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Kým sobášiacim môže byť len primátor alebo
poslanci, ktorým bol mandát sobášiaceho
zvlášť udelený, rečníkom na privítaní detí do
života či na pohrebe môže byť ktokoľvek, kto
je schopný a ochotný túto činnosť vykonávať.
Aj keď ide o finančne ohodnotenú činnosť,
motiváciu členov ZPOZ treba asi hľadať inde.
Viac na 4. strane.
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Augustové zasadnutie MsZ

Rozpočet prešiel
druhou zmenou
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej 46. schôdzi 28. augusta.
Poslanecký zbor v úvode rokovania vyhlásil areál a nehnuteľnosti výcvikového
strediska Miestneho kynologického klubu
Hron za prebytočný a schválil odpredaj
budovy a príslušných parciel občianskemu
združeniu MKK Hron. MsZ zobralo na
vedomie dôvodovú správu k 2. zmene rozpočtu mesta a zmenu následne schválilo.
Zmenou sa predpokladané bežné príjmy
zvýšili o 57 971,20 €, bežné výdavky znížili
o 43 808,80 €, kapitálové príjmy sa znížili
o 246 500 € a kapitálové výdavky sa tiež znížili o 126 000 €. Poslanci zobrali na vedomie
správu o plnení rozpočtu mesta, schválili
čerpanie rozpočtu ZŠ, ZŠ s VJM, MsK, CVČ
a ZUŠ. Veľkú pozornosť pútal programový
bod prinášajúci informáciu o pripravenosti
škôl a školských zariadení na nový školský
rok, najmä z pohľadu budúcnosti MŠ s VJM.
Rokovanie prebiehalo za veľkého záujmu
rodičov aj pedagógov inštitúcie. Primátor
informoval o rokovaniach s predstaviteľmi
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach (RÚVZ). Dodal, že školský
rok sa začne v existujúcich priestoroch. Po
15. septembri, kedy sa nahlasuje počet detí
na ministerstvo, prídu pracovníci RÚVZ
skontrolovať skutočný stav. Na poslaneckú
otázku, prečo sa nerealizovalo uznesenie
o výstavbe nového pavilónu v areáli MŠ
primátor odpovedal, že pri zostavovaní
rozpočtu sa uvažovalo s príjmami za predaj DOS a investovaní do MŠ vo výške 70
tis. eur. MsZ predaj budovy neschválilo, čo
spôsobilo výpadok príjmov. Podľa primátora problémy s kapacitou boli spôsobené
aj tým, že materské školy prijímali aj deti,
ktoré dosiahli len dva roky. Potvrdil to aj vedúci odboru školstva Pavol Hostačný, podľa
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Multifunkčné ihrisko bolo otvorené 2. septembra. Podľa riaditeľky ZŠ s VJM Anikó Máté bude v druhej
polovici mesiaca vypracovaný harmonogram využívania športoviska.
Foto: (ik)

Pribudol multifunkčný
športový areál
Začiatkom septembra pribudol do
vlastníctva mesta ďalší športový stánok.
Multifunkčné ihrisko, postavené na dvore
ZŠ s VJM v Želiezovciach bolo odovzdané
2. septembra pri príležitosti slávnostného
otvorenia školského roka. Do užívania ho
odovzdal primátor mesta Pavel Bakonyi,
ktorý vykonal aj prvý slávnostný výkop
vo forme penalty. Športový areál spoločne
požehnali dekan reformovanej cirkvi Tibor
Révész a dekan rímsko-katolíckej cirkvi Stanislav Illés.
Multifunkčné ihrisko získalo mesto
z projektových zdrojov v rámci programu
LEADER, z ktorého dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 43 504 eur. Bolo

postavené počas letných mesiacov na mieste
asfaltového športového ihriska. Novootvorený športový areál s rozmermi 40x20 m bude
slúžiť tak potrebám školy, ako aj žiakom
ostatných škôl mesta a širokej verejnosti. Je
prispôsobené na viacero športov: basketbal,
volejbal, tenis, minifutbal a nohejbal. Ihrisko
je vybavené futbalovými bránami, basketbalovými košmi, po stranách je ohraničené 1 m
vysokým mantinelom, nad ktorým je osadená ochranná sieť. Doplnkovou výbavou areálu je osvetlenie šiestimi reflektormi, takže
využitie nebude limitované dostupnosťou
denného svetla. Stavebné práce vykonala
spoločnosť Real Šport Nitra.
(ik)
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Rozpočet prešiel druhou zmenou

Krátko...

stojí mesto tisíc eur. MsZ prerokovalo možné postupy riešenia prestavby slobodárne.
Po rozsiahlej diskusii o možnostiach prestavby slobodárne, výstavby bytov nižšieho
štandardu a pôsobení Innovie pri výstavbe
bytov bežného štandardu sa zastupiteľstvo
priklonilo k spolupráci s Innoviou s tým,
že v priebehu septembra sa má uskutočniť
pracovné rokovanie o možnostiach
spoločného postupu. Schválilo zriadenie vecného bremena na mestskom
pozemku v prospech Západoslovenskej
distribučnej a.s. za jednorazovú odplatu
1000 eur. Schválilo aj zmluvu o pôžičke
na predfinancovanie projektu Želiezovce
2014 – Medzinárodné stretnutie občanov pre podporu aktívneho občianstva
a udržateľného rozvoja obcí od firmy
Man Transport vo výške 25 000 eur.
Zastupiteľstvo odporučilo primátorovi udeliť ocenenie Čestné uznanie
Školský rok sa v želiezovských materských
mesta žiakovi ZUŠ Ľudovítovi Štefanškolách začal bez problémov. Po skompletizovaní
covi, vedúcemu krúžku karate v CVČ
počtu zapísaných detí budú predstavitelia mesta
ďalej rokovať s Regionálnym úradom verejného Pavlovi Bottyánovi, Hasičkému zboru
zdravotníctva o využití pôvodných priestorov, resp. v Želiezovciach a zobralo na vedomie
rozhodnutie primátora o udelení Ceny
ďalších možnostiach umiestnenia detí.
primátora Márii Gubík, učiteľke Gymnávrh zmeny VZN o určení výšky príspevku názia J. A. Komenského s VJM. Schválilo
na čiastočnú úhradu nákladov na školné. Dis- darovaciu zmluvu umeleckých diel medzi
kusiu vyvolala najmä časť materiálu o výške Ladislavom Szűcsom a mestom, zobralo
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. na vedomie informatívnu správu o stave
V prípade detí, ktoré dosiahli 3 roky, bol na- a vymáhaní nedoplatkov, správu o vyplavrhnutý poplatok 13 eur, za deti mladšie ako tených jednorazových dávkach sociálnej
3 roky až do mesiaca dovŕšenia tohto veku pomoci za 1. polrok. Poslanci sa oboznámili
mali rodičia platiť 50 eur. Podľa vyjadrenia so správou o činnosti komisií a činnosti
predkladateľa malo byť zvýšenie zamerané mestskej polície v letných mesiacoch. Pri
najmä na zamedzenie ďalšieho rozširovania tejto príležitosti Tibor Csenger upozornil
vekového rozpätia prijímaných detí do MŠ
a teda prijímania detí v jaslovom veku do
škôlok. Zastupiteľstvo VZN č. 1/2014 schválilo s tým, že poplatok na dieťa v MŠ bude
pre všetkých rovnaký, a to 13 eur. Zobralo
na vedomie správu o kontrolnej činnosti,
neschválilo prijatie ponuky na odkúpenie
nehnuteľností na Zlatníckej ulici. Schválilo
zámery odpredajov mestských pozemkov
a zobralo na vedomie žiadosť o udelenie
výnimky zo stavebnej uzávery. Žiadosť podali majitelia pozemkov v časti medzi PetőZasadnutie MsZ bolo na chvíľu prerušené,
fiho a Schubertovou ulicou, kde územný plán
aby si jeho účastníci mohli uctiť pamiatku
CMZ medzi pozemkami navrhol vybudovať
SNP pri príležitosti 70. výročia povstania a
chodník, preto na inú stavebnú činnosť tam
položiť vence k Pomníku hrdinov.
bola zriadená uzávera. Podľa vedúcej odboru
výstavby je možné ju zrušiť zmenami a do- na to, že niektoré križovatky mesta sú neplnkami ÚP CMZ, avšak uznesením MsZ jej prehľadné pre nesprávne parkujúce osobné
bola uložená povinnosť preveriť aj možnosť autá. V interpeláciách Pavel Polka navrhol,
udelenia výnimky. Poslanci schválili opätov- aby sa pri kosení verejných priestranstiev
né spracovanie a podanie žiadosti o nená- uprednostňovali určité časti mesta, napr.
vratné financovanie projektu dobudovania okolie kaštieľa, múzea či priestor pred SLSP.
kanalizačnej siete na území mesta. Výzva sa Ladislav Vékony v diskusii navrhol vyčleniť
očakáva v októbri tohto roka a po neúspešnej dvoch aktivačných pracovníkov pre mestžiadosti v jarnej výzve sa mesto plánuje za- skú časť Svodov a upozornil na neporiadok
pojiť aj do nasledujúceho kola. Ako odznelo pri smetných košoch pred Lidlom.
(ik)
na zasadnutí, podanie a príprava projektu

Z projektových zdrojov programu LEADER
sa v septembri začnú práce na rekonštrukcii
chodníka v Mikule. Rekonštruovaný bude
845 m dlhý úsek chodník pri štátnej ceste od
reformátskeho cintorína smerom na Mikulu.
Rekonštrukcia si vyžiada 57 tis. eur.
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ktorého je v súčasnosti zapísaných v škôlkach
na území mesta 21 takých detí, ktoré nedosiahli vek 3 roky. Vedúci odboru potvrdil, že
po rokovaniach s predstaviteľmi RÚVZ sa
zrodila dohoda, že v novom školskom roku
sa otvoria 3 triedy v MŠ s VJM. MsZ zobralo
informáciu o pripravenosti škôl a školských
zariadení na vedomie. Tematicky blízkym bol

„Naše ulice, naša voľba“ – tento slogan sprevádza v r. 2014 program Európskeho týždňa
mobility, vyhlásený Európskou komisiou. Do
programu, ktorého cieľom je podporiť európske samosprávy v zavedení udržateľných
dopravných opatrení, sa zapája aj mesto Želiezovce. Účasťou sa samosprávy zaviažu zrealizovať počas tohto roka aktivitu alebo trvalé
opatrenie zamerané na naplnenie posolstva
programu, najmä na podporu pešej, cyklistickej a verejnej dopravy v mestách.
O kaštieľ Esterházyovcov v mestskom parku
prejavil záujem ďalší potenciálny investor.
Informoval o tom primátor mesta na prvom augustovom rokovaní MsZ. Podnikateľ
z Mníchova si prezrel kaštieľ aj jeho okolie, po
oboznámení sa s jeho stavom zvažuje rekonštrukciu kaštieľa a prípadne aj kúpu parku.
Na výzvu mesta na budovanie nového pavilónu v areáli MŠ v Želiezovciach, vychádzajúcu
z uznesenia májového zasadnutia MsZ, zareagovali tri spoločnosti. Podľa Vojtecha Félixa,
vedúceho odboru správy mestského majetku,
všetky tri ponuky prevyšovali zastupiteľstvom
schválenú sumu 70 tis. eur, preto je potrebné
zvážiť realizovanie tohto riešenia.
Mestská polícia riešila v júni a júli 22 priestupkov, z toho v 5 prípadoch ich riešili blokovým konaním, 17-krát napomenutím. V 23
prípadoch spolupracovali so štátnou políciou
a vykonali 16 kontrol osôb. V 7 prípadoch
vykonali kontrolu chránených objektov.
Podľa zástupcu náčelníka Jána Kántora MsP
v letných mesiacoch zintenzívnila kontrolu
pohostinských zariadení, pričom sa zamerala
na dodržiavanie verejného poriadku, nočného
pokoja a otváracích hodín podnikov, ako aj na
dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým a podnapitým.
Efektívnym využívaním kamerového systému
sa zamedzilo vyčíňaniu v blízkosti pohostinských zariadení.
Koncom júla dostalo mesto podpísanú zmluvu o prevode telocvične T-18 z vlastníctva
Nitrianskeho samosprávneho kraja do majetku mesta. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností má lehotu 60 dní, takže telocvičňa
bude oficiálne v majetku mesta v priebehu
septembra. Mesto sa dohodlo s NSK o bezplatnom prevode T-18-ky, nachádzajúcej sa
v areáli ZŠ s VJM výmenou za prevod pozemkov v areáli slovenskej ZŠ a gymnázia do
vlastníctva samosprávneho kraja.
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Zastupiteľstvo za jeden obvod
Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 45. zasadnutí 14. augusta, aby prerokovalo návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora, návrh na určenie počtu poslancov a vytvorenia volebných obvodov na území mesta na nasledujúce volebné obdobie.
Rokovania sa zúčastnilo 7 poslancov, mestské zastupiteľstvo bolo
teda, i keď len tesne nad limitom nadpolovičnej väčšiny, uznášaniaschopné.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu na rozsah výkonu
funkcie primátora a schválili 100%-ný úväzok na volebné obdobie
2014–2018. V otázke počtu poslancov a volebných obvodov boli
predložené dve alternatívy. Prvá počítala so súčasným stavom, t. j.
voľby 12 poslancov v jednom volebnom obvode. Druhá alternatíva
predpokladala 13 poslancov a vytvorenie 6 volebných obvodov. Pri
hlasovaní sa všetci prítomní poslanci stotožnili s prvým návrhom,
teda ponechaním súčasného stavu s jedným volebným obvodov na
území mesta a s počtom 12 poslancov.
(ik)

Svodovský dom smútku obnovený

Rekonštrukčné práce na dome smútku vo Svodove, trvajúce od
začiatku apríla, boli ukončené v priebehu júna. Dlhoročné očakávania Svodovčanov tak v túto jar nabrali reálne kontúry a boli aj
zrealizované, takže miestni obyvatelia môžu na smútočné obrady
konečne využívať zrekonštruovanú budovu bez obáv o svoje zdravie.
Rekonštrukciu odštartovala dohoda mesta s vlastníkom firmy
N.G.W. Obaly s.r.o. Miroslavom Tokarčíkom o spolupráci na financovaní rekonštrukčných prác. Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu vo
svojom rozpočte na tento rok 20 000 eur, svodovská spoločnosť
poskytla 5000 eur. O poskytnutí tejto čiastky podpísal Miroslav Tokarčík s primátorom mesta Pavlom Bakonyim sponzorskú zmluvu
koncom apríla.
V rámci rekonštrukcie, realizovanej želiezovskou spoločnosťou
Stavmont, bola na objekte vymenená strecha, okná, dvere a bola
obnovená fasáda domu smútku. Strecha bola predlžená, dôsledkom
čoho sa pred budovou vytvorila väčšia terasa. Pred vstupom do
cintorína sa vytvorila spevnená plocha na parkovanie vozidiel.
Budova bola odovzdaná do užívania v júni.
(ik)
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Začala sa rekonštrukcia
Kostola sv. Jakuba

