bývania, plus išli sme do prvého
úveru v histórii obce. Dnes sme
zrejme jediná obec v širokom
okolí, ktorá má sídlo obecného
úradu
v
multifunkčnom
zariadení. Vybudovali sme
tu osem nájomných bytov,
pomohli sme minimálne ôsmim
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V Dolnej Strede budujú zariadenia na šport a relax, na snímke detské klzisko
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rieky Váh. „Spojili sme sa so
susednými samosprávami, a to
so Sereďou a Váhovcami. Úradu
Trnavského samosprávneho
kraja sme ukázali, že ak sa chce,
dajú sa určité veci dotiahnuť
do úspešného konca. Práve
župa zainvestovala do tohto
chodníka, stál 400-tisíc eur.
Vznikla tak súvislá trasa o
dĺžke 17 kilometrov, ktorú
využívajú nadšenci zo širokého
okolia, prebieha reklamačné
konanie na niektoré práce, ale
cyklotrasa je hojne využívaná
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Stará fara

Miestne objekty postupne obnovili, tak ako napríklad túto faru

obyvateľmi spádového okolia.“
****
„Približne pred rokom som
zrátal, že sa desať rokov
sa u nás postavilo viac
ako sto nových domov aj
na pôvodných parcelách.
Mojou víziou je kontinuálne
pokračovať naďalej v rozvoji
obce smerom k občanovi.

Chcem zapracovať na tom,
aby sa vytvorili podmienky na
výstavbu domova sociálnych
služieb. Ďalšou prioritou je
dokončiť inováciu Slnečnej
ulice aj s 10-timi nájomnými
bytmi. Vedenie obce má vážny
záujem kúpiť najstarší objekt
v dedine, ktorý má až 120
rokov. Máme dve alternatívy,
ako by sme budovu využili.

Zriadili by sme tam kultúrne
centrum alebo by sa do
budovy presťahoval obecný
úrad. Je potrebné postaviť
aj hasičskú zbrojnicu, ktorú
potrebuje DHZ, ktorý sme
postavili na nohy takmer
po 40-tich rokoch“, načrtol
niekoľko volebných plánov do
budúcnosti Ľuboš Šúry.

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Pre mladé rodiny
pripravia stavebné parcely
Obec Malá Mača píše svoju novodobú históriu od decembra roku 2002, kedy sa odčlenili
od susedného mesta Sládkovičovo. Na čele dediny, kde má svoj domov približne 600
obyvateľov, od roku 2003 stojí starosta František Hontvári. O dôveru rodákov sa uchádza
aj v najbližších voľbách.
Príjemné vidiecke prostredie bez frekventovanej
dopravy, ktorá je taká typická pre väčšie susedné
mestá. Ulice a zákutia, kde vidieť, že volení
predstavitelia obce si dávajú záležať na tom, aby
sa Malá Mača rozvíjala. Takýto dojem vzbudzuje u
návštevníka jedna z najmenších obcí okresu. „Do roku
1986 išlo o samostatnú obec, potom nás pričlenili k
Sládkovičovu ako miestnu časť. Už šestnásť rokov sme
však opäť samostatná samospráva,“ približuje starosta
nedávnu históriu.
Po tom, ako začali hospodáriť so svojím a na svojom,
prišla snaha, aby sa v dedine s príjemným prostredím
aj príjemne žilo. Iba v poslednom volebnom období
plynulo do obce približne 155-tisíc z externých
zdrojov, peniaze využili na rôzne investície. „Sme hrdí
na miestnu materskú školu. Budovu z roku 1925 sme
úplne zrekonštruovali, vynovili priestory. Objekt totiž
nevyhovoval či už po hygienickej ale aj energetickej
stránke. K dispozícií je nové kúrenie a kúpeľňa,
materskú školu sme aj zateplili. Už druhý školský rok
naši najmladší obyvatelia obce trávia dni v dôstojných
a vyhovujúcich podmienkach.“ Celá investícia vyšla
obec na 89-tisíc eur, pričom sumu vo výške 55-tisíc
eur im poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR.
Zvyšné náklady pokryli z vlastných peňazí.
Hoci obec nemá podmienky na masívnu výstavbu
rodinných domov, František Hontvári hovorí, že sa
snažia vytvoriť podmienky na to, aby tu ostávali
mladé rodiny. „Preto sme v centre obce odkúpili dva
staré domy s veľkorysými pozemkami. Zbúrame ich
a vytvoríme podmienky na stavbu spolu šiestich

Malá Mača futbalový štadión

Ing. František Hontvári, starosta obce Malá Mača

rodinných domov.“ Práve túto investíciu pokladá
starosta za jednu z hlavných vízii v budúcom
volebnom období. Okrem toho v centre obce kúpili
aj ďalší objekt, ktorý prispeje k tomu, aby sa zachoval
vidiecky ráz Malej Mače. „Je to starý sedliacky dom, po
rekonštrukcii by sme tam zriadili stredisko sociálnych
služieb. Zachovali by sme čelnú fasádu, keďže ide o
historický objekt.“
Príjemnú dedinskú symbiózu dopĺňa aj
vynovený priestor v blízkosti obecného
úradu. V minulosti tu postavili
amfiteáter, miestni aj návštevníci obce
sa tu stretávajú pri rôznych kultúrnych
a spoločenských udalostiach. V tejto
lokalite pribudlo aj detské ihrisko. Z
dotácie vo výške desať miliónov korún
ešte vtedy zrenovovali autobusovú
zastávku a oplotili materskú školu. V
začiatkoch, kedy sa obec osamostatnila,
novodobú éru začínali s úpravou ulíc.
„Naše cesty boli vo veľmi zlom stave. V
roku 2004 sa nám z programu SAPARD
podarilo získať peniaze, opravili sme

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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Malá Mača amfiteáter

vozovky, rozšírili ulice. Z ďalšej dotácie sme zase opravili
Dom smútku a postavili pri ňom altánok. Snažili sme sa
postupne dávať do poriadku všetky obecné budovy.
Kus práce sa nám podaril aj na miestnom futbalovom
ihrisku, aj tam sme rekonštruovali budovy, . Vynovili
sme aj interiér stolnotenisového klubu, oceňujem
miestnych športovcov, že sa veľmi zapájali do práce,“
dodáva starosta. V budúcnosti je vízia starostu jasná,
vybudovať nové oplotenie cintorína a zmodernizovať
ešte obecný úrad.
Obci sa od jej novodobého začiatku darí žiť aj
spoločensky. Vďaka občianskemu združeniu MACHED,
ktoré založili v začiatkoch, im v rámci dvoch percent
z daní plynie ročne do obecnej kasy asi 2 500 eur.
Peniaze využívajú na návštevu partnerských miest a
obcí z Moravy a Maďarska a organizovanie rôznych
kultúrnych akcií. Pri OZ funguje aj tanečný súbor
Gyékényes, ktorý pravidelne vystupuje na domácich,
ale aj zahraničných podujatiach. V tomto roku oslávil
10 ročné výročie svojho založenia.
Obec sa hrdí aj dvoma kultúrnymi pamiatkami, a to
drevenou zvonicou, vedeniu samosprávy sa podarilo
získať peniaze na jej rekonštrukciu z programu
Obnovme si svoj dom. Starosta dnes rozpráva aj o
tom, že by radi obnovili tradíciu zvonenia na pravé
poludnie, musia však nájsť vhodného zvonára. Druhou
historickou vzácnosťou je rímskokatolícky kostol z
12.storočia. Obec sa na obnove objektu každoročne
podieľa spracovaním projektov na dotácie, ale aj
spolufinancovaním. A
Aktuálne tu pracujú odborníci na objavenej freske, jej
pôvod sa datuje medzi 14.-16. storočie.

