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Selmecbánya és persze az Akadé-
mia története az erdészek elõtt jól
ismert, ez egyfajta szakmai köteles-
ségnek is felfogható. A modern vá-
ros helyzetével azonban elég keve-
sen vannak tisztában, így Pavol Bal-
zanka polgármestert arra kértük,
hogy mutassa be városát.

– Selmecbánya szülötte vagyok és az
elsõ ciklust töltöm a város élén – mond-
ta el magáról elöljárójában Pavol Bal-
zanka. – Szlovákia egyik legfiatalabb vá-
rosi polgármestere vagyok, az ország le-
göregebb, egyben legszebb településén!

Amint az ismert, Selmecbánya óváro-
sa szerepel az UNESCO világörökségek
listáján. A történelmi és a kulturális ha-
gyományokat, a mûemlékek kezelését,
a természeti környezet megóvását nem
könnyû összehangolni a modern kor
igényeivel és a mûködõképesség meg-
õrzésével. A város aranykora a XVII-
XVIII. századra esett, ez közismert. Az
már kevésbé, hogy 1989 körül, az átala-
kulás idõszakában, városunk nagyon
sok nehézséggel találta szemben ma-
gát. Megszûnt Európa elsõ dohánygyá-
ra, korábban jelentõs textiliparunk le-
épült, a foglalkoztatás olyan szociális
válságot okozott akkor, hogy a mai na-
pig kihat a város életére.

Az is közismert, hogy régen a török a
természeti adottságok miatt nem bírt a
bányavárosokkal, mert hegyek veszik
körül ezt a területet. Ami a középkor-
ban legfõbb elõnyünk volt, az napjaink-
ra elsõ számú hátrányunkká vált, hiszen
az infrastruktúra és a közlekedés fej-
lesztését a domborzati adottságok erõ-
sen megnehezítik. Most azon vagyunk,
hogy ezt a hátrányt elõnyünkre fordít-
suk, hiszen ez az elszigeteltség egyfajta
elõnyt jelent már túlzsúfolt világunk-
ban, különösen a turisztika területén.
Selmecen jelenleg 10 500-an élnek,
az idegenforgalomnak köszönhetõen
azonban néha úgy érezzük, mintha leg-
alább 70 ezer lakos lenne! Ennek örül-
hetünk, akárcsak annak, hogy a Garam
völgyében vezetõ autópálya alig húsz
kilométerre esik tõlünk, a Hontnémeti
felé vezetõ utat is elsõ osztályúvá minõ-
sítették nemrég, tehát a vendégek egy-
re könnyebben eljuthatnak ide Magyar-

ország felõl is. A gazdag idegenforgalmi
kínálat a lakosságnak is munkát, megél-
hetést jelent. 

Ami a közeljövõ terveit illeti, Selmec-
bánya egy tájvédelmi körzet közepére
esik, a környezet az idegenforgalmi lehe-
tõségek között is fontos szerepet tölt be.
Az alapiskolákat fel szeretnénk újítani,
valamint a fõutca és a régi városközpont
teljes felújítását tervezzük, az eredeti álla-
potok helyreállításával. Ez a munka már
megkezdõdött, három évig tart és mint-
egy 2,7 millió euróba kerül. Tervezzük
persze az összes, a város tulajdonában lé-
võ épület felújítását, ez reményeink sze-
rint négy-öt évet vesz igénybe. A híres
Kálvária felújítása is zajlik.

– Selmecbánya óvárosában sehol
nem látni légkábeleket…

– A föld alatt vannak a villanyvezeté-
kek! Egyébként azon dolgozunk, hogy
„digitális várost” építsünk ki a középkori
épületek között, hiszen egy számítógé-
pes szakembernek a mai világban majd-
nem mindegy, hogy hol él, ha a feltéte-
lek adottak, dolgozni bárhol tud. Fiatalo-
kat szeretnénk ezzel Selmecre csábítani,
városunk környezete ugyanis páratlan.
Ez jelenti az idegenforgalom fejlesztésé-
nek fõ vonalát is, hiszen a közeljövõ ter-
vei között szerepel a 24 tó összekötése
egy túra- és bicikliúttal, ami télen sífutó-
pályának is alkalmas. A Hodrus-völgy-
ben ülõfelvonóval mûködõ sípálya mû-
ködik, ami jelenleg a Magyarország felõl
érkezõk számára a legközelebb esõ sí-
paradicsom! A tervek között szerepel

egy Budapestrõl induló, Szentendrén,
Esztergomon, Párkányon át Selmecbá-
nyára vezetõ kerékpárút kiépítése is.
Ugyancsak dolgozunk azon, hogy Buda-
pestrõl Vácon és Ipolyságon keresztül
közvetlen buszjáratot indítunk. Az ide-
genforgalmat kulturális rendezvényeink-
kel tudjuk erõsíteni. Szlovákiában
egyébként épp’ mi rendezzük a legtöbb
ilyen jellegû fesztivált. Persze éppen
ezért hiányzik egy nagy kultúrház, amit
a jövõben szeretnénk felépíteni. 

– Magyar városokkal vannak kap-
csolataik?

– Sopron a testvérvárosunk, mellette
Miskolccal, Dunaújvárossal, Váccal és
Székesfehérvárral mûködünk együtt.
Reméljük, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület vándorgyûlése látogatottsá-
gunk növelését eredményezi, munka-
társaink mindent elkövetnek, hogy mél-
tó helyet adjunk a rendezvénynek. Vá-
rosunk népszerûségére jellemzõ, hogy
a Szlovákiában turnézó Alphaville
együttes tagjai a pihenõnapjukat ná-
lunk töltötték, de mi rendezzük a szlo-
vákiai egyetemek rektorainak találko-
zóját, konferenciákat szerveznek Sel-
mecre a pozsonyi minisztériumok kép-
viselõi, az erdészek, a kohászok, a bá-
nyászok, a diplomaták, az akadémiku-
sok is. Reméljük, hogy az idegenforga-
lomnak köszönhetõ népszerûségünk
sikeres üzleti történetet is eredményez…

– A várost hány vendég keresi fel
évente?

– A regisztrált látogatók száma 250
ezer, de ennél jóval több lehet, hiszen
nem jelentkezik be mindenki az ide-
genforgalmi nyilvántartásba. Amennyi-
ben sikerül a fejlesztéseket megvalósí-
tanunk, remélhetõ, hogy a jövõben
akár egymillió turistát is fogadhatunk
Selmecbányán – mondta végül a pol-
gármester úr.

Faragó Zoltán 

Selmecbánya, a Vándor-
gyûlés fõ helyszíne

(Interjú Pavol Balzanka polgármesterrel)