V miestnom katolíckom kostole sú v ostatných týždňoch–mesiacoch
omše slúžené v divnom skromnom, až strohom prostredí. Nie je to náhoda,
keďže archeológovia z Bratislavy a Banskej Bystrice začali pracovať na rekonštrukcii 700-ročného kostola. Vlani bola na budove kostola vymenená
strešná konštrukcia a krytina, tento rok, ako vidieť, práce pokračujú a môže
byť zrealizovaná aj obnova ďalších častí kostola.
V prvej fáze sa uskutočnili iba odbery vzoriek, na základe ktorých bol
vyhodnotený stav podomietkových vrstiev múrov. Omietku síce odkryli
zatiaľ iba na niektorých miestach, i tak sa však na svetlo dostali fantastické
nálezy. Viditeľná je napríklad časť niekdajšej fresky sv. Cecílie a sv. Barbary,
ale boli odkryté aj dobové nástenné ornamenty a na jednom mieste priehlbina v múre v podobe klenbového oblúka. Práce sú v súčasnosti pozastavené, ale v priebehu
jesene sa dá očakávať ich ďalšie
pokračovanie.
Vežu kostola vyhodili do
povetria ustupujúce nemecké
vojská, pritom
však bola zničená aj prevažná
časť lode kostola a s ňou aj niekoľko stáročných fresiek. Z pôvodného
počtu 14 fresiek sa zachovali len tri. O jednej z tých, ktoré sa nezachovali,
spomínanej fresky znázorňujúcej sv. Barbaru a sv. Cecíliu, sa však vďakabohu zachovala obrazová dokumentácia, podľa ktorej by ju bolo teoreticky
možné znovu zhotoviť.
Podľa Stanislava Illésa, želiezovského dekana vymenovaného začiatkom leta, spomínanú fresku nezakryli svojho času omietkou náhodou:
pravdepodobne bola poškodená v takej miere, že s dobovými metódami
a finančnými možnosťami sa nemohlo zrealizovať jej reštaurovanie. „Finančné možnosti sú aj teraz značne obmedzené. Doteraz vykonané práce
boli zrealizované z podpory Ministerstva kultúry SR, ale urobíme všetko
preto, aby sme získali ďalšie zdroje na pokračovanie prác. Chceli by sme
vzhľad kostola v rámci možností navrátiť do pôvodného stavu, tak jeho
interiér, ako aj exteriér,“ dodal želiezovský dekan.
Ákos Csonka

Nádvorie múzea upravené, na rade je fasáda
Na jar tohto roka bolo upravené nádvorie
Mestského múzea a pamätnej izby Franza
Schuberta. Priestranstvo bolo oddelené od
priľahlého výrobného areálu pletivovým plotom. Na nádvorí sa vytvorila trávnatá plocha
a kvetinový záhon, pričom veľká časť priestoru
bola ponechaná na umiestnenie lavičiek. Tým
sa vytvorila možnosť organizovať koncerty pod
holým nebom, aký sa konal tesne po dokončení rekonštrukcie priestoru začiatkom mája.
Úpravu nádvoria si vyžiadala predchádzajúca
rekonštrukcia, v rámci ktorej boli pri múzeu
vybudované sociálne priestory.
„Pôvodne tu boli dvere smerom do dvora,
ktoré však neskôr boli zabudované. Za čias
Štátnych majetkov nanosili za budovu kopu
smetí, kým však dvere do dvora neboli, nepredstavovalo to problém. Dokonca pri rekonštrukcii
mali odtiaľ mechanizmy prístup k budove,
a tak neprekážalo, že priestranstvo nie je upravené,“ hovorí vedúci múzea Pavel Polka. Po
rekonštrukcii a otvorení múzea sa však začal
objavovať problém chýbajúcich záchodov Po

mesiacoch príprav boli toalety pri múzeu vybudované v minulom roku. „Treba pripomenúť, že
ich výstavbou nebol urobený zásah do historickej
budovy. Na návrh primátora boli umiestnené do
priestoru bývalých záchodov Štátnych majetkov,
ktoré boli pristavené k budove dodatočne,“ dodáva
vedúci múzea. Následne sa do popredia dostala

otázka, kde otvoriť dvere smerom do dvora pre
prístup návštevníkov do sociálnych priestorov.
Pavel Polka: „Našťastie som mal fotografie z ro-

kov 1896 a 1905, urobených smerom od dvora,
na ktorých bolo vidno, kde boli niekdajšie dvere
umiestnené. Na základe fotiek som určil na centimetre presne, kde boli svojho času a tam sme
ich umiestnili aj teraz. Práce boli vykonávané
za riadnej prevádzky múzea, takže ten týždeň,
keď dvere ešte neboli vybudované, som kvôli
zabezpečeniu budovy a exponátov prespával
v Schubertovej izbe.“ Vedúci múzea zdôrazňuje,
že napriek rôznym poznámkam na adresu sociálnych priestorov v múzeu nejde o žiadny luxus.
Je tam jeden mužský, jeden ženský záchod, ktorý
vyhovuje aj požiadavkám na bezbariérovosť a studená tečúca voda. „Stačí to však a návštevníci si to
pochvaľujú. Po úprave priestranstva za budovou sa
do sociálnych priestorov dostaneme cez pekné nádvorie s trávnikom, panelmi na kreslenie pre deti,
zabezpečeným ohniskom na opekanie a kvetmi.
Tým sa to však nekončí, máme ďalšie plány do
budúcna. Chcel by som dosiahnuť, aby sa na nádvorí osadila zámková dlažba. Potom bude na rade
fasáda, ktorá by súrne potrebovala rekonštrukciu,“
dodáva Pavel Polka.
(ik)
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ZPOZ by potreboval posily
Sprevádzajú nás dôležitými momentmi nášho
života, pričom ich prítomnosť si často ani
neuvedomujeme. Vítajú nás v živote, sobášia
nás a lúčia sa s nami, keď odchádzame z tohto
sveta, ale stretávame sa s nimi aj pri iných
príležitostiach. Ide o členov ZPOZ, čiže Zboru
pre občianske záležitosti.
ZPOZ na Slovensku vznikol v roku 1953,
v roku 1991 prebehla v jeho činnosti reorganizácia. V našom meste bola jeho činnosť aktualizovaná v roku 2001. Do náplne činnosti
organizácie patria občianske obrady: sobáše,
uvítania detí do života, občianske pohreby,
prijatie jubilantov, rozlúčky so školou, prijatie
športovcov, slávnosť ku Dňu matiek, mestské
dni, ocenenie významných osobností mesta,
prijatie delegácií či ukončenie volebného
obdobia. „Najviac žiadanými činnosťami
sú uzavretia manželstiev, uvítania detí do
života a najmä občianske pohreby,“ hovorí
dlhoročná členka želiezovského ZPOZ Jana
Beníková. V minulom roku účinkovali členovia ZPOZ-u pri 13 uvítaniach do života,
16 občianskych sobášoch a 30 pohreboch.
Matrikárka Mária Némethová vníma výraz-

Opäť riešili
slobodáreň

Na augustovom zasadnutí MsZ sa poslanci zaoberali aj možnosťami ďalšieho nakladania s budovou slobodárne. Objekt mal
byť rekonštruovaný spoločnosťou Innovia,
s.r.o., ale keďže spoločnosť doteraz nepodpísala dohodnuté zmluvy, mesto musí riešiť
otázku, čo s budovou. Na augustové rokovanie bola predložená správa obsahujúca štyri
alternatívy nakladania so slobodárňou.
Jedným z navrhovaných riešení je pokračovanie spolupráce s Innoviou. Podľa
správy primátor mesta začiatkom augusta
upozornil konateľa spoločnosti na nesplnenú dohodu o rekonštrukcii slobodárne. Ten
prisľúbil, že predloží stanovisko a v prípade
uznania argumentov spoločnosti by sa
mohlo pokračovať v spolupráci, byty by
však mohli byť skolaudované až v budúcom
roku. Ďalšou alternatívou je vypísanie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj slobodárne, ktorá bola uznesením MsZ č. 61/2013
vyhlásená za prebytočný majetok. Prípadný
predaj by sa uskutočnil s podmienkou prestavby objektu na nájomný bytový dom.
Treťou možnosťou je rekonštrukcia vo
vlastnej réžii. Mesto by sa v tomto prípade
mohlo uchádzať o dotácie a výhodný úver
zo ŠFRB. Poslednou navrhovanou možnosťou je alternatíva prvej s tým rozdielom,
že mesto by muselo nájsť nového partnera
na rekonštrukciu objektu. Na augustovom
rokovaní sa MsZ priklonilo k spolupráci
s Innoviou s tým, že v priebehu septembra
sa zvolá pracovného rokovanie s jej predstaviteľmi.
(ik)

nejší pokles v počte slávnostných obradov
uvítania detí do života: „V ostatnom období
ich evidujeme oveľa menej ako v minulosti.
Sčasti je to zapríčinené tým, že rodičia krstia svoje deti v kostole, sčasti však aj stratou
záujmu o slávnostné podujatia. Pritom tento
obrad je bezplatný a môže byť naozaj milou
spomienkou pre celú rodinu.“

Na činnosti ZPOZ sa v našom meste podieľa
asi 15 dobrovoľníkov – sobášiacich, rečníkov,
recitátorov, hudobníkov a ďalších. Na prvý pohľad sa to zdá byť dosť, opak je však pravdou.
Najmä rečníkov na pohreboch je málo. Na
občianskych pohreboch najčastejšie prednáša
reč Jana Beníková, a to po slovensky aj po
maďarsky, okrem nej Diana Pólyová po slovensky a ojedinele viceprimátor Marek Kepka
po maďarsky. „Najväčšiu potrebu posilnenia
nášho tímu pociťujeme na poste rečníka na
pohreboch, najmä v maďarskej reči. Rečník na
pohrebe to má asi zo všetkých najťažšie. Musí

vedieť kvalitne pripraviť aj predniesť svoju reč,
musí mať na to hlas, vhodné vystupovanie,
náturu aj akúsi prirodzenú autoritu,“ menuje
Jana Beníková najdôležitejšie kritériá kladené
na rečníka a dodáva: „Preto aj touto cestou sa
obraciame na občanov, aby sa k nám pripojili,
keď cítia nejaký vzťah k tejto činnosti. Chýbajú
nám však nielen rečníci, ale aj recitátori, a to
najmä pri podujatiach cez týždeň.“ Kým sobášiacim môže byť len primátor alebo poslanci,
ktorým bol mandát sobášiaceho zvlášť udelený, rečníkom na privítaní detí do života či na
pohrebe môže byť ktokoľvek, kto je schopný
a ochotný túto činnosť vykonávať. Aj keď ide
o finančne ohodnotenú činnosť, motiváciu členov ZPOZ treba asi hľadať inde. „Odmalička
som chodievala recitovať a akosi som v tejto
oblasti zostala aktívna doteraz. Vlastne som
s tým vyrastala,“ hovorí Diana Pólyová, ktorá
sa z recitátorky vypracovala na predsedníčku
organizácie. „Najväčšou motiváciou sú ľudia,
to, že ma vyhľadajú a vyslovene žiadajú a samozrejme osobné, listové či e-mailové poďakovania
po obradoch,“ dodáva Jana Beniková, ktorá by
si pri dostatku dobrovoľníkov vedela predstaviť aj oveľa širší záber činnosti ZPOZ. Možností je veľa: prijatie rodákov, jubilejné sobáše,
ocenenie darcov krvi, úspešných športovcov
a rad ďalších podujatí. „Pozabudlo sa trošku
na životné jubileá. V minulosti to boli pozitívne
vnímané podujatia, nebolo by zlé túto tradíciu
obnoviť,“ dodáva najdlhšie pôsobiaca členka
želiezovskej organizácie.
(ik)

Z daru Nadácie Ekopolis
ošetrili tisovec
Jednou z najvzácnejších drevín v želiezovskom parku alebo dokonca v celom
katastri mesta je tisovec dvojradový. Vyše
200-ročný strom, zasadený
ešte grófom Jánom Karolom
Esterházym rastie v blízkosti
amfiteátra a je evidovaný
medzi chránenými drevinami. O jeho morálnej hodnote vypovedá okrem iných
aj fakt, že bol zaradený do
finále vlaňajšieho ročníka súťaže Strom roka, vyhlásenej
Nadáciou Ekopolis. Vo finále
však rozhoduje počet získaných hlasov a tentoraz sa
želiezovský strom nedostal
medzi tri ocenené. Napriek
tomu vyhlasovatelia súťaže
želiezovský tisovec mimoriadne ocenili a prispeli na
jeho ošetrenie finančným darom 200 eur.
„Tisovec bol ošetrený počas augusta odborníkom v oblasti arboristiky. Ošerenie bolo
už potrebné, pretože na tisovci bolo niekoľko
veľkých zlomených vetiev, ktoré bolo nutné
šetrne a odborne odpíliť. Pri tejto príležitosti

boli zmerané aktuálne parametre chráneného
stromu. Vysoký je 29,5 m a obvod jeho kmeňa
je teraz 501 cm,“ povedala Dáša Mokošová,
pracovníčka
odboru
životného prostredia
MsÚ.
Tisovec dvojradový je podľa Dáše
Mokošovej zaujímavý
tým, že má tzv. dýchacie korene, ktoré sa
nachádzajú nad zemou.
„Je preto dôležité zabezpečiť, aby bolo jeho
okolie zneprístupnené,
aby pod ním neprechádzali autá, ľudia
nepostávali,
nefajčili
a neodhadzovali odpad.
Bolo by potrebné dodržiavať aj 10-metrové
ochranné pásmo tisovca.“ Dodávame len, že
zvýšená pozornosť na ochranu významného
želiezovského stromu je aktuálna najmä
v ostatnom období, keď boli obnovené masové akcie na amfiteátri.
(ik)
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Gulášové víťazstvo domácich

Upraví sa priestor
pred domom smútku

V Mikule sa 12. júla uskutočnil už 4. ročník súťaže vo varení guláša a gulášových špecialít. Tentoraz
sa varil kohútí perkelt. Súťažilo 21 družstiev zo Želiezoviec, Hronoviec, Kuralian, Svodova, Podlužian
a samotnej Mikuly. Štvorčlenná porota určila poradie: Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Autodoprava – Ján Šebo z Podlužian, na druhom manželia
Anita a Roland Virágovci a víťazmi sa stala dvojica
Ružena Bendeová a Helena Gregušová.
Každý, kto v tento teplý slnečný deň pobudol na
brehu Hrona pri niekdajšej mikulskej kompe, mohol
si pochutiť aj na rôznych druhoch guláša, nechýbal
stánok s občerstvením a hudba. Podujatie, ktoré zorganizovalo občianske združenie Mikulčan za pomoci
sponzorov, sa skončilo tanečnou zábavou trvajúcou
do rána.
(šh)

Deviaty Deň Svodova – deti v hlavnej úlohe
Tradičný Deň Svodova
sa uskutočnil 2. augusta.
Deviatemu ročníku najväčšieho svodovského podujatia
nechýbalo nič, na čo sme vo
Svodove zvyknutí – hojná
účasť i ponuka občerstvenia,

vôňa niekoľkých druhov guláša, atrakcie pre deti, dobrá
nálada i počasie. Teplý slnečný
deň osviežil minidaždík na

tak malú chvíľku, že nebolo
potrebné prerušiť program.
V ňom vystúpili: folklórne
skupiny Čakanka z Čaky,
Praslica z Kozároviec, spevácke skupiny Šarovčanky
a Nostalgia z Hronoviec,
mažoretky
zo
Želiezoviec, duo
Bon-bon, svodovská humoristická dvojica
Mara a Dóra a svodovské deti. Práve tie
boli zlatým klincom
programu a prekvapením
nielen
pre obecenstvo, ale napríklad
aj pre samotného predsedu
občianskeho združenia Svodov Ladislava Vékonya: „Časť

programu si deti pripravili už
v letnom tábore. Dievčatá potom

Po dohode so správcom cintorínov na
území mesta má dôjsť ešte v tomto roku k obnove okolia domu smútku v Želiezovciach.
Informoval o tom vedúci odboru správy
mestského majetku na MsÚ v odpovedi na
poslaneckú otázku na júnovom zasadnutí
MsZ. „Mesto má v rozpočte vyčlenených 10 tisíc
eur na želiezovský dom smútku, správca prisľúbil, že poskytne materiál, takže v tomto roku by
sa to malo zrealizovať,“ povedal Vojtech Félix.
Podľa Pavla Polku ide o chúlostivú záležitosť,
ktorá sa dotýka mnohých obyvateľov nášho
mesta. „Okrem riešenia prístupovej cesty by sa
tam mohli osadiť aj lavičky, aby si tam počas
obradov, najmä starší ľudia, mohli aj sadnúť,“
dodal poslanec. Práce by sa mali realizovať
v treťom štvrťroku.
(ik)

Mierne ziskoví

s nimi dva týždne nacvičovali tento program. Sami si šili kostýmy. Ja
som to predtým nevidel, až teraz,
preto ma to tak dojalo.“
Ako každý rok, aj teraz
bol Deň Svodova zakončený
tanečnou zábavou pod holým
nebom, ktorá trvala do skorých ranných hodín. (šh)