Malá Mača zvonica
pokračovanie na str. 34.
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A fiatal családoknak
építkezési telkeket hoznak létre
Kismácséd Község újkori történelme 2002 decemberétől íródik, amikor is
önállósodott a szomszédos Diószeg városától. A település élén, melynek
hozzávetőlegesen 600 lakosa van, 2003-tól Hontvári Ferenc polgármester áll. A
helyiek bizalmát a következő választásokon is szeretné elnyerni.
A kellemes vidéki környezet mentes a
környező nagyobb városok túlzsúfolt
forgalmától. Nyugodt utcák és
terecskék, melyeken látni, hogy a
község választott képviselői szívükön
viselik Kismácséd fejlesztését. Az ide
látogatókban ilyen benyomást kelt
a járás egyik legkisebb települése.
„1986-ig önálló község voltunk,
ekkor Diószeg városához csatoltak
bennünket, mint városrészt. De
már tizenhat éve, hogy ismét önálló
önkormányzat vagyunk,“ ecseteli a
polgámester a közelmúlt történéseit.
Miután ismét a sajátjukon, saját
javaikkal
kezdtek
gazdálkodni,
igyekeztük arra irányult, hogy
kellemes
vidéki
környezetben
lehessen élni. Csak a most elmúlt
választási időszakban közel 155
ezer euró támogatás érkezett a
településre,
melyet
különböző
beruházásokra költöttek. „Büszkék
vagyunk óvodánkra, mely még 1925ben épült, s melyet most teljesen
felújítottunk, mivel már nem felelt
meg a kor higiéniai és energetikai
követelményeinek.
Teljesen
felújítottuk a szociális helyiségeket,
központi fűtést szereltünk és az egész

Ing. Hontvári Ferenc, Kismáčéd polgármestere
épületet hőszigeteltük. A község
legkisebb polgárai már a második
iskolaévet töltik felújított, kellemes
környezetben“. Az egész beruházás
92 ezer euróba került, ebből 55 ezer
eurót tett ki az SzK Környezetvédelmi
Minisztériumának támogatása. A

különbözetet a község saját forrásból
fedezte.
Ugyan a településnek nincsenek
meg a feltételei családi házak
tömeges építésére, Hontvári Ferenc
állítja, igyekeznek olyan feltételeket
kialakítani, hogy a fiatal családok
helyben
maradjanak.
„Éppen ezért vettünk
meg a falu közepén
két öreg házat nagy
telekkel. A házakat
lebontjuk, és hat családi
ház építésére alakítunk
ki telkeket“. Éppen ezen
tervezet
kivitelezését
tekinti a polgármeter az
elkövetkező választási
időszak legfontosabb
beruházásának.
Ezen
kívül a központban
megvettek még egy
öreg
házat,
mely
hozzájárul Kismácséd
vidéki
jellegének
megőrzéséhez.
„Ez
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egy korabeli parasztház, melyben
a felújítás után szociális szolgáltató
központot alakítanánk ki. Az épület
utcai homlokzatát eredeti formájában
újítanánk fel, hogy megmaradjon
történelmi jellege“.
A kellemes falusi környezet részét
képezi a községi hivatal melletti
felújított terület. A 2006-2008-as
években ezen a részen kiépült egy tér,
melynek része egy színpad öltözővel
és nyilvános WC-vel. A falu lakossága
és a vendégek ezen a téren találkoznak
különböző kultúrális és közösségi
eseményeken. Megtalálható itt egy
kisebb játszótér is a legkisebbeknek.
A 10 millió koronás beruházásból
jutott még egy új autóbusz megállóra
és az óvoda kerítésének átépítésére

magába foglaló épületet.
Az új kezdetektől a közösségi élet is
új erőre kapott. A MACHED polgári
társulás, melyet az első képviselők

is. A község önállósodása után az
utcák rendbetételével kezdték a
felújításokat. „A utak nagyon rossz
állapotban voltak. 2004-ben a SAPARD
programból szereztünk támogatást,
újraaszfaltoztuk, néhány esetben
meg is szélesítettük az útburkolatot.
Egy másik támogatásból felújítottuk
a ravatalozót, az előtte lévő részt
pedig
lefedtük.
Igyekeztünk
az összes tulajdonunkban lévő
épületet rendbe hozni. Jó munkát
végeztünk a focipályán is, mára az
ottani épületeket is felújítottuk.
Akár csak az asztalitenisz klub
belterét, itt nagyon sokat segítettek a
klubtagok, főleg saját munkájukkal“,
teszi hozzá a polgármester. A
jövőről is világos elképzelése van:
felújítani és kiszélesíteni az 1921ben épült Dudvágon átívelő hidat,
új kerítést építeni a temetőnél és
felújítani a községi hivatalt, valamint
a klubhelyiségeket és imaházat

és a polgármester alapított, évente a
személyi jövedelemadóból átlagosan
2 000 euro bevételre tesz szert.
Az így befolyt összeget kultúrális
rendezvények szervezésére és a
morva- valamint magyarországi
testvértelepüléseinek
lakosaival
tartott baráti kapcsolatok fejlesztésére
használják. A MACHED és a Csemadok
hozzájárulásával működik az idén
megalakulásának tizedik évfordulóját
ünneplő Gyékényes tánccsoport,
mely rendszeresen fellép a hazai, de
külföldi rendezvényeken is.
Kismácséd két kultúrális műemlékkel
is büszkédkedhet. A falu központjában
áll a 18. században fából épített
harangláb,
melynek
teljeskörű
felújítására az önkormányzatnak
sikerült támogatást intéznie az
Újítsuk fel házunkat programból.
A polgármester arról beszélt
hogy szeretnék feléleszteni a déli
harangszó hagyományát, csak gond

találni megfelelő harangozót. A
második műemlék a 13. század első
feléből származó római katolikus
templom. Felújításához a település
évente hozzájárul a támogatási
pályázat kidolgozásával, de az önrész
biztosításával is. A szakemberek a
szentélyben nemrég felfedezett
falfestmény feltárásán dolgoznak,
melynek eredetét a 14. század első
felére becsülik.
Sajnos, nem minden elképzelésünket
sikerült megvalósítanunk. Az a cég,
mely szerződésileg kötelezte magát
az optikai hálózat kiépítésére és gyors
internet szolgáltatására, mely munkák
keretén belül ingyen felújították
volna a helyi hangszórót is, már egy
éve csak ígérget. Az utóbbi időben
a telefonokat sem veszik és írásos
megkeresésünkre sem reagálnak.
A jövőben jobban meg fog kelleni
válogatni üzleti partnereinket.
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V Tomášikove
zachránia vzácny park
Zoltán Horváth je vo funkcii starostu v Tomášikove tretie volebné obdobie. Pri našom
spoločnom rozhovore hovorí,že pri vyratúvaní úspechov, ktorých je dosť, nepoužíva slovo
ja. „Máme vynikajúce obecné zastupiteľstvo, je radosť spolupracovať s našimi poslancami.
Keď som prišiel na obecný úrad, v začiatkoch som sa učil od našich zamestnancov. Dôležitý
je silný tím. Aj reťaz je taká silná ako jej najslabší článok.“
Tomášikovský starosta sa opäť uchádza o dôveru
svojich rodákov. Jeho kariéra v samospráve začala
najprv poslaneckým mandátom, pretože chcel, aby
dedina, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou, konečne
už nemala prívlastok zabudnutá. „Mojím cieľom bolo,
aby sa naša obec rozvíjala.“ Dedina s atraktívnym
prírodným prostredím sa počas jeho starostovania
pohla dopredu míľovými krokmi. Za tie roky totiž v
obci preinvestovali šesť miliónov eur a iba v tomto
roku žiadajú z rezortných ministerstiev či eurofondov
formou štrnástich projektov ďalšie peniaze na rozvoj
obce.
V Tomášikove dnes evidujú 1 700 obyvateľov a v
porovnaní s inými obcami postavili tu až 96 obecných
nájomných bytov s cieľom motivovať mladých ľudí,
aby tu ostali žiť. „Prvých šestnásť bytov sa tu postavilo
ešte za éry bývalého vedenia, my sme pokračovali vo
výstavbe ďalších bytových domov. Aby sme vytvorili
výhodné podmienky na bývanie pre mladé rodiny,
investovali sme aj do základnej školy. Objekt materskej
školy sme kompletne zrekonštruovali. Zriadili sme v
obci kultúrny dom, nikdy predtým tu takéto zariadenie
nebolo.“

Starosta Zoltán Horváth hovorí, že rozvoj
obce nie je zásluhou iba jednotlivca.

Miestny vodný mlyn je atraktívny aj pre filmárov.
Nakrúcali tu napríklad scény do filmu Tisícročná včela.

Za uplynulé roky zveľadili stred obce a aby dedina bola
nie len moderná ale hlavne čistá, rozhodli sa na mieste
bývalej skládky postaviť zberný dvor. „Máme za sebou
verejné obstarávanie na dodávateľa, potrebné peniaze
nám poskytne Ministerstvo životného prostredia
SR. Odpad na verejných miestach je naším boľavým
miestom, verím, že práve vďaka zbernému dvoru bude
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u nás čisto.“
Pýchou

Tomášikova

je

miestny park o výmere 22
hektárov, ktorý je súčasťou
významnej architektonickej
pamiatky – kaštieľa. Je to
najväčší krajinársky park na
Slovensku a vybudovali ho
pôvodní majitelia kaštieľa,
slávny rod Esterházyovcov.
„Pustili

sme

sa

do

revitalizácie tohto vzácneho

V Tomášikove stavajú byty pre mladé rodiny

parku, je to územie, na

stavebné povolenie už máme, čakáme iba na vhodnú

ktorom platí štvrtý stupeň ochrany. Iba dva roky

výzvu z eurofondov.“

sme pripravovali stavebné povolenie. V prípade jeho
obnovy a záchrany sme urobili maximum, pripravili
sme všetko, ako sa povie od a po zet. Čistíme napríklad
park od náletových a inváznych kríkov, kúpili sme
vhodné mechanizmy na úpravu terénu a kosenie
trávy. Potrebné peniaze sme žiadali formou projektu
od ministerstva životného prostredia.“ V Tomášikove
vzácny park čochvíľa aj oplotia, rezortné ministerstvo

Kvôli bezpečnosti v obci zriadili za vlastné peniaze
kamerový systém, novinka ich vyšla na 5-tisíc eur. Zo
Zoltánom Horváthom sa stretávame na miestnom
obecnom úrade, ktorý tiež prešiel renováciou. Cieľom
bolo znížiť energetické náklady, úspora sa odrazí
na obecnom rozpočte. „Starostovanie je výzva,“
hovorí prečo sa opäť uchádza o starostovské kreslo.

im poskytlo peniaze, a to 46-tisíc eur v rámci projektu,

V Tomášikove sa žije dobre vo vzájomnej symbióze

pôjde o prácu umeleckého kováča, pretože ide o

mladým aj seniorom. Práve dôchodcovia spolu s

historické územie. „Na pozemku sa nachádza stará

miestnymi školákmi každý rok vysadia na verejných

rozľahlá sýpka, veľmi radi by sme ju premenili na

miestach 5-tisíc kvetov. Všetky generácie sa zapájajú aj

multikultúrne centrum s kongresovou sálou. Naša

do rôznych kultúrnych akcií, medzi najznámejšie patria

predstava je, aby tu bola napríklad knižnica, farmárske

napríklad Dni obce.

kútiky a rôzne interaktívne priestory pre deti. Projekt aj

ASZA

Nedávno zrenovovali obecný úrad
pokračovanie na str. 38.
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Tallóson különleges
parkot mentenek meg
Horváth Zoltán harmadik választási ciklusát tölti Tallós polgármestereként.
Beszélgetésünk során elmondta, a sikerek összegzésekor, melyből van elég, nem
használja az „én“ fogalmát. „Kitűnő önkormányzatunk van, öröm a képviselőinkkel
együtt dolgozni. Amikor a községi hivatalba kerültem, a kezdetekkor az itt dolgozóktól
tanultam. Fontos, hogy erős csapat legyünk. A lánc annyira erős, mint a leggyengébb
láncszem.“
Tallós polgármestere ismét szeretné elnyerni
a helyiek bizalmát. Képviselőként kezdte az
önkormányzati karrierjét, mert azt akarta, hogy
többi ne illessék a falut, amelynek sorsát szívén
viseli, az „elfeledett“ jelzővel. „Az volt a célom,
hogy falunk fejlődjön.“ Az attraktív természeti
környezetben fekvő település az ő vezetésévél
mérföldeket lépett előre. Az elmúlt években ugyanis
6 millió eurót fordítottak a befektetésekre, és csak
idén 14 különböző pályázatot sikerült benyújtani
a falu fejlesztésére az egyes minisztériumokhoz,
valamint európai uniós alapokhoz.
Tallósnak jelenleg 1700 lakosa van és más
falukkal összehasonlítva már 96 községi bérlakás
épült, hogy ezzel motiválják a fiatalokat arra,
hogy itt éljenek. „Az első 16 lakás még az előző
vezetés idején épült, mi pedig további lakásokat
építettünk. Annak érdekében, hogy kedvező
feltételeket teremtsünk a fiatal családok számára,
az alapiskolára is költöttünk. Az óvoda épületét
teljesen felújítottuk. A faluban kultúrházat
létesítettünk. Ilyen intézményünk azelőtt sohasem
volt.“
Az elmúlt években a település központját úgy
gyarapították, hogy a falu ne csak modern, hanem
rendezett és tiszta is legyen: úgy döntöttek, hogy
gyűjtőudvart alakítanak ki a régi szemétlerakat
helyén. „Lefolytattuk a kivitelező kiválasztására
kiírt versenypályázatot, a projekt költségeit
a Környezetvédelmi Minisztérium állja. A
közterületen szétszórt szemét a fájópontunk, de
hiszem, hogy a gyűjtőudvarnak köszönhetően
tisztaság lesz.“