Neza búd a j ú . . .
Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB) v Želiezovciach k 70. výročiu Slovenského národného
povstania pripravila pre občanov nášho mesta
tematickú výstavu. Tvoria ju dokumenty
predstavujúce priamych účastníkov SNP
zo Želiezoviec a okolia a expozícia obrazov
Jozefa Kanyuka. Známy želiezovský umelec
predstavil svoje maľby zachytávajúce hrôzy
vojny, protifašistický odboj i život prostých
ľudí na pozadí týchto dejinných udalostí. Výstava je inštalovaná v malej sále Domu kultúry
v Želiezovciach.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 28. augusta, bezprostredne po skončení
slávnostnej schôdze želiezovskej ZO SZPB,
na ktorej si z rúk jej predsedu Jozefa Výbocha
prevzali ocenenia priami účastníci SNP alebo
ich príbuzní pozostalí. Jozef Výboch vo svojom
príhovore pripomenul význam ozbrojeného
povstania proti fašizmu, ktorým sa, napriek
jeho potlačeniu, Slovensko zaradilo k víťazom
2. svetovej vojny. Po skončení schôdze i vernisáže sa členovia základnej organizácie vydali
na Námestie sv. Jakuba, kde položili veniec

5

k pomníku padlým v 2. svetovej vojne. Na
druhý deň sa vybrali na celoštátne oslavy 70.

výročia SNP do B. Bystrice.
V jednom z príhovorov zaznelo: „Priami
účastníci SNP postupne, jeden po druhom, odchádzajú z tohto sveta. No odkaz udalostí spred
70 rokov nesmie odísť s nimi, pretože je stále aktuálny. Preto naň nesmieme zabudnúť a musíme
si ho neustále pripomínať.“
Je potešiteľné, že želiezovskí členovia SZPB
nezabúdajú a nám ostatným sa snažia pripomínať nielen udalosti a ich odkaz, ale aj samotných aktérov, ktorí v nich pred sedemdesiatimi
rokmi neváhali riskovať vlastné životy. (šh)

Spoločnosť Eurospinn, v ktorej má podiel
aj mesto Želiezovce, vyprodukovala v minulom roku výnosy vo výške 365 673 eur. Zisk po
zdanení predstavoval 381 eur. Informuje o tom
záverečný účet mesta, schválený na aprílovej
schôdzi mestského zastupiteľstva. Mesto malo
obchodný podiel aj v ďalších dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Spoločnosť
Ekoferment Želiezovce, s.r.o. v minulom roku
nevykázala žiadnu činnosť, konateľ Sanamed
Plus, s.r.o. v likvidácii nepredložil účtovné výkazy za rok 2013.
Jedinou príspevkovou organizáciou mesta
je Mestská knižnica, ktorá za minulý rok vykázala z hlavnej činnosti výnosy vo výške 73 804
eur. Zisk z tejto činnosti bol vo výške 4465 eur.
Z podnikateľskej činnosti pri výnosoch vo výške 10 486 eur zaznamenala zisk 427 eur. (ik)

Pracujú aj bez predsedu

Aj keď komisia školstva a kultúry pri MsZ
v Želiezovciach funguje už dva mesiace bez
predsedu po tom, čo sa Vojtech Tomašovič
vzdal mandátu poslanca a stal sa riaditeľom
ZŠ, zostáva najaktívnejším poradným orgánom
MsZ Ostatne zasadalo v auguste pod vedením
ad hoc spôsobom členmi povereného predsedu
Pavla Hostačného. Komisia sa zaoberala návrhom Ladislava Szűcsa na darovanie svojich diel
mestu. Poverený predseda poznamenal, že zatiaľ
nie je známe, kde budú umelecké diela uložené.
Členovia sa venovali aj problematike pripravenosti škôl a školských zariadení na nový školský
rok. Osobitnú pozornosť venovali MŠ s VJM,
keďže počet detí zapísaných do nového školského roka prevyšuje povolené kapacity. Prerokovali aj možné dopady navrhovaného VZN
o zvýšení príspevku na školné, najmä v materských školách. V závere rokovania sa členovia
komisie oboznámili s aktivitami mesta v oblasti
pestovania partnerských vzťahov. Poverený
predseda oboznámil prítomných s programom
mestských dní, ktoré sa uskutočnia s účasťou 8
partnerských samospráv nášho mesta.
(ik)
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Projekt kanalizácie
komplikovali vlastnícke
vzťahy, podá sa opäť
V polovici júna podalo mesto ďalšiu
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na dobudovanie kanalizačnej siete na území
mesta. Za ostatné roky to bol už štvrtý podaný projekt mesta Želiezovce na budovanie
kanalizácie. Projekt s rozpočtom takmer
7,27 milióna eur má zabezpečiť prístup ku
kanalizácii ďalším 2081 obyvateľom nášho
mesta. V súčasnosti je na verejnú kanalizáciu napojených 5103 Želiezovčanov, t. j. 71
% všetkých obyvateľov mesta.
Projekt v júnovej výzve nebol podporený, keďže z dôvodu chýbajúcich podkladov
mesto nemohlo doplniť požadované dokumenty. Podľa vedúcej odboru výstavby MsÚ
Emese Gubíkovej situáciu na Hurbanovej
ulici komplikoval prípad úmrtia vlastníka
pozemku. Dedičské konanie v termíne podávania a doplnenia projektu ešte neprebehlo,
a tak dediči sa nemohli vyjadriť k pripravovanému projektu ako vlastníci. Na jeseň sa má
objaviť ďalšia projektová výzva, do ktorej sa
mesto opäť plánuje zapojiť, čo svojím uznesením deklarovalo aj MsZ na svojej augustovej
schôdzi. Podľa vedúcej odboru výstavby MsÚ
by sa vlastnícke vzťahy na Hurbanovej ulici
mali dovtedy vyriešiť.
(ik)

Súbor Hron zožal úspech

V júni sa v Dome kultúry v Želiezovciach uskutočnilo divadelné predstavenie
Kubo. Predstavil sa ním divadelný súbor
Hron, pracujúci pri MO Matice slovenskej
v Kozárovciach. Naštudoval dedinský muzikál v dvoch častiach podľa predlohy Jozefa
Hollého, pod umeleckým vedením a réžiou
Ladislava Mráza. Vystúpilo v ňom množstvo
hercov (asi 50), ktorí si od začiatku svojím
spontánnym hudobným prejavom (spevom
v sprievode cimbalovej muziky) získali
sympatie prítomných divákov. Škoda, že len
okolo sto divákov.
S kozárovskými ochotníkmi si s chuťou zahrala aj nitrianska herečka Eva Večerová, ktorá
sa ľudsky zrelo i profesionálne zároveň zhostila jednej z hlavných ženských postáv – matky
mladej Aničky, bohatej vdovy Košáričky.
Dej tejto hry je všeobecne známy z televízneho stvárnenia zo 70. rokov minulého
storočia, keď Kuba bravúrne zahral dnes už
zosnulý národný umelec Jozef Króner. Aničku si tam zahrala vtedy mladučká pôvabná
herečka Milka Vášáryová. Mladá láska si aj
napriek spletitým odvekým ľudským túžbam po majetku k sebe cestu nájde.
Súboru Hron, ktorý v tomto roku oslávi
65 rokov svojej existencie, srdečne blahoželáme, do ďalšej práce želáme veľa tvorivého
elánu a držíme palce, keď bude onedlho
vystupovať na profesionálnych doskách Divadla A. Bagara v Nitre.
Výbor MO MS v Želiezovce

Tábor s kvalitným galaprogramom
Málokto si dokáže predstaviť folklór verejne predvádzaný v civilnom oblečení, nie v
krojoch. Alebo hrané scénky bez starostlivo
pripravených rekvizít, kde napríklad obyčajné stoličky môžu byť čímkoľvek, čo práve nie
je poruke.
Takéto niečo je možné vidieť každý rok v
Dome kultúry v galaprograme pripravenom
účastníkmi letného ľudovo-umeleckého
tábora. Sú nimi hudobníci, speváci a tanečníci - členovia detských a mládežníckych
folklórnych súborov, ktorí si v posledný deň
vyskúšajú a obecenstvu predvedú, čo sa počas svojho pobytu v tábore naučili.
„Tábor organizujeme už jedenásty rok.
Spočiatku sme to robili pri občianskom združení Soví dom, to však ukončilo svoju činnosť
a my sme nechceli, aby to zaniklo. Potom
sme pokračovali pod neinvestičným fondom
Čistý prameň. Sami sme už mali skúsenosti
z pobytov v iných táboroch. Neustále sme si
všímali, čo deti zaujíma, aj to, čo je pre ne
najdôležitejšie. Okrem toho, že sme program
tábora dopĺňali a ku všetkému sme sa snažili
zaistiť pedagógov, premýšľali sme aj nad tým,
čo by deťom mohlo pomôcť v tom, aby si to,
čo sa naučili, aj zafixovali a nezabudli. Zistili sme, že večerné tanečné domy poskytujú
dostatok priestoru na improvizáciu a deti ich
zbožňujú. Potom sme dostali ďalší nápad – na
konci tábora uskutočniť galaprogram, kde by
sme to všetko predviedli pred obecenstvom,“
– vysvetľuje genézu Alexander Juhász, ktorý
je spolu s manželkou Esterou dušou folklórneho diania v Želiezovciach.
Na galaprograme boli najviac prekvapu-

júce suverénne výkony tanečníkov najmä v
hraných scénkach, akoby išlo o deti zvyknuté na účinkovanie v divadle či vo filme. „Už
štvrtý rok sa vďaka hercovi Tamásovi Gálovi
venujeme aj ľudovým rozprávkam, v ktorých
deti hrajú, spievajú i tancujú. Ako bolo vidno
na javisku, z niektorých detí sa stávajú skutoční herci, mnohé aj mňa prekvapili,“ – hovorí
Alexander Juhász a dodáva: „Je to aj zásluhou
kvalitných pedagógov. Na ľudový tanec tu bol
Szabolcs Lengyel z Honvédu, je našim stálym
choreografom. Na folklór tu bol Péter Lévai z
Budapešti a na hudbu Marta Virágvöldiová a
András Turi. Mali sme tu aj ľudových remeselníkov. Najprv tu bola Gizela Dubová z Juru
nad Hronom, potom Judita Göböová z Levíc a
potom Mária Gódorová z Tešmagu.“

V tohtoročnom tábore sa zišli členovia
detského folklórneho súboru z Dvorov nad
Žitavou, domácich súborov Kincső a Apró
Kincső a jednotlivci z Budapešti a okolia.
Tábor podporil Úrad vlády SR, NSK, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a mesto
Želiezovce.
(šh)

Pripravuje sa kniha o Mikule

V auguste sa v mikulskom kultúrnom dome stretol výbor občianskeho združenia Mikulčan so svojimi členmi. Témou stretnutia bola príprava publikácie o Mikule, niekdajšej
obci, dnes mestskej časti Želiezoviec. Na stretnutie boli pozvaní aktivista a publicista Csaba
Tolnai, autor publikácií o Leviciach a historička z Tekovského múzea v Leviciach Margaréta
Nováková, bývalá Želiezovčanka, ktorá v roku 2010 so svojim tímom zriaďovala a inštalovala aj expozíciu Mestského múzea a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach, riaditeľka Mestskej knižnice v Želiezovciach Jana Beníková a kronikárka mesta Diana Pólyová.
Stretnutie bolo predbežnou poradou, nasledovať bude zhromažďovanie informácií a dokumentov o histórii niekdajšej obce, o ktorej prvá písomná zmienka sa datuje k roku 1075, je
teda staršia ako prvé písomné zmienky o Svodove (1156) i Želiezovciach (1274).
Výbor občianskeho združenia Mikulčan prosí každého, kto by mohol k príprave publikácie
akokoľvek prispieť, aby sa prihlásil u členov vedenia OZ.
(šh)

Seniori proti osteoporóze

V lete sa skončil štvrťročný program zdravotného cvičenia pre dôchodcov. Asi tucet členov želiezovskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku sa stretávalo od mája do júla
v priestoroch Nového domova každý štvrtok, aby si pod vedením zdravotnej sestry Gabriely Prudkej zacvičili a zlepšili si tak
svoj zdravotný stav. Podľa cvičiteľky boli tieto pohybové aktivity
zamerané na prevenciu a liečenie príznakov osteoporózy a boli
iniciované medzitým zosnulou predsedníčkou ZO JDS Máriou
Bakonyiovou. „Po úspechu prvej série cvičení a záujme seniorov o túto aktivitu začneme novú sériu zdravotných cvičení
opäť od septembra,“ dodala Gabriela Prudká.
(ik)
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Dva prístupy v parku
Nás, ľudí, vo veľkej miere charakterizuje to, akým spôsobom vplývame na svoje prostredie, ako ho
dotvárame. Prístup k prostrediu sa
však vyvíja zároveň s vývojom ďalších segmentov spoločnosti. Preto
stav nášho prostredia je obrazom,
meradlom stupňa nášho vývoja.
A žiaľ, často musíme čeliť faktu, že
hoci sa radíme k vyspelému svetu,
naše okolie a jeho stav tomu nie
vždy nasvedčuje. Vidíme, že oblasti
vzdialené len niekoľko kilometrov
od seba vykazujú extrémne rozdiely napríklad v oblasti čistoty
verejných priestranstiev. A to len
preto, že tieto oblasti boli oddelené hraničnou čiarou a na dvoch
stranách prevládali iné politické,
ekonomické či spoločenské normy.
Stretneme mladého človeka, ktorý
tvrdí, že od útleho veku ho v materskej, základnej, strednej i vysokej
škole viedli k environmentálnemu
cíteniu, ale keď sa ako dospelý snaží

podľa toho správať, každý na neho
zazerá ako na podivína. Vidíme
zarytého environmentalistu, ktorý
má vždy poruke trefnú ochranársku formulku, ale keď mu na jeho
pozemku niečo vybočí z prísne
krásneho usporiadania organického zariadenia, ihneď siahne po
motorovej píle.
Rozdiely v prístupe nemusíme
hľadať pri hraniciach, stačí zájsť
do mestského či Mestského, alebo
radšej Esterházyovského parku (aj
keď tento názov oficiálne nepovolili). Podpisy rôzne zameraných
Želiezovčanov nachádzame celkom
rýchlo. Porovnajme teda na dvoch
fotografiách dva prístupy k spoločnému parku Želiezovčanov, z ktorých aspoň jeden je celkom typický.
Hádajte ktorý!
Informačné tabule pri vstupoch do
parku vydržali bez poškodenia relatívne dlho, niekoľko rokov. Tieto
bašty dôkazu nášho šetrného prí-

stupu k mestskému parku padli
pred niekoľkými mesiacmi, keď
ich niekto počmáral sprejom.
Zúfalý pokus o zviditeľnenie
štýlom „mená hloupých na
všech sloupích“ sa možno neminul účinku. Môžeme však dúfať,
že u tohto „umelca“ sa neslávna
publicita prejavuje čkaním
prichádzajúcim železnou pravidelnosťou vždy v okamihu, keď
nejaký návštevník s dobrým cítením vstúpi do parku a prejde
pred informačnou tabuľou. To
by bolo celkom spravodlivé.
Druhým prístupom je akcia
miestneho nadšenca, ktorý na
rôzne miesta v parku umiestnil
historické fotografie o meste, ku
ktorým pripojil aj svoje básne.
Vďaka tomu môžu napríklad
návštevníci na mieste odcudzenej
busty Franza Schuberta vidieť
aspoň jej fotografiu. A pritom si
prečítať báseň. Kvalita média – oby-

O kríze a vedomí 2

Korumpujem, korumpuješ, korumpujeme...
Nevedomosť, aj predstieraná, človeka vo verejnej
sfére oslobodzuje. Najmä tým, že mu pomáha
zbavovať sa zodpovednosti. A to nielen morálnej,
ktorej hodnota je v dnešnej dobe viac ako sporná,
ale aj právnej. (Tzv. politickú zodpovednosť nateraz radšej ponechajme bokom.)
Vyvodzovanie trestnej zodpovednosti verejných
činiteľov za poškodzovanie verejných záujmov,
napríklad podpisovanie nevýhodných zmlúv
– tunelovanie, si vyžaduje dokázanie zlého úmyslu.
Nemožno predsa trestať za omyl alebo hlúposť. A
oni sa pri odhalení takmer všetci bránia: „Nevedel
som, že je to nevýhodné.“, „Bol som uvedený do
omylu.“ A ak sa im nedokáže, že z rozhodnutia
mali nejaký osobný prospech, zostávajú nepotrestaní. Aj v tom spočíva hodnota predstieranej
nevedomosti.
Asi najväčším prejavom obmedzenosti vedomia
súčasného človeka je predstava, že problémy súčasného sveta, prejavujúce sa okrem iného tým, čo
nazývame ekonomickou krízou, spočívajú v ekonomike. Aj z vyššie uvedeného je zrejmé, že ekonomické problémy sú len dôsledkom problémov
spočívajúcich v morálke a hodnotách. Omylom je
aj predstava, že problém vyrieši posilnenie osobnej zodpovednosti verejných činiteľov. Možno to
zlepší stav, ale problém zásadne nevyrieši. Skôr ho
zakryje a dôsledky posunie niekam inam.
Ak jedinou zábranou človeka v nemorálnom, či
dokonca kriminálnom správaní má byť strach
z odhalenia a trestu, je to žalostne málo.
Spoločnosť nikdy nikde nebola ideálna a ani
nebude. Nikdy nikde nebudú všetci ľudia slušní
a poctiví. Malo by ich však byť aspoň toľko, aby
morálne konanie bolo považované za prirodzené,
aby bolo spoločenskou normou. Aby tí ostatní (aj
keby ich bola väčšina), boli nútení svoje morálne
zlyhania skrývať a aspoň sa navonok tváriť, že sú
poctiví a slušní.