Horváth Zoltán polgármester azt mondja,
a falu fejlődése nem egy személy érdeme

Tallós büszkesége a 22 hektáron elterülő park, mely
a jelentős építészeti műemlékhez, a kastélyhoz
tartozik. Ez Szlovákia legnagyobb festői parkja,
melyet az eredeti tulajdonosok, a híres Esterházyak
építtettek. “Elkezdtük ennek a különleges parknak
a felújítását, melyre az örökségvédelmi besorolás
négyes fokozata érvényes. Két évig tartott csak
az építkezési engedély megszerzése. A felújítás
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Nemrég újították fel a községi hivatalt

és megmentés érdekében mindent megtettünk,

kapna. Elképzelésünk szerint például könyvtár,

mindent

mondani

gazdasarok és a gyerekek számára különböző

szokás, A-tól Z-ig. A parkot megtisztítottuk

interaktív foglalkozásoknak teret adó helyiségek

például az invazív növényfajoktól, megfelelő

lennének az épületben. A pályázat és az építkezési

eszközt vásároltunk a tereprendezésre és a gyep

engedély megvan, már csak a megfelelő uniós

karbantartására. Az ehhez szükséges pénzt a

pályázati kiírásra várunk.”

Környezetvédelmi Minisztériumhoz benyújtott

A

előkészítettünk,

ahogy

pályázaton kértük.” Az egyedülálló tallósi parkot
nemsokára bekerítik, az illetékes minisztériumtól
46 ezer eurót sikerült a pályázaton elnyerniük. Mivel
történelmi helyről van szó, kovácsművész készíti a
kerítést. “A telken van egy régi, elhanyagolt csűr,
melyet többfunkciós kultúrközponttá szeretnénk
alakítani, ahol egy kongresszusterem is helyet

közbiztonság

érdekében

saját

forrásból

kamerarendszert építettek, amely 5 ezer euróba
került. Horváth Zoltánnal a helyi községi hivatalban
találkozunk, amit ugyancsak felújítottak. A cél
az energetikai költségek csökkentése volt, a
megtakarítás főleg a község költségvetésén látszik.
“Polgármesternek lenni kihívás” - fogalmaz
azzal kapcsolatban, hogy miért indul ismét a
választásokon. Tallóson jól
megélnek együtt az idősek
és a fiatalok. A nyugdíjasok
és a helyi alapiskolások
minden évben 5 ezer
virágot

ültetnek

ki

közösen a közterületeken.
Minden

generáció

szívesen kapcsolódik be
a

különböző

kulturális

rendezvényekbe, melyek
Tallóson a fiatal családok számára épülnek lakások

közül a legismertebb a
Falunapok.
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Veľká Mača chce čo najskôr rozšíriť pre
seniorov v obci zdravotnú starostlivosť
„Život ide ďalej, naše okolie sa neustále mení a buduje, ale táto
zmena je vždy dobrá, lebo prináša nové výzvy a nové príležitosti,
ktoré môžeme aj v budúcnosti využiť v prospech našej obce a našich
obyvateľov,“ hovorí Ing. Štefan Lancz, starosta obce Veľká Mača.
Investície v obci,
rozbehnuté projekty...

V tomto volebnom období v obci
Veľká Mača sa opäť podarilo
zrealizovať niekoľko investičných
zámerov, ktoré sme postupne
implementovali
ako
naše
najväčšie priority. Na začiatku
tohto volebného obdobia sme
kompletne zrekonštruovali cestné
teleso štyroch našich ulíc. Jednalo
sa o také úseky, ktoré už boli do tej
miery opotrebované, že boli zrelé
na kompletnú novú výstavbu.
Najväčšou stavebnou akciou
tohto volebného obdobia bola
kompletná prestavba a prístavba
nášho domu kultúry. Idea tejto
prestavby už bola poslancami
pripravovaná zvažovaná veľmi
dlho, ale niekoľkoročné postupné
korigovanie
pôvodného
stavebného zámeru sa oplatilo,
o čom sa postupne presviedčajú

Ing. Štefan Lancz, starosta obce Veľká Mača

návštevníci
tohto
nového
spospoločenského stánku. Nová
budova aj s okolím aj so svojimi
priestormi je právom pýchou
obce Veľká Mača. V tomto roku
sme začali realizáciu ďalších
stavebných akcií. V prvom rade

Vystúpenie detí z MŠ

treba spomenúť prestavbu bývalej
kotolne na požiarnu zbrojnicu.
Táto budova bude slúžiť potrebám
a práci novo konštituovanej
miestnej organizácie dobrovoľnej
požiarnej ochrany. Do konca
minulého storočia v obci vyvíjala
svoju činnosť vtedajšia organizácia
dobrovoľných hasičov, ale keďže
v organizácii nedošlo včas
k doplneniu členstva o mladých
dobrovoľníkov, členovia vtedajšej
generácie
postupne
vymreli
a organizácia prestala fungovať.
Práve
novo
konštituovaná
organizácia
dobrovoľných
hasičov je zárukou toho, že nová
požiarna zbrojnica bude mať svoje
uplatnenie. Okrem dobrovoľných
hasičov myslíme aj na našich
dôchodcov, žiakov našich škôl
aj futbalistov. Pre dôchodcov
sme sa rozhodli, že rozšírime
a zmodernizujeme ich klub, aby vo
svojom voľnom čase mohli využívať
túto budovu na organizovanie
viacerých spoločenských akcií.
Prestavba klubu dôchodcov by

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

mala byť ukončená do konca
roka 2018. Žiakom našich škôl,
športovým klubom a rekreačným
športovcom slúži naša obecná
telocvičňa,
v
ktorej
tiež
prebieha v súčasnosti rozsiahla
modernizácia. Okrem týchto
stavebných akcií ešte zrealizujeme
na futbalovom ihrisku zakrytie
spevnenej plochy pred šatňami,
aby sme takouto formou zlepšili
podmienky a skrášlili okolie tohto
športového areálu. Pokračovali
sme v rozširovaní už existujúceho
kamerového systému, ktorý sa
už viackrát v minulosti osvedčil
v
objasňovaní
priestupkov,
havárií a iných udalostí na území
obce. V súčasnosti verejné
priestranstvá obce sleduje vyše
40 kamier s rôznou preventívnou
funkčnosťou.