Akékoľvek správanie sa tolerovaním stáva postupne normou. A to tolerujúce prostredie nevytvárajú
len tolerovaní, ale najmä tolerujúci. Tolerancia
a ľahostajnosť k amorálnemu správaniu, preferovanie nevedomia pred vedomím a jeho akceptovanie vo verejnom živote – to všetko sú znaky
korupčného prostredia.
To, že žijeme v korupčnom prostredí, je už dávno známym faktom, ako aj to, koľko nás stojí.
Prostredie však nevytvorí jeden človek ani skupinka ľudí. Vytvoriť ho môže väčšina.
Definícií korupcie je viac, možno ju chápať
v užšom i širšom význame. Vcelku však ide
o nemorálne konanie, pri ktorom verejný činiteľ uprednostňuje osobné záujmy pred záujmami verejnými. Asi väčšina z nás si predstaví
funkcionára, ktorý nekoná tak, ako by mal, ale
tak, aby to bolo výhodné pre neho, alebo pre
niekoho, od ktorého prevzal úplatok, alebo mu
bola poskytnutá nejaká iná výhoda. Čo však, ak
verejný činiteľ koná nemorálne preto, že bol k tomu prinútený? Napríklad tým, že ak tak nebude
konať, nebude povýšený, príde o prácu, alebo
niečo horšie. Jednoducho povedané, koná tak zo
strachu z nevýhod. Je to tiež korupčné správanie?
Ide predsa o opak podplácania – o zastrašovanie
alebo vydieranie.
Ak sa pridržíme definície, že korupcia je uprednostnením osobných záujmov pred verejnými, ide
tiež o korupciu. Napokon, korupčné správanie pre
osobné výhody je podporované korupčným správaním zo strachu z osobných nevýhod.
Takto prichádzame na to, že skorumpovaní sme
všetci. Niektorí z nás sú podplácaní peniazmi
a výhodami, ostatní strachom. Takmer nikto
z nás nekoná tak, ako by to sám považoval za
správne.
Ak je to skôr naopak a korupčné správanie verejných činiteľov odsudzujeme iba zo závisti, že

čajného kancelárskeho papiera
nepredestinuje dlhé trvanie výstavy,
ak sa však poponáhľate, možno ju
ešte zastihnete pred prirodzenou
recykláciou.
(ik)

Putovali za pokladmi

Mestská knižnica v Želiezovciach aj v
tomto roku zorganizovala svoje tradičné
letné podujatie zamerané na odhaľovanie
kultúrnych a historických hodnôt nášho
mesta. Podujatie s názvom Putovanie za
pokladmi nášho mesta sa uskutočnilo v júli
a tohto roku sa konal už jeho 8. ročník.
Účastníkom putovania za pokladmi a pamätihodnosťami nášho mesta bol pri jednotlivých
zastávkach poskytnutý odborný výklad a po
ňom dostali aj kontrolné otázky. Za správne
odpovede boli odmenení „želiezovskými
toliarmi“. Prešli mnohými zaujímavými miestami, dozvedeli sa historické fakty napríklad
o vzácnych freskách v Kostole sv. Jakuba,
o pamätníku obetiam vojny a holokaustu
na námestí, o slávnom cukrárovi Sacherovi
a sacherovej torte, príbehy o cenných sochách,
navštívili mestské múzeum, park so vzácnymi
drevinami aj kaštieľ. Slávnostné vyhodnotenie
sa konalo priamo pred Mestskou knižnicou,
kde sa na odmenení i občerstvení účastníkov
podieľali aj sponzori. Unavení, ale obohatení
vedomosťami z histórie nášho mesta sa účastníci mohli pochváliť svojim rodičom a priateľom.
MsK
nie sme na ich mieste a nemôžeme robiť to isté,
mlčíme, keď by sme mali hovoriť a necháme hovoriť tých, ktorí by mali radšej mlčať, sme sami
spolutvorcami prostredia, v ktorom sa korumpujeme všetci navzájom.
Je pokryteckým blúznením snívať o tom, ako
poctivý zbedačovaný národ vyjde do ulíc a zatočí so skorumpovanými politikmi. Keď bude
poctivý národ, nebudú skorumpovaní politici.
Śtevo Hečko
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Za Máriou Bakonyiovou
So zármutkom musíme konštatovať, že
naše rady 21. júla 2014 navždy opustila Mária
Bakonyiová, dlhoročná členka a predsedníčka základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Želiezovciach. Odišla tíško
a napriek vážnym zdravotným problémom
predsa len nečakane.
Mária Bakonyiová sa narodila pred 84
rokmi v Banskej Štiavnici v baníckej rodine,
kde si vážili ťažkú ľudskú prácu, vôňu chleba, nutnosť dobrých medziľudských vzťahov,
vážnosť úprimného slova.
Usadila sa v našom meste, založila si
rodinu a stala sa učiteľkou, neskôr riaditeľkou materskej školy. V tomto náročnom,
ale humánnom povolaní, v ktorom sa našla
a vložila doň svoje organizačné schopnosti,
pedagogický takt a predovšetkým srdce,
pôsobila 40 rokov. Bez zveličenia možno

povedať, že bola priekopníčkou predškolskej
výchovy a zaškolenia rómskej populácie
v širokom okolí. Nikdy to však neoľutovala,
zostali jej na to krásne úsmevné spomienky
a predovšetkým radosť z toho, ako sa rómske
deti začleňovali do spoločnosti. Úspešná bola
aj v pedagogickom čítaní, kde sa so svojimi
prácami umiestňovala v okresnom, krajskom,
ba aj v celoslovenskom kole. Rovnako si počínala aj ako metodička pre materské školy
pre želiezovský obvod pri okresnom pedagogickom stredisku v Leviciach. Aktívna bola
v práci spoločenských organizácii aj v komisii
školstva MsNV. Dostala rad ocenení, vrátane
rezortného ocenenia Vzorný učiteľ.
Spomíname si na ňu aj ako na predsedníčku Jednoty dôchodcov Slovenska a členku výboru ZO SZPB. Mnohí si pamätáme
zájazdy, ktoré sme každodenne pripravovali

Za MUDr. Jánom Benkom

Uplynulo polstoročie odvtedy, čo sme
s nadšením otvárali našu novú nemocnicu.
Zišiel sa tu kolektív mladých pracovníkov,
ktorí od začiatku pracovali s veľkým elánom,
s cieľom dosiahnuť čo najlepšie pracovné výsledky.
Dnes nemocnice niet a odišiel aj jeden
z pilierov, jeden z tých, ktorí sa pričinili
o rozšírenie dobrého mena tohto zariadenia
v širokom okolí. Dňa 28. júna 2014 vo veku
87 rokov odišiel bývalý primár chirurgického

oddelenia MUDr. Ján Benko.
Do Želiezoviec prišiel ako 37-ročný na
jeseň roku 1963 po úspešnom konkurznom
konaní. Ako mladý chirurg s druhostupňovou
atestáciou sa ihneď zapojil do zariaďovania oddelenia a doplňovania jeho materiálovo-technického vybavenia. Začiatkom februára 1964
pri minimálnom počte zamestnancov uviedol
do prevádzky celé 60-posteľové oddelenie.
Bol to človek mimoriadne pracovitý,
svedomitý a disciplinovaný. Disciplínu vy-

do rozličných miest Slovenska. Výrazný býval jej podiel na organizačnej a obsahovej
príprave členských schôdzi SZPB. Na každej
vystupovala, jej príprava vystúpení bola precízna. Nezabudneme na jej chutné koláčiky,
spríjemňujúce naše spoločné posedenia. No
predovšetkým to bol jej dobrácky úsmev,
schopnosť vypočuť si iného, životný optimizmus a príklad v prístupe k úlohám.
Bola rodenou funkcionárkou. Nešetrila
sily a schopnosti v práci pre iných, pre spoločnú vec, dokonca robila to na úkor svojho
zdravia. Právom požívala v našich radoch
vážnosť, dôveru a úctu. Za toto všetko sme
jej vďační, pre toto všetko nám chýba a bude
ešte dlho chýbať. Vďačná spomienka na ňu
v mnohých z nás, ktorí sme ju poznali, nevymizne.
Jozef Výboch

žadoval aj od svojich podriadených, a to sa
odzrkadľovalo na chode celého oddelenia. Od
pacientov vyžadoval dodržiavanie liečebného
režimu, popritom to bol človek ľudský, chápajúci všetky strasti a bolesti svojich pacientov.
My, bývalí pracovníci nemocnice i obyvatelia mesta a širokého okolia, mu vyslovujeme
slová vďaky za vykonanú prácu. S hlbokou
úctou sa v mene všetkých lúči
Naďa Končalová,
bývalá vedúca sestra NsP Želiezovce.

Výsledky ZŠ Želiezovce v predmetových olympiádach a súťažiach v obvodných kolách
7. B – Peter Palášti – strieborné
pásmo, Hodžov novinový článok;
úspešný riešiteľ geografickej olympiády
7. B – Patrik Turcsek – bronzové
pásmo Hodžov novinový článok;
dejepisná olympiáda – 3. miesto
5. A – Jakub Koprla – 2.–5. miesto
MO; úspešný riešiteľ BiO; veľký
diplom Klokan – medzinárodná
matematická súťaž
8. B – Paulína Bradová – DO – 2.
miesto okresné kolo, účasť v krajskom kole; výtvarná súťaž: Umierajú postojačky – 1. miesto, získala
výlet pre celú triedu; výtvarná súťaž:
Nakresli si svoju sovu – 5. miesto
v celoslovenskom kole
6. B – Veronika Pečeňová – veľký
diplom Klokan – medzinárodná
matematická súťaž; Pytagoriáda – 8.
miesto, účasť v MO
7. B – Hortenzia Wollentová
– úspešný riešiteľ MO
4. A – Simona Béliková – výtvarná
súťaž Príroda očami detí – 3. miesto;

výtvarná súťaž Vesmír očami detí
8. A. – Nikoleta Nagyová – literárna
súťaž Príroda očami detí – 2. miesto;
Mladý záchranár – 3. miesto
8. B – Erika Gőbölösová – literárna
súťaž Príroda očami detí – 3. miesto;
literárna súťaž Európa v škole – 3.
miesto
3. B – Milan Takács – Pytagoriáda
– 7. miesto
8. A – Matej Stančík – úspešný
riešiteľ FO
9. A – Kitti Maďarová – úspešný
riešiteľ DO
9. A – Dávid Židek – úspešný riešiteľ
DO
8. B – Sandra Botková – DO – 4.
miesto – úspešný riešiteľ
8. A – Karolína Zvolenská – GEO
– 4. miesto; Mladý záchranár – 3.
miesto; účasť v projekte Spotrebiteľská súťaž
6. B – Michaela Misiaková – úspešný riešiteľ GEO; Mladý záchranár
5. A – Asha Mária Dasová – úspešný
riešiteľ GEO; veľký diplom Klokan

– medzinárodná matematická súťaž;
Pytagoriáda – úspešný riešiteľ
9. A – Michaela Bieliková – úspešný
riešiteľ OSJL
5. B – Simona Rosíková – Šaliansky
Maťko – 3. miesto
8. B – Richard Raczkó – ZENIT
– celoslovenská súťaž – 5. miesto;
Mladý záchranár – 3. miesto
7. A – Karina Kecskésová – výtvarná
súťaž Vesmír očami detí
7. B – Barbora Murcinová
- návrh na obal žiackej knižky –
ŠEVT – 5. miesto celoslovenská
súťaž; Mladý zdravotník
6. B – Natália Zikmundová – výtvarná súťaž Európa v škole – 3. miesto
5. A – Kristína Šašová – liternárna
Sikenica – 3. miesto; Mladý zdravotník – 3. miesto
6. B – Samuel Vezér – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
9. B – Jarka Hrašková – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
8. A – Branislav Samson – ZOČ
– záujmová odborná činnosť – 4.

miesto celoslovenské kolo
Mladý zdravotník – 1. stupeň: Dominika Urbánová – 5. B, Simona
Hutaiová – 5. A, Kristína Šašová – 5.
A – 3. miesto, Kristína Gundová – 5.
A, Lucia Jarošová – 5. A
Mladý zdravotník – 2. stupeň: Alexandra Kállaiová – 6. B, Michaela
Misiaková – 6. B, Lea Somogyiová
– 7. B, Barbora Murcinová – 7. B,
Miroslava Martonová – 7. B, Kevin
Stanko – 6. B
Spotrebiteľská súťaž Spotreba pre
život – tvorba časopisu: Karolína
Zvolenská – 8. A, V. Viglarská – 8. A,
Martina Polková – 8. A
Stolný tenis: Christián Vajs, Adrián
Barkóczi – 3. miesto okresné kolo,
Miroslav Matoš, Rebeka Hrncsjarová;
Mészarošová, Hrncsjarová, Michlová, Melichová – 2. miesto okresné
kolo
Mladí záchranári CO: Nikoleta Nagyová, Richard Ráczkó, Zsolt Gerhát,
Karolína Zvolenská – 3. miesto
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Reorganizácia a kríza vo futbalových súťažiach

Slovenský futbalový zväz ohlásil začiatkom tohto roka reorganizáciu nižších
a regionálnych futbalových súťaží. Zrealizovala sa začiatkom novej súťažnej sezóny.
Reorganizácia sa týkala najmä II. a III. ligy,
ale dotkla sa aj nižších regionálnych súťaží.
II. liga bola rozdelená na dve časti - západnú
a východnú skupinu, v III. lige sa vytvorili
štyri skupiny (Bratislava, Západ, Stred, Východ). O reorganizácii sme sa prorozprávali
s regionálnym športovým spravodajcom
denníka Új Szó Gáborom Ábelom, ktorý sa
tematikou dlhodobo zaoberá.
„Po reorganizácii mala pôvodne III. liga
zaniknúť a družstvá, ktoré v nej pôsobili,
sa mali rozdeliť do II. ligy a súťaží, ktoré
sa mali nazýva regionálne majstrovstvá.
Nakoniec sa názov regionálne majstrovstvá
neujal a súťaž bola nazvaná opäť III. ligou.
Jedna úroveň sa však stratila zo štruktúry
futbalových súťaží.“ Želiezovce pôsobia
v juhovýchodnej skupine IV. ligy. Z tejto
súťaže postúpilo jediné družstvo, Vrakúň,
tri tímy, Váhovce, Nový Život a Imeľ zase
vystúpili. „Ostatné družstvá, dokonca aj
posledný Močenok, zotrvali v súťaži, aj keď
podľa súťažných pravidiel musí posledný tím
súťaže automaticky zostúpiť do nižšej ligy,“
hovorí športový žurnalista, pričom poukazuje na neštandardné javy v regionálnych
futbalových súťažiach, či už v súvislosti s
reorganizáciou, ale aj mimo tohto administratívneho kroku.

„Z východnej skupiny V. ligy postúpila
do vyššej súťaže spomedzi družstiev z Levického okresu Kalná nad Hronom. Čaka v
priebehu sezóny vytúpila zo súťaže, ostatné
tímy zostali v V. lige, žiadny tím nevypadol
do nižšej súťaže. Niektorí víťazi oblastných
(okresných) majstrovstiev sa ani neprihlásili
do V. ligy. Zaujímavosťou je, že z oblastných
majstrovstiev Levice naposledy postúpilo
z prvého miesta družstvo Želiezoviec. Po
niekoľko rokov nepostúpilo žiadne družstvo,
potom Tekovské Lužany zo šiesteho a Kozárovce z 2. miesta. Preto v V. lige sú iba tri
družstvá z Levického okresu – spomínané
dve a Hontianska Vrbica.“ Medzi príčinami
treba hľadať vyššie nároky na zázemie klubov, tak v oblasti zabezpečenia štadiónov,
čo je asi menší problém, ako aj v oblasti
vyšších požiadaviek na finančné zdroje a
existencie mládežníckych družstiev. Mužstvá po postupe cestujú na väčšie vzdialenosti, na zápasoch musia platiť ďalšieho
rozhodcu, aj delegáta a v tejto súťaži musí
mať účastník dve mládežnícke družstvá, čo
na mnohých miestach nedokážu plniť.
Podľa spolupracovníka Új Szó je všeobecným trendom, že o futbal sa zaujíma
čoraz menej detí. Ubúda nielen dorastencov a žiakov, pred očami stále menšieho
počtu fanúšikov sa strácajú dospelí hráči,
dokonca celé družstvá. „V okrese Rimavská Sobota prebiehali futbalové súťaže
nedávno na troch úrovniach. Pred tromi

Ponuka krúžkov CVČ
v školskom roku 2014/2015

Futbal (1. – 4. roč.), Karate (začiatočníci), Karate (pokročilí), Stolný tenis, Tenis, Zumba, Gitara, Mažoretky, Šach, Anglický jazyk (1. – 4. roč.), Anglický jazyk (5. – 9. roč.), Tvorivé dielne,
Šikovníček, Informatika, Rybársky krúžok.
Poplatok za záujmové útvary (krúžky) je 3,50 € na mesiac. Poplatok za záujmové útvary Futbal
a Anglický jazyk je 5 € na mesiac. Poplatok za záujmový útvar Tenis je 8 € na mesiac.
CVČ

Vedie vo všetkých súťažiach

Kristián Vincze pokračuje v úspešnom ťažení v domácich motokrosových súťažiach
a účinkovaní na medzinárodnej scéne. Začiatkom augusta sa konala súťaž na dráhe v Sikenici, zaradenej do Motocross tour 2014, v ktorej želiezovský pretekár vyhral oba rozjazdy
a s istotou získal prvenstvo, čím si poistil
aj vedúce postavenie v súťaži Medzinárodných majstrovstiev SR a Regionálneho
pohára Západ. Kristián vedie aj v súťažnej
sérii Slovenského pohára MX 2014 a Regionálneho pohára Východ.
Popri úspechoch na domácej pôde pokračoval želiezovský motokrosár aj v účinkovaní v slovenskej reprezentácii. V dňoch
9. a 10. augusta sa v Lierneux v Belgicku
uskutočnili majstrovstvá sveta v motokrose
mládeže. Kristián Vincze (na snímke s č. 33) skončil vo svojej kategórii MX65 na 29. mieste.
(ik, foto: Ondrej Peleš)

rokmi zanikla tretia, tento rok druhá trieda. Zostala jediná oblastná úroveň, aj v
nej hrá iba 15 tímov. Podobná je situácia
v okrese Veľký Krtíš a Komárno. Odzneli
aj také plány, že niektoré okresy by úplne
vystúpili z organizovaných súťaží. Družstvá by sa schádzali na gulášových pivných
športových podujatiach, ktoré by podľa ich
funkcionárov dokázali privábiť viac divákov. Medzitým úroveň ďalej klesá, chýbajú
zdroje, samosprávy čoraz menej podporujú svoje družstvá. Dostali sme sa do situácie, kedy informácia, že mužstvo funguje
takmer bez podpory, nie je pre žurnalistu
témou, skôr všeobecne rozšíreným javom,
o akom počuje na mnohých miestach. Zdá
sa, že tento trend nedokáže zvrátiť ani
reorganizácia, ktorej cieľom bolo zvýšenie
úrovne domáceho futbalu,” hovorí Gábor
Ábel a dodáva, že v januári môžeme očakávať ďalšie zmeny. Tentoraz sa dotknú prestupových podmienok. Ich podstatou je, že
hráči by mohli prestúpiť do iného mužstva
aj bez súhlasu svojho klubu. Zatiaľ sa zdá,
že takáto zmena by postihla tých, ktorí stavajú na výchove vlastných hráčov, jednom
z pilierov možného zvýšenia úrovne slovenského futbalu, s hodnotením však treba
počkať do predstavenia konečnej verzie
návrhu.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Horné Obdokovce – Želiezovce 1:1 (1:1)
Rotík S.
Želiezovce – FC ViOn B 1:3 (1:2) Vavrík
Močenok – Želiezovce 1:0 (0:0)
Galanta – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 2:3 (0:0) Vavrík 2
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:1 (1:1) Vrba P.
Želiezovce – Palárikovo 3:0 hostia
nepricestovali
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 3:0 (2:0)
Trstice – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 4:2 (1:0)Szokol R.
2, Páchnik D. 2
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Šahy 6:3 (3:1) Pastorok R.,
Molnár A., Burin D., Horváth R., Čík T. 2
Štúrovo – Želiezovce 10:2 (5:1) Čík T.,
Molnár A.
Želiezovce – N. Zámky B 5:2 (4:0)
Horvváth R. 3, Kudela T., Čík T.
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Šahy 1:10 (0:6) Bednár M.
Štúrovo – Želiezovce 8:0 (4:0)
Želiezovce – N. Zámky B 2:5 (2:1) Mentuš
K., Dudáš Á.
(in)
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Heslo Budujeme partnerstvá,
používané v cezhraničných projektoch, nie je iba prázdnou
frázou a projekty neslúžia iba na získavanie peňazí. Potvrdzuje
to aj prípad želiezovskej samosprávy, ktorá aj niekoľko rokov po
ukončení projektu Spájanie kultúrnych tradícií miest Želiezovce
a Isaszeg pokračuje v spolupráci s partnerským mestom. Ostatným spoločným podujatím bola súťaž vo varení kapustnice,
uskutočnená 29. augusta na želiezovskom amfiteátri. Podujatia

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

2. 7. Eliška Halgašová, 4. 7. Rebeka Molnár, 8. 7. Erik Droppan, 31. 7. Leo
Urban, 1. 8. Jakub Bonda, 12. 8. Zdenko Drla, 21. 8. Zsófia Lojda, Soňa Grešová (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

5. 7. Adrián Ferda (Želiezovce) – Natália Hruščová (D. Kubín), 12. 7. Tomáš Török
(Levice) – Martina Podobová (Levice), 26. 7. Maroš Szikra (Želiezovce) – Denisa
Gallóová (Želiezovce), Ladislav Kovács (Želiezovce) – Marta Hilkovičová (Sereď), Marián Štefánek (P. Ruskov) – Zuzana Farkašová (P. Ruskov), 23. 8. Gabriel
Nagy (Želiezovce) – Erika Kádek (Levice), Marián Králik (Nemšová) – Annamária
Csenkyová (Želiezovce), 30. 8. Peter Ondrušek (Kubáňovo) – Zuzana Nemcová
(Želiezovce), Michal Kolařík (V. Uherce) – Ingrid Veisová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk

sa zúčastnilo 18 trojčlenných družstiev: družstvo MsÚ Želiezovce, primátora Želiezoviec, dve družstvá z Isaszegu, tri družstvá prevádzkovateľa amfiteátra Pétera Manhercza a družstvá
Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO Slovenského poľovníckeho zväzu, OZ Mikulčan, OZ Svodov, miestnej reformovanej cirkvi, Hasičského a záchranného zboru, ZO Csemadok,
OZ Ironsheep Crew, MO Slovenského rybárskeho zväzu, OZ
Castellum Zelis a policajtov vo výslužbe. Súťaž vyhralo družstvo
SZTP, nasledované tímom MsÚ a ZO SPZ. Podujatie pokračovalo retro party v podaní DJ Dynamic`s do ranných hodín. (ik)

50
Ľuboš Adamovič 26. 09.
Michal Kriška
30. 09.
Zuzana Majtánová 03. 09.
Marian Mesár
13. 09.
Jozef Petrovič
24. 09.
Gabriel Sólya
17. 09.
Gabriel Szűcs
20. 09.
Oto Šutovský
13. 09.
Otília Tóthová
01. 09.

Mária Horváthová 07. 09.
Ondrej Juroško
10. 09.
Štefan Kovács
26. 09.
Eva Molitorisová 19. 09.
Jarmila Nábočíková 28. 09.
František Nagy
18. 09.
Ladislav Nagy
12. 09.
Alžbeta Nagyová 29. 09.

60
Marta Pavlíková 26. 09.
Csaba Saskői
06. 09.
Tibor Šulka
14. 09.
Valéria Tóthová
18. 09.
Štefan Uhliar
23. 09.
Mária Bátovská
22. 09.
Ladislav Beke
01. 09.
Gabriela Bitterová 26. 09.
Tibor Dóka
16. 09.
Jozef Forgáč
21. 09.
Katarína Hajnovičová 02. 09.

80
Vojtech Molnár
21. 09.
Marta Rusňáková 05. 09.
Margita Vargová 20. 09.

70
Karol Géczy
20. 09.
Marta Slobodová 06. 09.
Andor Wurster
12. 09.

90
Gabriel Meszaros 25. 09.

Opustili nás – Elhunytak

A zselízi Franz Schubert Vegyeskar július 5-én könnyűzenei feldolgozásokkal szórakoztatta a farnadi falunap
közönségét.
(f)

9. 7. Ondrej Hraško (Želiezovce, 73 r.), 11. 7. Tibor Šebo (Pastove, 52 r.), 12. 7. Elena
Turányiová (Bíňa, 84 r.), 13. 7. Vojtech Mészáros (Želiezovce, 94 r.), 15. 7. Jozef
Debnár (Želiezovce, 67 r.), 19. 7. Eva Kecskéšová (Želiezovce, 73 r.), 21. 7. Mária
Bakonyiová (Želiezovce, 84 r.), Eugen Csonka (Bíňa, 72 r.), 30. 7. Mária Dulaiová
(Želiezovce, 81 r.), 3. 8. Elena Mihóková (Želiezovce, 72 r.), 4. 8. Ernest Török (V.
Pesek, 83 r.), 6. 8. Katarína Gubová (Želiezovce, 56 r.), 13. 8. Jozef Henzel (Keť,
69 r.), Helena Kovácsová (I. Sokolec, 63 r.), 22. 8. Helena Kissová (Bielovce, 77
r.), Jozef Pavlík (V. Pesek, 71 r.), 23. 8. Irena Matiašková (Želiezovce, 87 r.), 25. 8.
Tibor Boženík (Želiezovce, 53 r.), 30. 8. Koloman Pekaj (Trhyňa, 5ý r.), 1. 9. Juliana
Füzeková (V. Pesek, 91 r.), 6. 9. Helena Obertová (P. Ruskov, 81 r.)
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Zselízi Hírmondó
Turnaj v minifutbale spojený so súťažou vo varení guláša čakal záujemcov 19. 7. na vedľajšom ihrisku športového areálu
MŠK. Futbalový súboj vyhralo družstvo Sikenice, gulášový OZ
Ironsheep Crew. Večer sa konala zábava pod holým nebom, do
tanca hrala skupina M&M Trio.
Foto: (jb)
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Zo Svodova a z Mikule v dňoch:
22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 15. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná,
Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná
a Cintorínska:
23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová,
Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z obchodov: 25. a 26. septembra, 23. a 24. októbra, 27. a 28. novembra
Mestský úrad Želiezovce
a 18. decembra.
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Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka
Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
na Ul. kpt. Nálepku zmenila svoju otváraciu dobu od 1. 4. 2014. Prevádzka
bude otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00
do 17.00 hod.

Spomienka
11. 9. 2014 bude tomu presne 1 rok,
čo nás opustila naša drahá

Eva Kissová.

Kto ste ju poznali, venujte jej krátku spomienku.
Syn Ernest, mama, sestra a brat Ernest s rodinou.

(14-10)

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2014

Zselízi Hírmondó

Családi ház eladó Zselízen a Kert utcában. Tájékoztatás a 036/
7711944-es telefonszámon.
Predám RD na Záhradnej ulici v Želiezovciach. Tel: 036/
7711944
Predám 3-izbový slnečný byt blízko centra Želiezoviec. Byt je
tehlový, v prevažnej časti zrekonštruovaný. Cena 37 000 eur. Garáž k bytu gratis. Tel. 0905 969 174

Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2014-ben
Szódóról és Mikoláról: szeptember 22-én, október 20-án, november 24-én és december 15-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola,
Štúr, Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból:
szeptember 23-án, október 21-én, november 25-én és december
16-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán,
Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös
utcákból és a Szoroskából: szeptember 24-én, október 22-én,
november 26-án és december 17-én.
Az üzletekből: szeptember 25-én és 26-án, október 23-án és
24-én, november 27-én és 28-án és december 18-án.
Zselízi Városi Hivatal

V. Dobiáš: VOLALI STE ZÁCHRANKU?
Cena 7,70 €
Bratislava, Dixit 2014.
20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch.
RODIČIA SA PÝTAJÚ ORTOPÉDA
Cena 16,50 €
Bratislava, Ikar 2014.
Čo si máme všímať na deťoch a aké sú riešenia. Vynikajúca
príručka.
J. Newcomb: ANJELSKÉ POŽEHNANIA
Cena 14,99 €
Bratislava, Slovart 2014.
Podnetné nápady, ako preniesť blahodarné pôsobenie anjelov
do vlastného života. Pokračovanie v anjelských tajomstvách.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
www.facebook.com/KniznicaZeliezovce

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Duba Gyula: VALAMI ELMÚLT
Ára 10,29 €
Pozsony, Madách 2014.
Erni gyermekkora. Regényes önéletírás.
Sarginson, S.: IKREK.
Ára 13,24 €
Megrendítő regény az ikrek közötti kötelékről és egy titokról.
Koncz,D.: SZTÁROK ÉS SZTORIK.
Ára 11,-€
Budapest, Média 2014.
Híres nevek: Demjén Ferenc, Kovács Kati, Kóbor János,
Szörényi Levente és még sokan mások, Cserháti Zsuzza CDvel. Már a második rész is várja önöket.
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* Sport *