Starostlivosť o deti,
mladé rodiny, možnosti
realizácie občanov
v športe, kultúrne
organizácie, vybavenie
obce...

V predošlom volebnom období
bolo jednou z našich najväčších
priorít zlepšenie podmienok pre
našich lekárov a pracovníkov
pošty. Kompletne sme prestavali
aj nadstavali niekdajšiu budovu
materskej školy. V tomto novom
komplexe sme vytvorili 14 nových
bytových jednotiek pre mladé
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Centrum obce

rodiny, a popri tejto funkčnosti
sme v tejto budove vytvorili nové
moderné priestory pre expozitúru
pošty a pre našich lekárov v
zubnej ambulancii a v ambulancii
praktického lekára. Aj objekt
základnej školy sa nám podarilo
postupne zrekonštruovať. Novou
strechou a kvalitnou tepelnou
izoláciou
ušetríme
nemalé
náklady na vykurovaní obom
výchovnovzdelávacím inštitúciam
využívajúcim
školský objekt.
Už som spomenul, že k budove
školy pripojený objekt obecnej
telocvične využívajú okrem žiakov
škôl aj naše športové kluby (stolný
tenis, bedminton, futbal, klub
leteckých modelárov), ale aj viacej
záujmových skupín, ktoré uvedený
objekt pravidelne využívajú na
svoju záujmovú a rekreačnú

športovú činnosť (zumba, aerobic,
nohejbal, minifutbal, florbal). Dá sa
povedať, že od jesene do jarných
mesiacov je naša telocvičňa celý
týždeň od rána (to hlavne žiaci škôl)
až do neskorého večera (športové
kluby a rekreační športovci) plne
využitá.

Zaujímavosti obce,
spolupráca s inými
samosprávami...

Obec Veľká Mača má tri družobné
obce z Maďarska, mestá Hajós
a Pécsvárad, a okrem nich
ešte obec Decs. Vedenie obce
pravidelne vypracováva a podáva
aj spoločné projekty s týmito
družobnými samosprávami na
organizovanie rôznych spoločných
kultúrnych akcií a iných projektov.
Na obecnom úrade vo Veľkej Mači
sídlia aj dve neziskové organizácie,

Areál školy
pokračovanie na str. 42.
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a
to
Mikroregión
Dudváh
a Miestna akčná skupina Dudváh.
V rámci týchto neziskových
organizácií spolupracuje 12 obcí
z okresu Galanta a množstvo iných
subjektov na rozvoji tohto regiónu.
Práve tieto neziskové organizácie
sa zaslúžili o implementáciu
mnohých rozvojových zámerov na
území okresu Galanta.

Aká je pomoc a
súdržnosť občanov?

V
obci
funguje
niekoľko
záujmových
združení,
ktoré
pravidelne
organizujú
svoje
kultúrnospoločenské aktivity na
území obce. Treba povedať, že
pri týchto akciách sa nájde vždy
dostatok ochotných a šikovných
rúk, ktoré priložia ruku k dielu.
Mnohé rodiny, aj podnikateľské
subjekty podporujú spoločenské
akcie rôzneho druhu, podporujú aj
prácu športových klubov aj našich
škôl.

V klube dôchodcov

Šport v obci...

Ako som už spomenul, v obci
funguje niekoľko športových
klubov (futbal, stolný tenis,
bedminton,
klub
leteckých
modelárov), ktoré sa starajú
nielen o športový rozvoj našej
mládeže, ale zúčastňujú sa
aj súťaží v rôznych vekových
kategóriách. Hlavným sponzorom
väčšiny týchto klubov je obec.
Okrem finančného transferu na
zabezpečenie súťažnej činnosti sa
snažíme aj o postupné zlepšovanie
podmienok pre prácu športových
klubov
(napr.
rekonštrukcia
telocvične a zastrešenie voľnej
plochy na štadióne a iné). Treba
však zároveň povedať, že na
šťastie sa nájdu aj úspešné firmy,
ktoré pravidelne podporujú kluby
aj nimi organizované športové
turnaje.

Starostlivosť
o našich seniorov...

Čo sa týka seniorov, pred pár rokmi
sme zabezpečili jednu budovu
pre potreby Klubu dôchodcov
TULIPÁN. V súčasnosti práve
prebieha prestavba a prístavba
ich objektu, aby svoj klub mohli
využívať aj na organizovanie
viacerých spoločenských akcií.
Klub celoročne vyvíja pestrú
a zaujímavú činnosť, často
navštevujú rôzne výstavy, kultúrne
podujatia, fakultatívne výlety a iné.

Stretnutie dôchodcov

Práve otázka rozšírenia zdravotnej
starostlivosti pre seniorov je
jednou z hlavných priorít, ktoré
by sme mali vyriešiť v ďalšom
volebnom období. Nevyhneme
sa totiž tomu, že to budeme
musieť zabezpečiť pre našich
starších obyvateľov. V súčasnosti
už skúmame možnosti, či by sme
v rámci niektorej z najbližších
výziev nemohli začať realizovať
nejaký rozvojový projekt v tejto
oblasti.

Ako hodnotí starosta
obce Ing. Štefan Lancz
uplynulé volebné
obdobie zo svojho
pohľadu?

„V týchto dňoch dokončujem
svoje štvrté volebné obdobie
ako starosta obce. Za tých 16

rokov sa nám podarilo zrealizovať
množstvo
projektov,
drvivú
väčšinu pomocou úspešných
projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ alebo dotácií niektorých našich
ministerstiev. Podarilo sa nám
skrášliť naše verejné priestranstvá
ako aj niektoré budovy vo
vlastníctve obce. Vždy som zastával
názor, že najlepšie je, ak niektorý
rozvojový projekt vieme vyriešiť
z príslušných fondov EÚ a nie
z daní našich občanov. Nebyť tejto
pomoci od štátu alebo od fondov
EÚ, by bolo absolútne nereálne
realizovať množstvo stavebných
prác výlučne z vlastného rozpočtu
obce. V tomto trende chceme
pokračovať aj naďalej. Sú ešte
ďalšie úlohy a ciele, ktoré máme
pred sebou, aby sme ďalej
zlepšovali kvalitu bývania v obci
Veľká Mača“.
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Nový Dom kultúry

Ďalšie smerovanie
v obci...
„Z priaznivej polohy obce Veľká
Mača vyplýva, že za relatívne
krátku dobu sa vedia občania
presunúť tak do hlavného, ako aj
do krajského, alebo najbližšieho
okresného mesta. Tento fakt

prináša pre obec mnohé výhody,
ale občas aj nevýhody. Výhodou
je to, že ak naši obyvatelia priamo
v obci nemôžu nájsť pracovnú
príležitosť, tak nájdu vhodnú
prácu v najbližšom regióne, alebo
v blízkosti hlavného mesta. Bolo
to tak aj v minulosti, keď mnohí

Strelecká súťaž

naši obyvatelia dochádzali
dennodenne za prácou do
okolitých miest alebo regiónu.
Naše obyvateľstvo bolo vždy
a aj je veľmi pracovité, preto
vždy našlo svoje uplatnenie na
trhu práce. V posledných 16-tich
rokoch sa nám podarilo udržať
mladých v obci. Chuť zostať vo
Veľkej Mači a zabezpečiť si nové
vlastné bývanie naďalej neklesá
u mladých ľudí. Vidíme prvé
náznaky toho, že kapacita našej
materskej školy už nevyhovuje,
v najbližších rokoch budeme
musieť vyriešiť jej rozšírenie.
Podobne pálčivou úlohou bude
aj zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti pre seniorov v našej
obci. Život ide ďalej, naše okolie sa
neustále mení a buduje, ale táto
zmena je vždy dobrá, lebo prináša
nové výzvy a nové príležitosti,
ktoré môžeme aj v budúcnosti
využiť v prospech našej obce
a našich obyvateľov“, dokončuje
Ing. Štefan Lancz.
-R-
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Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka regionálneho
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom
regionálnom mediálnom trhu

už 23 rokov
Zabezpečujeme

všetky práce, súvisiace s redakčnou prípravou,
korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:
• firemného bulletinu
• reklamného a volebného plagátu
• prezentačnej brožúry alebo knižnej
publikácie k významnému výročiu...
pre mesto, obec, firmu... na kľúč

Všetko pod odborným dohľadom
fundovaných odborníkov
z mediálnej praxe a profesionálnych
žurnalistov, grafického štúdia a
tlačiarov. Presvedčte sa o našej
práci a produktoch

www.zurnaly.sk
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Sviatok Všetkých svätých, ale aj Vianoce trávia Harabinovci spolu – ako rodina.

„Je dôležité udržiavať tradície, ktoré spájajú rodinu
a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod na zemi“,
hovoria manželia Harabinovci.

Prezidentské voľby na Slovensku sú predo dvermi a s nimi aj
šanca zvoliť si na post hlavy nášho štátu osobnosť, ktorá bude
hodná pomenovania prezident Slovenskej republiky. Na
druhej strane si treba uvedomiť, že aj prezident je človek,
ktorý má svoju rodinu, svojich najbližších a chtiac-nechtiac
jeho funkcia ovplyvní aj ich životy. Minimálne jeho manželky.
V parlamentnej demokracii nemá manželka hlavy štátu
také významné postavenie ako v krajinách s prezidentským
systémom. Slovenská republika nemá povinnosti „prvej
dámy“ nikde ukotvené a presne definované. Zatiaľ čo v USA
má manželka prezidenta vlastný personál, priestory v Bielom
dome a dokonca aj vlastný rozpočet, Slovensko oficiálne
inštitút „prvej dámy“ nemá. Takýto pojem neobsahuje ani
Ústava Slovenskej republiky, ani iné dokumenty. No to nič
nemení na tom, že manželka slovenského prezidenta stále
zostáva ženou svojho muža, a teda jej stálou úlohou je
podporovať ho a aj reprezentovať.
Kto pozná muža lepšie než jeho žena? A platí to aj
v prípade, že sa ten muž stane prezidentom. GABRIELA
HARABINOVÁ, stavebná inžinierka, mama dvoch
dospelých dcér, je manželkou najvážnejšieho kandidáta
na post prezidenta Slovenskej republiky JUDR. ŠTEFANA
HARABINA. Počas 25 rokov manželstva stála pri svojom
mužovi, keď bol vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, podpredsedu slovenskej vlády a
ministra spravodlivosti, či „len“ sudcu Najvyššieho súdu.

„Keby som ho nestretla, život by mi prekĺzol pomedzi
prsty,“ povedala pre magazín Elle prvá dáma Francúzska
Brigitte Macronová. Aký by bol Gabikin život bez Štefana?
„Ťažko povedať, všetko sa deje pre niečo. Som však rada, že
sme sa stretli a že je nám dopriate spolu žiť,“ hovorí Gabriela
Harabinová.

o Všade vo svete je dobrým zvykom, že prvé dámy
majú isté protokolárne povinnosti nasledujú
svojich manželov na služobných cestách, prijímajú
zahraničné návštevy a zvyčajne sa venujú
charitatívnym projektom. Manželka súčasného
prezidenta je však niečo ako pani Columbová. Všetci
o nej vedia, ale nikto ju nevidel. Ako vnímate úlohu
prvej dámy Vy? Máte nejaký plán, projekt prípadne
vzor?
- Budem hovoriť iba o sebe, nechcem nikoho hodnotiť. Ja
zostanem sama sebou a budem robiť to, čo doteraz. Vždy
som svojho muža podporovala a stála pri ňom, na tom sa
nič nezmení. O nejakých konkrétnych plánoch som zatiaľ
nerozmýšľala, to budem riešiť, keď to bude aktuálne.
Milujem deti, takže určite sa budem snažiť im pomáhať
a svoje aktivity sústredím na ne.

o Štefan Harabin nie je na slovenskej politickej scéne
nováčikom, Vy ste však neboli verejne známou
osobou. To sa zmení. Dnes sa médiá zaoberajú
iba Vašim manželom, hoci je jasné, že to nejde

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...

mimo Vás, no v pozícii prezidentovej manželky
budete v hľadáčiku aj Vy. Čo si budeme nahovárať,
mainstream Vášho muža dusí, neprajníci budú aj
potom...

- Na manžela útočia už takmer 20 rokov, dolieha to na celú
našu rodinu. Nie sme s tým celkom vyrovnaní, lebo tie útoky
vždy nanovo zabolia, no snažíme sa s tým žiť. Takže z médií
nejaké obavy nemám, pretože vždy budú aj také, ktoré ako
pracovný nástroj používajú znevažovanie osoby za každú
cenu.

o Rozprávate sa s mužom aj o politike?

- Bežné veci áno, ale taký prehľad ako manžel, samozrejme,
nemám. Niekedy však chce poznať laický názor, pochopiť
vec aj zo ženského uhla pohľadu, takže debatujeme a môj
úsudok si cení. Navyše, my ženy, niektoré veci neomylne
intuitívne cítime, čo múdri muži vedia...

o Čím Vás zaujal pred rokmi?

- Bol starostlivý a obetavý. Staral sa o syna Braňa, venoval
sa aj práci, aj rodine, mal množstvo povinností, no vždy bol
pozitívne naladený. A to sa mi páčilo.

o Manžel vraj rád varí. Varíte spolu? Čo najradšej?

§
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- Dnes by som skôr povedala, že rád varil. Lebo dnes varím
väčšinou ja. No musím povedať, že jedlá, ktoré ma on naučil,
tie stále ochutnáva a dáva im finálnu bodku. Veľmi rád má
kapustovú polievku, strapačky, fučku, také tie jednoduché
slovenské jedlá. Naučil ma výbornú kapustovú prílohu
k mäsu, ktorá sa pripravuje z dusenej kapusty, zemiakov,
polieva sa škvarkami...

o Čo Vám dokáže zlepšiť náladu a ako sa bránite
stresu?
- Najlepší nabíjač energie je náš malý vnuk Vilko. Stačí mi
hodinka s ním a mám energie na rozdávanie.

o Teraz bude sviatok Všetkých svätých, čakajú nás
Vianoce. Ako ich trávia Harabinovci?