Átszervezés és válság a régiós labdarúgásban
A Szlovák Labdarúgó Szövetség az idei év elején
átszervezést hirdetett meg az alacsonyabb és a
régiós bajnokságok szintjén, amely az aktuális
szezon kezdetével lépett érvénybe. Az átszervezés elsősorban a második, harmadik ligát
és az alacsonyabb regionális osztályokat is
érintette. A II. liga két részre, keleti és nyugati csoportra osztódott, a III. ligában négy
csoportban folyik a pontvadászat (Pozsony,
Nyugat, Közép, Kelet). Az átszervezésről Ábel
Gábort, az Új Szó régiós sporttudósítóját kérdeztük, aki hosszú távon foglalkozott a témával. „Az átszervezés nyomán előbb megszűnt
volna a III. liga, az ott szereplő csapatokat a
2. ligában és a régióbajnokságoknak nevezett
osztályokban helyezték volna el. Végül a régióbajnokság megnevezést megszüntették,
és ismét III. ligának nevezték el. Egy osztály
viszont kiesett a struktúrából.” Zselíz a IV.
liga délkeleti csoportjában szerepel. Ebből a
bajnokságból egy csapat – Nyékvárkony – jutott fel, három gárda – Vága, Illésháza és Imely – pedig kilépett. „A többi csapat, még az
utolsó helyezett Mocsonok is bent maradt a
bajnokságban, holott a versenyszabályok szerint az utolsó helyezett automatikusan kiesik
a bajnokságból” – mondja a sportújságíró
arra mutatva rá, hogy mind az átszervezéssel
kapcsolatban, mind pedig egyéb tekintetben
furcsa dolgok történnek a régiós pontvadászatokban. „Az V. liga keleti csoportjából
a Lévai járásbeli csapatok közül Garamkálna

jutott fel a IV. ligába. Cseke menet közben
lépett ki a bajnokságból, az összes többi
csapat bent maradt, egy sem esett ki alacsonyabb osztályba. Némely területi (járási) bajnokság győztese be sem nevezett az V. ligába.
Érdekesség, hogy legutóbb Zselíz jutott fel a
lévai területi bajnokságból az első helyről,
bajnokként. Néhány évig egy csapat sem
lépett magasabb osztályba, majd Nagysalló
a 6. helyről, Garamkovácsi pedig a 2. helyről
jutott fel. Emiatt az V. ligában csupán három
csapat, az említett kettő és Hontfüzesgyarmat szerepel a Lévai járásból.” Az okok közt
a csapatok hátterére támasztott magasabb
követelmények keresendők, egyrészt a létesítmények terén, ami talán a legkisebb gond,
másrészt a nagyobb forrásigény és az utánpótlás terén. A csapatok távolabbra utaznak,
a mérkőzéseken egy játékvezetővel több kell,
hogy legyen, sőt, mérkőzés-ellenőrre is szükség van. Ráadásul ebben az osztályban már
kötelező, hogy a résztvevő két iúsági vagy
diákcsapattal rendelkezzen, és ezt sok helyen
nem tudják teljesíteni.
Az Új Szó külső munkatársa szerint általános trend, hogy egyre kevesebb gyermek
érdeklődik a labdarúgás iránt. És nemcsak
a fiatal focisták száma van fogyóban, felnőtt
játékosok, sőt, egész csapatok vesznek el az
ugyancsak egyre fogyatkozó számú szurkolótáborok szeme elől. „A Rimaszombati
járásban nemrég még három szinten folyt a

A szabadidőközpont szakkörkínálata
a 2014/2015-ös tanévben

Labdarúgás (alsó tagozat), karate (kezdők), karate (haladók), asztalitenisz, tenisz, zumba,
gitár, mazsorettek, sakk, angol nyelv (alsó tagozat), angol nyelv (felső tagozat), alkotóműhelyek, ügyes kezek, informatika, horrgász-szakkör.
A szakkörök havi tandíja 3,50 euró. A labdarúgás és az angol nyelv tandíja 5 euró, a tenisz szakkör tandíja 8 euró havonta.
(cvc)

Minden versenyben vezet

Vincze Krisztián folytatja győztes menetelését a hazai motocross-versenyeken és szereplését a nemzetközi sportrendezvényeken. Augusztusan a peszeki versenypályán folytatódott a Motocross tour 2014 elnevezésű
versenysorozat. A zselízi motoros mindkét
futamot megnyerte, és biztosan szerezte
meg a futamgyőzelmet kategóriájában.
Ezzel megerősítette első helyezését a Szlovákiai Nyílt Bajnokságban és a Nyugati
Regionális Kupában. Krisztián emellett az
MX2014 Szlovák Kupát és a Keleti Regionális Kupát is vezeti.
A hazai kiváló eredmények mellett
a zselízi versenyző a szlovák válogatottban is rendszeresen szerepel. Augusztus
9–10-én a belga Lierneux volt a színhelye
az ijfúsági motocross világbajnokságnak. Vincze Krisztián (középen) a világversenyen az
MX65-ös kategórában a 29. helyet szerezte meg.
(ik)

területi bajnokság. Három éve megszűnt a
harmadik, idén pedig a második osztály, és
csupán egyetlen járási szint maradt, az is csak
15 csapattal. Hasonló a helyzet a Nagykürtösi
és a Komáromi járásban is. Elhangzott olyan
terv is, amely szerint egy-egy járás teljesen
kilép a szövetség által szervezett bajnoksági rendszerből. A csapatok gulyáspartis
sörmeccseket játszanának néhány csapat
részvételével, amelyeket szerintük több
néző látogatna. Eközben a színvonal tovább
esik, hiányzik a pénz, az önkormányzatok
egyre kevésbé támogatják csapataikat. Oda
jutottunk, hogy ez már általánosan elterjedt,
az újságíró számára már nem téma, ha egy
csapat szinte támogatás nélkül működik,
hiszen a legtöbb helyen ezt hallja. Úgy tűnik,
ezt a trendet a színvonal növelésére irányuló
átszervezés sem tudja megfordítani – mondja
Ábel Gábor, és végül elújságolja, hogy januártól további változások várhatók. Ezúttal
az átigazolási rendszer megy át változáson,
amelynek lényege, hogy a játékosok klubjuk
beleegyezése nélkül is átigazolhatnak más
csapathoz. Előzetesen úgy tűnik, hogy ez a
döntés nagy csapás lehet a hazai labdarúgás
színvonal-növelésének egyik alappillére, az
utánpótlás-nevelés számára, de az értékeléssel
érdemes megvárni a végleges verziót. (ik)
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek–délkelet
Horné Obdokovce – Želiezovce 1:1 (1:1)
Rotík S.
Želiezovce – FC ViOn B 1:3 (1:2) Vavrík
Močenok – Želiezovce 1:0 (0:0)
Galanta – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 2:3 (0:0) Vavrík 2
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:1 (1:1) Vrba P.
Želiezovce – Palárikovo 3:0 játék nélkül!
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 3:0 (2:0)
Trstice – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 4:2 (1:0)Szokol R.
2, Páchnik D. 2
III. liga – diákok – dél
Želiezovce – Šahy 6:3 (3:1) Pastorok R.,
Molnár A., Burin D., Horváth R., Čík T. 2
Štúrovo – Želiezovce 10:2 (5:1) Čík T.,
Molnár A.
Želiezovce – N. Zámky B 5:2 (4:0)
Horvváth R. 3, Kudela T., Čík T.
III. liga – tanulók – dél
Želiezovce – Šahy 1:10 (0:6) Bednár M.
Štúrovo – Želiezovce 8:0 (4:0)
Želiezovce – N. Zámky B 2:5 (2:1) Mentuš
K., Dudáš Á.
(in)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
tanulóinak versenyeredményei a 2013/2014-es tanévben
Magyar nyelv (Felkészítő tanárok: Félix Mária,
Horváth Csilla, Kaszmán Zoltán, Kristóf Krisztina,
Mokos Éva, Sajka Mária, Sajka Zsuzsanna, Urbán
Beáta)
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny:
Melczer Anna (3. A) – körzeti 1. hely, járási aranysáv, országos ezüstsáv), Kreko Bianka (2. B) – körzeti 3. hely, járási ezüstsáv, Levicky Máté István (3. B)
– körzeti 2. hely, járási ezüstsáv, Belan Veronika (7.)
– körzeti 3. hely, járási ezüstsáv, Bencsík Stefánia (9.
B) – járási ezüstsáv, Duba Dorottya (5. A) – körzeti
3. hely, járási bronzsáv, Javorka Ádám (5. B) – körzeti 2. hely, járási bronzsáv, Puksa Mátyás Ferenc
(6. B) – körzeti 3. hely, járási bronzsáv.
Szép Magyar Beszéd: Hőnyi Julianna (9. B) – járási 7. hely.
X. Kárpát-Medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó a Felvidéken: Goda Viktória
(9. A) – országos 3. hely, Meliska Viktória (9. B)
– sikeres részvétel a megyei fordulón.
„Hétmérföldes csizmában hetedhét határon
át”: „Kezeslábas” csapat (Boška Márk, Félix Eszter,
Spek Adrienn, Vavró Zsófia) – körzeti 2., területi 3.
és országos 4. hely; „Fürge gyíkok” csapat (Sághi
Viktória, Szabó Jázmin, Dávid Barnabás, Viczencz
Vivien) – körzeti 7. és területi 7. hely, „Napraforgó”
csapat (Horváth Noémi, Ábel Fanni, Melczer Anna,
Vágó László) – körzeti 13. hely.
Szlovák nyelv (Felk. tanárok: Sajka Zsuzsanna,
Sliačan Blanka)
Dobré slovo: Bencsík Stefánia (9. B) – járási 3. hely,
Szalai Cynthia (8. A) – részvétel a járási versenyen
Poznaj slovensú reč: Vrzala Diana (9. A) – részvétel a területi fordulón, Bódiš Michal (9. B) – részvétel a területi fordulón.
Angol nyelv (Felk. tanár: Zsigmond István)
Angol nyelvi olimpia: Lőrincz Péter (9. B) – járási
9. hely.
Matematika (Felk. tanárok: Blanár Erika, Duba
Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária, Horváth
Géza, Horváth Irén, Mokos Éva, Nagy Tünde, Sajka
Mária, Sokol Zsuzsanna, Tar Myrtil, Urbán Beáta)
Matematikai olimpia (járási forduló): Kicsindy Gyula
(9. A) – 7. hely, Goda Viktória (9. A) – 13. hely, Varga Rebeka (6. B) – 14. hely, Belan Veronika (7.) – 17.
hely, Bencsík Stefánia (18. hely), Sokol László (8. B)
– 22. hely, Klimaj Fanni (6. B) – 23. hely, Nagy Zoltán (7.) – 25. hely, Meliska Dániel (5. B) – 34. hely,
Vrzala Anita (5. A) – 34. hely.
Pitagorasz Matematikaverseny (járási forduló): Varga Rebeka (6. B) – 16. hely, Levicky Máté
István (3. B) – 36. hely, Belan Veronika (7.) – 42.
hely, Nagy Viktória (5. B) – 45. hely, Čatlóš Tamás
(3. B) – 58. hely, Kovács Ezechiel (4. A) – 61. hely,
Sokol László (8. B) – 67. hely, Ábel Fanni (3. A)
– 75. hely.
Katedra Matematikaverseny: Bencsík Stefánia
(9. B) – Maximális pontszám az országos levelező
versenyben, az országos döntő 15. helyezettje.
„Klokan” Matematikaverseny – alsó tagozatosok (a százaléklábak azt jelzik, hogy a tanuló
az ország versenyzőinek hány %-át előzte meg a
saját évfolyamában): Streda Bálint (2. A) – 98%
(iskolabajnok), Szabó Krisztián (1. A) – 96%, Kotrusz Nikolett (1. A) – 96%, Mészáros Lajos Zsolt
(1. A) – 96%, Berkes Béla (1. A) – 96%, Karko Laura (1. A) – 96%, Mikle Réka (1. B) – 96%, Kaszmán
Tamás (2. A) – 92%, Snírer Tamás (2. B) – 88%,
Kováč Dániel (1. B) – 86%, Végh Márton (1. A)

– 80%, Kovács Kloé (1. B) – 77%, Kreko Bianka
(2. B) – 74%, Levicky Máté István (3. B) – 74%,
Šuba Zsombor (1. B) – 73%, Repka Alexandra
(2. A) – 73%, Sógor Bálint (2. B) – 73%, Čatlóš
Tamás (3. B) – 73%, Okoš Máté Zsolt (1. B) – 67%,
Lehocký Erik (1. A) – 64%, Porubčan Márk (1. B)
– 63%, Lešťan Ádám Noel (1. B) – 58%, Varga
Máté Richárd (2. B) – 52%.
„Klokan” Matematikaverseny – felső tagozatosok (a százaléklábak azt jelzik, hogy a tanuló
az ország versenyzőinek hány %-át előzte meg
a saját évfolyamában): Meliska Gabriella (8. A)
– 90%, Nagy Zoltán (7.) – 83%, Repka József (5. B)
– 69%, Belan Veronika (7.) – 68%, Bencsík Stefánia
(9. B) – 48%, Štugel Ádám (8. A) – 44%, Németh
Péter (9. B) – 40%, Szalai Bálint (6. B) – 38%,
Nagy Szilvia (5. A) – 37%, Nagy Krisztián Norbert
(6. A) – 37%, Puksa Mátyás Ferenc (6. B) – 37%,
Borsos Boldizsár (9. A) – 36%, Kicsindy Gyula
(9. A) – 36%.
Kenguru Matematikaverseny – országos helyezések. (Azok a tanulók, akik az országos 100. hely
előtt végeztek): Nagy Zoltán (7.) – 7. hely, Családi
Norbert (3. B) – 16. hely, Lakatos Imre (2. A) – 18.
hely, Potocki Linda (2. B) – 19. hely, Varga Rebeka
(6. B) – 24. hely, Sógor Bálint (2. B) – 25. hely, Gaál
Boglárka (6.A) – 28. hely, Tóth Krisztián (2. A),
– 29. hely, Repka József (5. B) – 30. hely, Repka
Alexandra (2. A) – 33. hely, Diósi Dániel (4. B)
– 37. hely, Fazekas Levente (2. B) – 40. hely, Puksa Mátyás Ferenc (6. B) – 40. hely, Levicky Máté
István (3. B) – 41. hely, Petrovics Krisztina (6. B)
– 42. hely, Kaszmán Tamás (2. A) – 46. hely, Streda
Bálint (2. A) – 47. hely, Családi Dávid (6. A) – 49.
hely, Varga Máté Richárd (2. B) – 52. hely, Belan
Veronika (7.) – 55. hely, Szalai Bálint (6. B) – 56.
hely, Szalai Martina (2. B) – 57. hely, Gasparik Tamás (6. B) – 57. hely, Boška Márk (4. B) – 58. hely,
Molnár Dóra (2. B) – 60. hely, Vágó László (3. A)
– 61. hely, Klimaj Fanni (6. B) – 61. hely, Čatlóš
Tamás (3. B) – 65. hely, Meliska Gabriella (8. A)
– 65. hely, Štugel Ádám (8. A) – 65. hely, Snírer Tamás (2. B) – 68. hely, Nagy Krisztián Norbert (6. A)
– 68. hely, Horváth Noémi (3. A) – 69. hely, Nagy
Viktória (5. B) – 69. hely, Sokol László (8. B) – 73.
hely, Tanai Ákos (2. A) – 77. hely.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei helyezések. (Azok a tanulók, akik a megyei 100. hely előtt
végeztek): Családi Norbert (3. B) – 12. hely, Nagy
Zoltán (7.) – 24. hely, Varga Rebeka (6. B) – 44. hely,
Levicky Máté István (3. B) – 48. hely, Nagy Krisztián Norbert (6. A) – 48. hely, Félix Eszter (4. B)
– 51. hely, Štugel Ádám (8. A) – 55. hely, Pásztor
István (6. A) – 61. hely, Boška Márk (4. B) – 62. hely,
Török Viktor (6. A) – 62. hely, Szalai Bálint (6. B)
– 65. hely, Bobál Alexandra (3. A) – 72. hely, Čatlóš
Tamás (3. B) – 85. hely.
Fizika (Felk. tanár: Főző Zoltán)
Fizikai olimpia: Henczi Gergely (8. B) – járási
23. hely, Sokol László (8. B) – járási 29. hely.
Kémia (Felk. tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Lőrincz Péter (9. B) – járási 7.
hely, Kemencei Vivien (9. B) – járási 27. hely.
Történelem (Felk. tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny – országos döntő:
Meliska Gabriella (8. A), Bencsík Stefánia (9. B),
Lőrincz Péter (9. B) – országos 9. hely.
Képzőművészeti nevelés (Felk. tanárok: Baka
Zsuzsanna, Félix Mária, Mokos Éva)