- Manželovi rodičia nežijú roky, ja mám už len mamu,
takže chodíme pravidelne na hroby do Tatier, do Ľubice,
Hranovnice... Navštevujeme rodinu, je to tak každý rok, no
nielen na sviatky. A Vianoce trávime pravidelne celá rodina
u mojej mamy. Myslím si, že je dôležité udržiavať tradície,
ktoré spájajú rodinu a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod
na zemi.
-r-

Chcem odkúpiť podiely od spoluvlastníka

Otázka občana: Vlastním aj so švagrinou pozemok.

Ja vlastním 5/6 ona 1/6. Už viackrát som jej navrhla,
že od nej jej podiel odkúpim, ale ona nesúhlasí. Vzhľadom k
tomu, že vlastním väčšinový podiel, chcela by som mať tento
pozemok v poriadku, teda ako svoj. Navrhovala som švagrinej,
nech si odkúpi môj podiel ona, ale nechce. Čo mi poradíte ako
odborník, ako dať celú vec právne do poriadku, aby nebol
pozemok takto rozkúskovaný, lebo s ním neviem vlastne ani
nič podniknúť. Existuje len naozaj cesta súdu? A ak áno, aká je
pravdepodobnosť, že súd bude akceptovať našu žalobu? Môže
súd uložiť švagrinej predať svoj podiel?

Odpoveď advokátskej kancelárie:
Podielové spoluvlastníctvo možno všeobecne definovať ako
spoločenstvo vlastníckych práv a povinností spoluvlastníkov
k predmetu spoluvlastníctva. Základným charakteristickým
znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky
podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú
na právach a povinnostiach, vyplývajúcich zo spoluvlastníctva
k spoločnej veci. Vo Vašom prípade máte viac možností. V
prvom rade si musíte zodpovedať otázku, či chcete pozemok
vlastniť alebo nie. Ak máte záujem byť výlučnou vlastníčkou
nehnuteľnosti, môžete sa dohodnúť so švagrinou o zrušení

spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní podľa §141
Občianskeho zákonníka. Takáto dohoda musí byť vo vašom
prípade písomná a podpisy musia byť overené. Spolu s
návrhom na vklad sa dohoda spoluvlastníkov predkladá
na príslušný katastrálny odbor. V prípade, ak nedôjde k
dohode medzi spoluvlastníkmi, Vašou jedinou možnosťou
je obrátiť sa na súd, ktorý zruší spoluvlastníctvo a vykoná
vyporiadanie. §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde
k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na
návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na
veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie
veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu
jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom
na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie
podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.
Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj
a výťažok rozdelí podľa podielov. Iná situácia je, ak by ste
sa rozhodli, že nechcete byť podielovou spoluvlastníčkou.
Môžete svoj podiel ponúknuť na predaj. V prvom rade ste
povinná ponúknuť na predaj svoj podiel vašej švagrinej,
nakoľko má ako spoluvlastníčka predkupné právo. §140 prvá
veta občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel
prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o
prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Vždy odporúčame, aby bolo
tzv. ponukové konanie urobené spoluvlastníkom písomne.
Až v prípade, ak by Vaša švagriná nevyužila svoje predkupné
právo, tak môžete svoj podiel na pozemku predať tretej osobe,
za tých istých podmienok ako ste ho ponúkli švagrinej.
Ak porušíte predkupné právo švagrinej, tak sa môže domáhať
podľa § 603 ods. 3 občianskeho zákonníka, aby sa jej vec
ponúkla na predaj, alebo jej ostane predkupné právo.
Veríme, že sme Vám v krátkosti špecifikovali vaše možnosti. Aj
občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno
spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu
Nakoľko vo svojej otázke neuvádzate o aký pozemok ide,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ide o pozemok definovaný
ako poľnohospodársky pozemok, musíte pri predaji
postupovať aj podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
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Mgr. Jozef Belický je jediným kandidátom
na post primátora Šale, napriek tomu
hovorí, že je dôležité ísť voliť.

„Na to, aby sa Šaľa naďalej rozvíjala,
nestačí sám primátor. Bez podpory poslancov by sa projekty a plány nestali
realitou,“ zdôrazňuje primátor Šale Jozef
Belický. Poukazuje na to, že komunálne
voľby sú dôležité a je potrebné ísť voliť.
Aj keď je o primátorovi de facto rozhodnuté. Volebná účasť v roku 2014 bola
v Šali takmer 36%. Aká bude 10. novembra 2018?
o Ako vnímate, že ste jediný kandidát
na post primátora Šale? Čo to znamená v súvislosti s voľbami?
- Je to pre mňa zadosťučinenie. Tá práca,
ktorú sme odviedli, nebola márna. Tomu,
aby sme mali úspechy, ale nevystačí primátor sám. Na to je potrebné oveľa viac
ľudí. Týka sa to najmä mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o zásadných
otázkach v tomto meste. Bez hlasovania
poslancov, bez ich podpory, by sa tieto
projekty neboli stali realitou. Myslím si,
že sme našli porozumenie v uplynulých
štyroch rokoch a poslanci podporovali
každý projekt, ktorý rozvíjal Šaľu.
Na druhej strane tu máme skvelých za-

mestnancov, ktorí tú prácu, ktorú schvália poslanci, vo finále vykonajú. Chcem
sa aj im poďakovať za to, že za uplynulé štyri roky odviedli kus poctivej práce
a výsledky naozaj vidieť. Nejde len o
stavebné práce, rekonštrukcie. Zmenilo
sa tu množstvo ďalších vecí – boli sme
úspešní pri získavaní zdrojov, v tomto
volebnom období sme priniesli 8, 7 milióna z cudzích zdrojov, ktoré sú nenávratné. Neviem, či existuje na Slovensku
mesto, ktoré bolo v tomto smere tak
úspešné. Súvisí to s tým, že sme získali aj
podporu verejnosti, ktorá nám dokázala
s niektorými projektmi pomôcť. Získali
sme podporu podnikateľov, občianskych združení.
o Účasť v komunálnych voľbách sa
pohybuje na úrovni 30-40%, v Šali
bola pred štyrmi rokmi takmer 36%.
Prečo je dôležité, aby ľudia išli voliť aj
napriek tomu, že o primátorovi je de
facto rozhodnuté?
- To, že som jediným kandidátom na primátora, môže znamenať pre tieto voľby
aj negatívum. Jeden kandidát na primá-

tora je pre voliča demotivujúce. Mnohí
to vnímajú tak, že ak sa nevolí primátor,
netreba ísť voliť. Ale je veľmi dôležité,
aby každý občan, ktorý sa chce podieľať na tom, aká bude naša budúcnosť,
odišiel voliť. Veď má šancu, príležitosť
voliť človeka, ktorého pozná, ktorému
dôveruje, ktorého pravidelne stretáva,
s ktorým komunikuje a ktorému môže
povedať, že „mohol by si na zastupiteľstve tento náš záujem predniesť“ alebo
aj povedať, že sa nám niečo nepodarilo. Ak volič nepôjde voliť, môže sa mu
stať, že iní zvolia niekoho, koho vôbec
nepozná, s kým nemá takýto vzťah a do
určitej miery sa „vyoutuje“ z verejného
rozhodovania sám. Toto je dôvod, prečo
majú ísť obyvatelia voliť. V Šali máme tri
volebné obvody. Sú to tri „mikroregióny“
približne so 7 000 obyvateľmi. Z tých
7 000 si obyvatelia volia v každom jednom volebnom obvode 7 poslancov.
Čiže je veľká šanca, že sa tam naozaj dostanú poslanci, ktorí zastupujú tých ľudí
daného obvodu.
Tak tomu bolo aj v minulých voľbách

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
a poslanci odviedli naozaj skvelú prácu.
Môžeme diskutovať o jednotlivých rozhodnutiach, či boli správne, či to nemalo
byť inak. Ale pozrime si finálny výsledok.
Myslím, že toto mesto nastúpilo na cestu zásadného rozvoja pre budúcnosť.
Či je to budovanie bytov, alebo to, že
sme prevzali zodpovednosť za niektoré
priestranstvá za cenu, že sme si ich museli prenajať – to je prípad lesoparku,
nemocničného parku. Títo poslanci stáli
pri všetkých rozhodnutiach, zobrali zodpovednosť a podporili tie projekty.
Máme dostatok príkladov okolo seba,
aby sme videli, aké problémy môže spôsobovať, že sa zvolí zastupiteľstvo, ktoré
nie je v úplnom porozumení s primátorom. Je tu príklad Galanty. Zastupiteľstvo
neschváli projekt alebo primátor nepodpíše uznesenie zastupiteľstva - toto
je čistá strata času pre mesto, ktorá by
bolela nás všetkých. Nikomu takýto stav
neprospieva.
o Vnímate medzi obyvateľmi, že majú
„vlažný“ postoj k voľbám a nemajú
motiváciu prísť k volebným urnám?
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- Mám osobnú skúsenosť. Ľudia, ktorí ma
podporovali v minulých voľbách, pristavia ma a povedia mi, že sa tešia, že je o
voľbách rozhodnuté, že sa tešia na ďalšie roky práce. No v podtóne počuť, že
už vlastne nemá zmysel ísť voliť. Ja však
každého povzbudzujem, aby voliť išiel.
Aby si obyvatelia zvolili poslancov, ktorí
spolu so mnou budú docieľovať skvelé
výsledky pre toto mesto a budú podporovať ďalšie dobré projekty, ktoré môže
nám všetkým priniesť osoh.
o „Kampaňujete“ nejakým spôsobom?
- Považoval by som to za neslušné, keby
som prešiel mlčaním v tejto kampani.
Mám tri billboardy. Pokúšame sa predostrieť ľuďom to, že tie sľuby, ktoré som
dal pred minulými voľbami, sme splnili.
Príde ešte tá fáza kampane, kedy predstavíme veci, s ktorými treba pohnúť
a myslím si, že sme schopní ich aj zrealizovať.
o Od prvých demokratických volieb
ste prvý kandidát v Šali, ktorý nemá
protikandidáta. Čomu vlastne pri-

pisujete, že sa ako jediný uchádzate
o tento post?
- Pred štyrmi rokmi, tesne po vyhlásení výsledkov volieb, som odpovedal na
otázky redaktorky z regionálnej televízie. Pýtala sa, či si naozaj myslím, že čo
som sľúbil, nie sú len plané sľuby. Nebolo jednoduché presvedčiť verejnosť, že
je možné tieto plány docieliť. To, že sme
ich docielili, je len obyčajná slušnosť kandidáta. Každý, kto kandiduje, by mal byť
presvedčený o tom, že je schopný to splniť. Rozvíjali sme mesto v každej oblasti,
každý cítil, že samospráva tu je a podporuje aj jeho záujem. To je to, prečo to asi
ostatní kandidáti vyhodnotili tak, že momentálne nie je potrebná zmena.
Verím, že sa podarí vybrať aj nové mestské zastupiteľstvo tak, že to bude podobne zodpovedná skupina ľudí, aká je
tu teraz. Že budú vedieť naďalej rozhodovať v prospech mesta. Voliť treba tak,
aby to boli ľudia, ktorí podporujú progres a ktorí rozumejú tomu, čo znamená
spájať a nie čo znamená rozdeľovať.
(ek)

Ako bude vyzerať klientske centrum v Šali?
Budova mestského úradu nezmenila len svoj vonkajší
vzhľad, na prízemí sa v týchto dňoch buduje klientske centrum. Miesto, kde obyvatelia vybavia väčšinu úradníckych
záležitostí, bude jedným z veľkých prínosov zmodernizovanej radnice.
S vonkajšími prácami, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy,
sa finišuje. Obnovujú
sa prístupové chodníky v okolí budovy. Dve
časti strechy - nad sobášnou miestnosťou a
nad bývalou kotolňou
sú riešené ekologicky,
mesto sa rozhodlo
pre zelenú strechu. Aj
výťah, vďaka ktorému
sa zvýši komfort aj pre
klientov, je už pripravený z prednej časti
budovy na plnenie

svojej funkcie. Chodby sú presvetlené aj vďaka novým interiérovým dverám na kanceláriách.
Väčšinu svojich záležitostí si už ale budete vedieť vybaviť
na prízemí mestského úradu. K dispozícii tu bude matrika,
pokladňa, evidencia obyvateľstva, podateľňa a v jednej časti
klientskeho centra budú k dispozícii aj zamestnanci z niektorých oddelení. Jedným z
hlavných cieľov súčasného
primátora Jozefa Belického
bolo práve vybudovanie
klientskeho centra na
mestskom úrade. V týchto
dňoch sa na jeho budovaní
intenzívne pracuje. Pozrite
si, ako bude vyzerať.
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
(ek)
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Anna

Torišková

15

za Veču

nezávislá kandidátka na poslankyňu do MsZ

komunálne voľby 10. november 2018

Objednávateľ: Anna Torišková, Holého 36, 927 05 Veča
Dodávateľ: KIP Shops, s.r.o., 935 03 Bátovce č. 376, IČO: 50 030 141

• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak
jedine s dobrotami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473
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MARIMONT s.r.o.

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

na individuálnu výstavbu

PREDAJ POZEMKOV

V GALANTE
Puškin

ova ul.

60 € / m2

t

obchva

<-----

Gala
n
Gala ta
ndia
Náby

Základné informácie:
pozemky majú rozlohu 6 árov
voda, plyn, kanalizácia - skolaudované
n elektrika a verejné osvetlenie od 30. 4. 2018
n cesty budú ukončené do 30. 6. 2018
n stavať sa môže začať hneď po kúpe pozemku
n
n

tok C
(skla zafík
d)

----->

Kolón
Váho ia
vce

0903 700 649, 0903 226 922

Všetky inžinierske siete dokončené a skolaudované!