„A természet az élet” (Szabadidőközpont, Zselíz):
Félix Eszter (4. B) – 1. hely, Gaál Boglárka (6. A) – 1.
hely, Vavró Zsófia (4. B) – 2. hely, Jenčo Viktória (7.)
– 2. hely, Klimaj Fanni (6. B) – 3. hely, Kurali Dávid
(7.) – 3. hely.
„Čaro ruží v arboréte Mlyňany“: Kreko Bianka
(2. B) – 3. hely.
A víz világnapja: Gyetven Vivien (9. B) – 1. hely,
Antal Antónia (5. B) – 2. hely, Kurali Dominik (7.)
– 2. hely, Vrzala Anita (5. A) – 3. hely
„Človek na orbite“: Csudai Amina (7.) – 1. hely,
Szalai Zsófia (8. B) – 1. hely, Rafael Scarlett (7.) – 3.
hely, Dimitrov Péter (9. B) – 3. hely.
„Ember a világűrben”: Félix Eszter (4. B) – járási
1. hely, Tanai Noémi (4. B) – járási 2. hely.
„Így látom a szent koronát” nemzetközi rajzverseny: Gyetven Vivien (9. B) – sikeres, 10. hely, Puksa
Mátyás Ferenc (6. B) – elsimerő oklevél, Búri Viktória (6. B) – elsimerő oklevél.
Ister—Granum Rajzverseny: Spek Adrienn (4. B)
– nemzetközi különdíj.
Duna Menti Tavasz – rajzverseny: Levicky Rebeka
(6. A) – országos 3. hely.
XII. Ferenczy István Képzőművészeti Verseny:
Diósi Dániel (4. B) – országos 2. hely, Pólya Tamara
(9. A) – országos 3. hely.
„A világűr gyermekszemmel”: Gyetven Vivien
(9. B) – járási 1. hely, Repka József (5. B) – körzeti
2. hely.
„A természet gyermekszemmel”: Verbók Noémi
(8. B) – járási 1. hely, Gaál Boglárka (6. A) – járási
3. hely, Goda Viktória (9. A) – járási különdíj.
„Szafari” rajzverseny: Boška Márk (4. B) – körzeti
2. hely, Spek Adrienn (4. B) – körzeti 3. hely.
Testnevelés, sport, sakk (Felk. tanárok: Kádasi
László, Köteles Péter, Markovics Imre)
Járási atlétikai bajnokság: 60 m futás: Szabó Marcell (8. B) – 13. hely, Baláž Dániel (9. A) – 14. hely,
Valenteje Jessica (5. A) – 28. hely, Kurali Barbara
(9. A) – 33. hely; 300 m futás: Henczi Gergely (8. B)
– 4. hely, Balogh Mátyás (9. A) – 13. hely, Kurali
Barbara (9. A) – 18. hely, Valenteje Jessica (5. A)
– 21. hely; 1000 m futás: Baláž Dániel (9. A) – 7.
hely, Kicsindy Gyula (9. A) – 29. hely; krikettlabdadobás: Balogh Mátyás (9. A) – 9. hely; magasugrás:
Kicsindy Gyula (9. A) – 9. hely; távolugrás: Szabó
Marcell (8. B) – 31. hely.
Városi Kispályás Labdarúgó Vándorkupa: 1. hely
Minifutball, járási forduló: 3. hely
Kézilabda kupa, Szőgyén: fiúk: 2. hely, lányok:
5. hely.
Asztalitenisz-bajnokság: körzeti 4. hely
Járási mezei futóverseny: Baláž Dániel (9. A) – 11.
hely, Szabó Marcell (8. B) – 18. hely, Balogh Mátyás
(9. A) – 58. hely.
Kerületi sakkverseny: Ábel Dávid (9. B) – 17. hely
Garamszentgyörgy Polgármesterének Kupája
(sakkverseny): csapatversenyben 2. hely; csapattagok: Meliska Gabriella (8. A), Ábel Dávid (9. B),
Dimitrov Péter (9. B), Kaszmán Dániel (9. B)
Nyitra Megye Kupája (sakkverseny): Repka József
(5. B) – elismerő oklevél a leggyorsabb mattért.
Néprajz (Felk. tanár: Nagy Csilla)
Regionális értékeket kutató diákok IX. országos
konferenciája: Szalai Zsófia (8. A), Verbók Noémi
(8. A).
Szivárvány-projekt (Felk. tanár: Baka Zsuzsanna):
Lőrincz Péter (9. B) – 1. hely
Összeállította: Horváth Géza
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Kétfajta hozzáállás a parkban
Bennünket, embereket nagy
mértékben jellemez az, milyen
módon vagyunk hatással környezetünkre, hogyan alakítjuk azt. A
környezethez való hozzáállás a társadalom további szegmenseinek
fejlődésével együtt alakul. Ezért
a környezetünk állapota képet
adhat fejlődésünk szintjéről. Sajnos, gyakran be kell ismernünk,
hogy bár a fejlett világhoz soroljuk magunkat, környezetünk,
életterünk állapota nem mindig
erről tanúskodik. Látjuk, hogy
az egymástól csak néhány kilométerre levő területeken is extrém különbségek alakulhatnak
ki, pl. a közterületek tisztaságát
illetően. És mindez csak azért,
mert ezeket a területeket határral választották el egymástól, a
vonal két oldalán pedig más-más
politikai, gazdasági vagy társadalmi normák voltak érvényben.
Találkozunk fiatal emberekkel,
akik állítják, hogy kiskoruk óta
az óvodában, az alap- és középiskolában
környezettudatosan
nevelték őket, mégis, amikor
felnőttként e szerint próbálnak

élni és viselkedni, mindenki
úgy néz rájuk, mint a csodabogárra. Láthatunk olyan elvakult
környezetvédőt, aki mindig elő
tudja szedni a hatályos védő
szöveget, de ha a kertjében a fák
és bokrok szabályos elrendezése
valamiért megbomlik, azonnal a
motorfűrész után nyúl.
A hozzáállásokban való
különbséget nem kell a határok
mentén keresgélnünk, elegendő ha bemegyünk a városi, ill.
Városi, jobban mondva Esterházy-parkba (bár ezt a nevet hivatalosan nem engedélyezték). A
különféle beállítottságú zselíziek
kézjegyét gyorsan megtaláljuk.
Hasonlítsuk tehát össze két
képen a zselíziek közös parkjukhoz való kétfajta hozzáállását, amelyek közül legalább az
egyik teljesen tipikus. Találják
ki, melyik az!
A park bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblák
rongálás nélkül egész hosszú
ideig, néhány évig kibírták. A
városi parkhoz való kíméletes
hozzáállásunk bástyái néhány

hónappal ezelőtt estek
el, valaki festékszóróval csúfította el őket.
A feltűnési viszketegségben
szenvedő
egyén kétségbeesett
kísérlete, hogy láthatóvá váljon, nem volt
hiábavaló. Reménykedünk, hogy ennek a
„művésznek” a dicstelen magamutogatása
azt eredményezi majd,
hogy ahányszor egy
jóérzésű látogató belép
a parkba, és elhalad a
tájékoztató tábla előtt,
az illető csuklani fog.
Így lenne igazságos.
A
másik
fajta
hozzáállás egy lelkes
polgár akciója, aki a
park különféle helyein
korabeli fényképeket helyezett
el a városról, melyekhez hozzácsatolta saját verseit. Ennek
köszönhetően láthatják pl. a
kedves látogatók Franz Schubert
eltulajdonított mellszobra előtt
legalább az alkotásról készült

képet. S mindemellett még verset is olvashatnak. A kiragasztott
irodapapír minősége nem sejtet
hosszú életet a kiállításnak, de ha
sietnek, lehet hogy még láthatják
az időjárás viszontagságainak
kitett műveket.
(ik)

Mária Bakonyiová emlékére
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy 2014.
július 21-én örökre elhagyott bennünket Bakonyi Mária, a Jednota nyugdíjasszervezet zselízi
alapszervezetének elnöke. Csendesen ment el,
komoly egészségügyi problémái ellenére mégis
váratlanul.
Bakonyi Mária 84 évvel ezelőtt született
Selmecbányán egy bányászcsaládban, ahol
megbecsülték a nehéz emberi munkát,
a kenyér illatát, a jó emberi kapcsolatok
fontosságát, az őszinte szó becsületét.
Letelepedett városunkban, családot alapított,
előbb az óvoda óvónője, majd igazgatója lett.
Negyven évig tevékenykedett ebben az igényes,
de emberi hivatásban, ahol kibontakoztathatta
szervezőképességét, pedagógiai tapintatát és elsősorban nagy szívét. Túlzás nélkül elmondható, hogy úttörője volt a roma gyerekek óvodai

nevelésének és beiskolázásának a városban és
környékén. Soha nem bánt meg semmit, szép
vidám emlékei voltak és mindenekelőtt az
abból fakadó öröm, hogy a roma gyerekek betagolódtak a társadalomba. Sikeres volt a versenyeken is, és mint óvodai módszertanos is
tevékenykedett a zselízi körzet képviseletében
a járási pedagógiai központban. Aktívan dolgozott a társadalmi szervezetekben és a városi
nemzeti bizottság oktatásügyi bizottságában.
Számtalan elismerést, kitüntetést kapott, köztük a Példás Tanító címet.
A Jednota nyugdíjasszervezet zselízi elnökeként és a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége alapszervezetének elnökségi tagjaként
is rá emlékezünk. Sokunknak felejthetetlenek
azok a kirándulások, amelyeket együtt készítettünk elő, Szlovákia minden tájára. Nagyban

Ján Benko doktor emlékére

Fél évszázad telt el azóta, hogy nagy lelkesedéssel megnyitottuk új kórházunkat. Fiatal
munkatársak kollektívája jött össze, akik a
kezdetektől fogva nagy lendülettel vágtak bele
a munkába, hogy minél jobb eredményeket
érjenek el.
Ma már nincs kórház sem, és elment az
intézmény egyik tartóoszlopa is, aki nagyban
hozzájárult a széles környéken a kórház jó hírnevéhez. 2014. június 28-án 87 éves korában

elhunyt dr. Benko János, az egykori sebészeti
osztály főorvosa.
Zselízre 37 évesen érkezett 1963 őszén,
sikeres állásinterjút követően. Fiatal sebészként
rögtön bekapcsolódott az osztály berendezésébe és műszaki felszerelésének bővítésébe. 1964
februárjának elején minimális számú alkalmazottal üzembe helyezte a 60 ágyas osztályt.
Rendkívül dolgos, becsületes és fegyelmezett ember volt, amit megkövetelt beosztottja-

hozzájárult az antifasiszta szövetség taggyűléseinek szervezési és tartalmi előkészületéhez.
Mindegyiken felszólalt, felszólalásait nagy
gonddal készítette elő. Ne feledkezzünk meg
a frissítőkről sem, ízletes süteményeiről, amelyek kellemesebbé tették az együttléteket. De
mindenekelőtt jóságos nevetése marad emlékezetes, mindenkit figyelmesen meghallgatott,
optimista volt, a feladatok elvégzéséhez példásan állt hozzá.
Született tisztségviselő volt. Nem takarékoskodott erejével, másokért, a közös cél érdekében
végzett munkájával, gyakran mindezt egészsége rovására tette. Még nagyon sokáig hiányozni fog nekünk. Örökké hálásan emlékezünk
rá. Joggal vívta ki szeretetünket, tiszteletünket,
bizalmunkat. Mindezekért hálásak vagyunk
neki.
Jozef Výboch

itól is, és ez visszatükröződött az egész osztály
működésében. A betegektől megkövetelte
a gyógyítási folyamat betartását, de mindemellett emberi is volt, megértette páciensei
minden félelmét és fájdalmát.
Mi, a kórház egykori dolgozói, a város és
a környék lakosai köszönetünket fejezzük
ki elvégzett munkájáért. Mély tisztelettel
búcsúzunk tőle.
Naďa Končalová,
a kórház és rendelőintézet volt főnővére
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A csatornázási projektet
tulajdonjogi viszonyok
bonyolították, újra beadják

Június közepén a város újból beadta a csatornarendszer kiépítésére készített projektjét,
vissza nem térítendő anyagi támogatás reményében. Az utóbbi években ez már az ötödik
alkalom volt, hogy Zselíz megpróbálkozott
ily módon pénzt szerezni a csatornahálózat
kiépítésére. A közel 6,5 millió eurós projekt
városunk további 2081 lakosának tenné
hozzáférhetővé a szennyvíz-elvezetést. Eddig
5103 zselízi lakos, tehát a lakosok 71 százaléka,
csatlakozott a csatornahálózatra.
A projektet a júniusi pályázaton nem támogatták, mivel hiányoztak okiratok a Hurban utcai területek tulajdonosaitól. Gubík
Emese, a városi hivatal építési osztályának
vezetője szerint a helyzetet bonyolította,
hogy a Hurban utcában levő terület tulajdonosa meghalt. A projekt beadásának idején
még nem tartották meg a hagyatéki tárgyalást,
így az örökösök nem nyilvánulhattak meg
tulajdonosként. Ősszel újabb pályázatnak
kell megjelennie, amibe a város ismételten
szeretne beadvánnyal fordulni, erről hozott
határozatot a képviselő-testület is augusztusi
ülésén. A városi hivatal építési osztályának
vezetője szerint a Hurban utcai tulajdonviszonyok addigra megoldódnak.
(ik)

Új elnök a zselízi
Csemadok élén

Melczer Gábor három és fél év után
lemondott elnöki posztjáról, mivel egyéb elkötelezettségei miatt már nem tudta összeegyeztetni munkáját az elnöki tisztséggel. Eddigi
munkájáért viszont nemcsak a tagság, hanem egy emberként az egész zselízi magyarság is hálás lehet. Irányítása alatt fejeződött
be a közösségi ház nagytermének felépítése
és átadása, valamint az udvar jelenlegi arculatának kialakítása. Ám, hogy az elkezdett
lendület ne torpanjon meg, helyét egy hasonlóan ambiciózus és rátermett ember veszi át
Batár Péter személyében. Az ő munkáját két
új alelnök, Horváth Judit és Sárai András
fogja segíteni. A vezetőség további összetételében nem történt különösebb változás.
Melczer Gábor tagja maradt az elnökségnek.
Az új vezetőségnek lapunk ezúton gratulál,
és a továbbiakban is hasonlóan eredményes
munkát kíván.
Csonka Ákos

Tábor nívós gálaműsorral
Kevesen tudnak elképzelni egy nyilvános
folklór gálaműsort civil ruhában, nem népviseletben. Vagy színházi jeleneteket gondosan előkészített kellékek nélkül, ahol a székek
bármi hiányzó tárgyat helyettesíthetnek.
Minden évben lehet ilyet látni a nyári
népművészeti tábor gálaműsorában. Ilyen
alkalmakkor zenészek, énekesek, táncosok
lépnek fel, akik különböző folklórcsoportok
tagjaiként vesznek részt a táborban, és az
utolsó napon bemutatják, mit is tanultak ittlétük alatt.
„A tábort már 11. éve szervezzük.
Eleinte a Baglyos Ház polgári társulás
égisze alatt, amely azonban befejezte
tevékenységét, és mi nem akartunk
hasonló sorsra jutni. Ezt követően
a Tiszta Forrás Alap szervezésében
folytattuk a táborokat. Volt tapasztalatunk más táborokból, figyeltük, mi
érdekli a gyerekeket, mi a legfontosabb számukra. Amellett, hogy folyamatosan egészítettük ki a programot,
minden tevékenységhez pedagógusokat is hívtunk, és próbáltuk kitalálni,
mi segíthetne abban, hogy a megtanultakat
a gyerekek ne feledjék el. Rájöttünk, hogy
az esti táncházak megfelelő teret adnak
az improvizációhoz, és a gyerekek élvezik.
Később jött az ötlet, hogy a tábor befejezéseként gálaműsort tarthatnánk, amely során
a résztvevők nézők előtt mutatnák be, mit
tanultak a táborban” – mesél a folyamatról
Juhász Sándor, aki Eszter feleségével együtt
a zselízi folklórélet lelkeként ismert.
A műsorban az volt a legmeglepőbb,
hogy a táncosok – főleg a jelenetekben – úgy

Lengyel Szabolcs, a Honvéd csoport tagja
tanította. A folklórt a budapesti Lévai Péter,
a zenét Virágvölgyi Márta és Turi András
oktatta. Kézművesek is voltak itt, előbb a garamszentgyörgyi Duba Gizella, majd a lévai
Göbő Judit és a Tesmagi Gódor Mária.”
Az idei táborban az udvardi folklórcsoport, a hazai Kincső és Apró Kincső tagjai,
valamint Budapest környékbeli érdeklődők
vettek részt. A tábort az SZK kormányhivatala, Nyitra megye, a Lévai Regionális Művelődési Központ és Zselíz város támogatta.
(šh)

Szent István napi ünnepséget tartottak a Magyar Házban

Ahogy mára már hagyománnyá vált városunkban, ismét megünnepelték Szent István napját
és az államalapítás évfordulóját. Az ünnepségen az összegyűlteket a frissen megválasztott
elnök, Batár Péter köszöntötte, majd Kiss Beáta,
az MKP országos elnökségi tagja tartott ünnepi
beszédet. Régi magyar szokás szerint a település
katolikus és református lelkipásztora közösen
szentelte meg az ünnepi újkenyeret, melyet
egyéb háztáji finomságokkal az ünnepség után
el is fogyasztottak az egybegyűltek. Az ünnepség
keretén belül népzenei műsort tartottak a NagyCsomor testvérek, és díszbemutatót tartottak a
Toportyán íjászcsoport tagjai, melynek végén
íjaikkal lobbantották lángra a Magyar Szolidaritás Tüzét, ami az egész földkerekségen szokássá vált, ahol csak magyarok élnek, ezzel fejezve
ki a magyar nemzet egységének és összetartozásának gondolatát.
Csonka Ákos

Kiadvány készül Garammikoláról
Nyáron a garammikolai kultúrházban
találkozott a Mikulčan polgári társulás
vezetősége a szervezet tagjaival, hogy
megvitassák az előbb községként, majd
Zselíz városrészeként létező településről
szóló kiadványt terveit. A találkozóra
meghívták több lévai publikáció szerzőjét,
Tolnai Csabát, valamint a Barsi Múzeum

szerepeltek, mintha gyakran lépnének fel
színházban vagy filmben. „Már negyedik
éve Gál Tamás színésznek köszönhetően
a népmesékkel is foglalkozunk, amelyekben
a gyerekek játszanak, énekelnek és táncolnak. Ahogy a színpadon is láttuk, néhányuk
valóban színésszé válik, néhányan engem is
megleptek” – mondja Juhász Sándor és hozzáteszi, hogy ez a szakértő pedagógusok érdeme. „A néptáncot állandó koreográfusunk,

történészét, a Zselízről származó Novák
Margarétát, aki 2010-ben csapatával együtt segédkezett a városi múzeum berendezésében. A meghívottak között volt még
Jana Beníková, a Városi Könyvtár igazgatója, valamint Diana Pólyová, a város
krónikása.
A munkákat előkészítő tanácskozás

megtörtént, ezt az adatgyűjtés követi. A
településről szóló első írásos emlék 1075ből származik, a község idősebb tehát,
mint Szódó (1156) vagy Zselíz (1274).
A szervezet vezetősége felkéri mindazokat, akik segíteni tudnának a kiadvány
elkészítésében, hogy jelentkezzenek a választmány tagjainál.
(šh)

Zselízi Hírmondó

2014. szeptember
A hazaiak gulyásgyőzelme

Mikolán július 12-én rendezték a gulyásfőző verseny 4. évfolyamát. Idén kakaspörköltet készítettek.
Huszonegy csapat versenyzett Zselízről, Lekérről, Kuralról, Szódóról, Podluzsányból és Mikoláról.
A négytagú zsűri meghozta a döntését: a harmadik helyen a podluzsányi Autodoprava – Ján Šebo
csapata végzett, második a Virág házaspár, Anita és
Roland lett, a dobogó legfelső fokára a Ružena Bendeová és Helena Gregušová kettős állhatott.
Mindenki, aki ezen a szép napfényes napon a Garam partján, az egykori mikolai komp
környékén tartózkodott, különféle gulyásokat
kóstolhatott, de nem hiányzott a frissítős sátor és
a jó zene sem.
A rendezvény, melyet a Mikulčan polgári
társulás szervezett, támogatók segítségével, hajnalig
tartó táncmulatsággal ért véget.
(šh)

Szódó napja kilencedszer – gyerekek a főszerepben

A már hagyományosnak számító Szódó napját idén augusztus 2-án tartották.
A legnagyobb szódói rendezvény kilencedik
évfolyamán nem hiányzott semmi, amit eddig
a szódóiak megszoktak – nagy látogatottság,
a frissítők gazdag választéka, a gulyás illata
és zamata, gyerekeknek való játékok, jókedv
és szép idő. A meleg, napfényes napot egy kis
frissítő eső zavarta meg, de csak olyan rövid
időre, hogy a műsort sem kellett félbeszakítani. A programban fellépett: a csekei Čakanka
folklórcsoport, a kozárovcei Praslica, a Šarovčanka éneklőcsoport, a lekéri Nosztalgia

énekcsoport, a zselízi mazsorettek, a Bon-bon duó, Mara és Dóra szódói humoristák
és a szódói gyerekek. Éppen ez utóbbiak
voltak a meglepetés, még a Svodov polgári
társulás elnöke, Ladislav Vékony számára is:
„A gyerekek a műsor egy részét még a nyári
táborban készítették el. A lányok ezután két
hétig gyakorolták velük ezt a programot. Maguk varrták a jelmezeket is. Első alkalommal
láttam fellépésüket, ezért meg is hatódtam.”
Mint minden évben, Szódó napja most is hajnalig tartó táncmulatsággal ért véget a szabad
ég alatt.
(šh)

A zselízi kultúra emlékművét újították fel a
Csemadok és a Via Nova aktivistái
Felújították az ún. „kínai negyedben”
található régészeti emlékművet a Csemadok
és a Via Nova aktivistáinak a jóvoltából.
1924-ben Coudenhove Ernesztina grófnő meghívására Herbert Mitscha–
Märheim osztrák régész feltárást
végzett Nagypeszek környékén, mely
során felbecsülhetetlen értékű, több
mint 4000 éves pattintottkő-, csont-,
kerámia- és bronztárgyakat talált. A
leletek egyedisége miatt és a grófnő
tisztelete jeléül a neolitikum kori
csoportot nem a kutatás közvetlen
helyéről, hanem Zselízről nevezte el.
Ezáltal Zselíz egy egész őskori (pontosabban újkőkori) időszak nevét viseli. Ennek
ellenére kevesen tudják, hogy a legnépesebb
lakótelep közepén található „fura” emlékmű
ennek hivatott emléket állítani. Ám nagy hiányossága volt, hogy eddig nem volt felirata.
Valószínűleg ebből fakadt „ismeretlensége”
is. Ezen az állapoton kívántak változtatni a
civil aktivisták. „Már régóta bántott, hogy
egy ilyen jelentős régészeti dologról a város
lakossága tulajdonképpen nem tud. Százak, ezrek mennek el naponta az emlékmű
mellett, úgy, hogy fogalmuk sincs, minek
az emlékét hivatott őrizni az alkotás. Ezért
elhatároztuk, hogy készítünk rá egy információs táblát. Ha pedig már dolgozunk,

akkor a külsejét is illő megújítani, így azt
is elvégeztük” – mondta el Csonka Ákos, a
rekonstrukció kezdeményezője.
Az építmény ismeretlensége abból is

adódik, hogy stílustörténetileg nem a 20.
század elejére datálható keletkezése. Az
emlékmű tulajdonképpen egy betontömbre
erősített egy-egy kerámia dombormű, mely
a feltárás során lelt tárgyakra utal. Az újonnan kihelyezett információs tábla ezután
négy nyelven (magyarul, szlovákul, angolul,
németül) tájékoztatja az emlékművet megtekintőket az eredetéről. „Fontosnak tartottuk,
hogy több nyelvű legyen a tábla. Félő, hogy
ha valamelyik hivatalhoz nyújtottuk volna
be kérelmünket a tábla pótlására, az csak
államnyelvű lett volna. Zselíz viszont mára
kétnyelvű város lett, ahol időnként turisták
is megfordulnak, így a teljes körű tolerancia
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Megújul a ravatalozó
előtti terület

A város területén levő temetők üzemeltetőjével
történt megegyezés alapján még idén felújítják
a zselízi temető ravatalozója előtti területet. Erről a városi hivatal városi vagyonkezelő osztályvezetője tájékoztatott képviselői kérdésre
válaszolva a városi testület júniusi ülésén. „A
város a költségvetésben 10 ezer eurót különített
el a zselízi ravatalozóra. Az üzemeltető megígérte, hogy biztosítja az építőanyagot, tehát a
munkálatok idén megvalósulhatnak” – mondta
Félix Béla. Polka Pál képviselő szerint kényes
kérdésről van szó, ami városunk sok lakosát
érinti. „Az út kiépítése mellett padokat is telepíthetnének, hogy a szertartások alatt főleg az
idős embereknek legyen hova leülniük” – tette
hozzá a képviselő. A munkálatokat a harmadik
negyedévben valósítják meg.
(ik)

Elnök nélkül is dolgoznak
Annak ellenére, hogy Vojtech Tomašovič
iskolaigazgatónak való megválasztása miatt
lemondott képviselői mandátumáról, és
a oktatásügyi és kulturális bizottság már két
hónapja elnök nélkül működik, továbbra is
a legaktívabb tanácsadó szerve a képviselőtestületnek. Legutóbb augusztusban Pavol
Hostačný megbízott elnökkel az élén. A bizottság foglalkozott Szűcs László javaslatával, aki
műveit a városnak szándékozza ajándékozni.
Elhangzott: nem tudni még, hogy hol lesz a helye a művészi alkotások nak. A bizottság tagjai
különös figyelmet szenteltek a magyar óvoda
ügyének, mivel az új tanévre beíratott gyermekek száma meghaladja a megengedett befogadóképességet. Megtárgyalták a tandíjnak főleg
az óvodákban történő megemeléséről szóló
általános rendelet várható hatásait. A tárgyalás végén a bizottság tagjai megismerkedtek
a partnervárosi kapcsolatok alakulásával.
A megbízott elnök ismertette a jelenlevőknek
a városi napok programját, melyen 9 partnerváros képviselői vesznek részt.
(ik)
jegyében négy nyelv mellett döntöttünk”
– nyilatkozta Melczer Gábor, a táblaállítás
másik kezdeményezője.
Mindemellett ezt a munkát az aktivisták
folytatni szeretnék. Terveik közt szerepel
több kulturális örökség felújítása vagy építése is a városban. Többek közt egy emléktábla vagy szobor emelése Fischer-Colbrie
Ágostonnak. „Nagy hiányosság az is, hogy
az 1920-as impériumváltás után az újonnan létrehozott Csehszlovákiában egyedüli
magyarként hivatalában maradt Fischer-Colbrie Ágostonnak nincs emlékhelye
szülővárosában. Ez ellen is tenni szeretnénk,
ám ennek anyagi vonzata sokkal költségesebb. A tervek már készen vannak, most
azon dolgozunk, hogy valamilyen pályázat
útján megfelelő forrásokat találjunk” – zárta
mondandóját Csonka Ákos.
-zsh-
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Erősítésre lenne szüksége
Velünk vannak életünk fontos pillanataiban,
miközben jelenlétüket szinte nem is tudatosítjuk. Köszöntik az újszülötteket, házasítanak,
és elbúcsúztatják az e világból távozókat, de
találkozhatunk velük más alkalmakkor is. A
polgári ügyek testületének tagjairól van szó.
A szervezet Szlovákiában 1953-ban alakult
meg, 1991-ben tevékenységét átszervezték. Városunkban működésének feltételeit
2001-ben aktualizálták. A szervezet tevékenységi körébe a polgári szertartások tartoznak: esküvők, névadók, polgári temetések,
jubilánsok fogadása, ballagás, sportolók fogadása, anyák napi ünnepség, városi napok, a
város jeles személyiségeinek kitüntetése, küldöttségek fogadása vagy a választási időszak
lezárása. „A legtöbbször igényelt tevékenység
a házasságkötés, a névadó és főleg a polgári
temetés” – mondja Jana Beníková, a zselízi
polgári ügyek testületének rangidős tagja.
Múlt évben a szervezet tagjai 13 névadón,
16 polgári esküvőn és 30 temetésen szerepeltek. Németh Mária anyakönyvvezető úgy
látja, az utóbbi időben főleg az ünnepélyes
névadók száma csökken. „Az utóbbi időben

Újra téma a munkásszálló

A városi képviselő-testület augusztusi
ülésén a képviselők foglalkoztak a munkásszálló épületének további kihasználhatóságával.
A létesítményt az Innovia K-nek kellett volna
felújítania, mivel azonban a társaság a mai napig nem írta alá a szerződést, a városnak el kell
döntenie, mi legyen az épülettel. Az augusztusi
tanácskozáson négy alternatívát terjesztettek
elő a munkásszálló sorsával kapcsolatban.
Az egyik javaslat az Innoviával való együttműködés folytatása volt. A jelentés szerint a polgármester augusztus elején figyelmeztette
a társaság igazgatóját arra, hogy nem teljesíti
a munkásszálló felújításáról szóló egyezséget.
Az igazgató ígéretet tett arra, hogy előterjeszti
álláspontjukat, és érveléseik elismerése esetén
folytathatják az együttműködést, de a lakásokat
már csak a jövő évben tudnák átadni. További
lehetőség, hogy kereskedelmi versenytárgyalást
írjanak ki a munkásszálló eladásával kapcsolatban, amit a városi képviselő-testület 61/2013-as
határozata alapján felesleges vagyonnak nyilvánítottak. Az esetleges eladás azzal a feltétellel
jöhet létre, ha a létesítményt bérházzá építenék
át. A harmadik variáció az önköltségen történő átépítés lenne. A város ebben az esetben
támogatást és kedvezményes kölcsönt kérvényezhetne az Állami Lakásfejlesztési Alaptól.
Az utolsó javasolt megoldás az első eshetőség
alternatívája lenne, azzal a különbséggel, hogy
a városnak új partnert kellene találnia a létesítmény felújítására. A testület augusztusi
ülésén arról döntött, hogy a város az Innoviával
együttműködve lásson hozzá az épület felújításához. Szeptemberben az önkormányzat és
a vállalat képviselői megbeszélést tartanak a
munkák előkészítéséről.
(ik)

egyre kevesebb névadóra van igény. Részben
azért van ez így, mert a szülők templomban
kereszteltetik meg gyermeküket, részben pedig azért, mert nincs igény az ilyen ünnepi
jellegű rendezvényre. Pedig ez a szertartás
ingyenes, és tényleg kedves emléke lehetne az
egész családnak.”
Városunkban a testület tevékenységébe 15
önkéntes kapcsolódik be – házasságkötők,

Nemcsak szónokokra, szavalókra is szükség van.
szónokok, szavalók, zenészek és mások. Első
hallásra ez soknak tűnhet, ez azonban nincs
teljesen így. Főleg a temetéseken beszédet tartók vannak kevesen. Ezeken a szertartásokon
leggyakrabban Jana Beníková mond beszédet
szlovákul és magyarul, rajta kívül Diana
Pólyová szlovákul, esetenként pedig Kepka
Márk alpolgármester magyarul. „Leginkább
a magyar temetéseken érezzük a gyászszertartáson búcsúztatók hiányát. Mind közül
talán a temetési szónokoknak van a legnehezebb dolguk. Meg kell írniuk, elő kell adniuk
a beszédet. Ehhez megfelelő hanggal kell ren-

delkezniük, de kell, hogy legyen megjelenésük
és természetes tekintélyük is” – sorolja Jana
Beníková a legfontosabb feltételeket és hozzáteszi: „Éppen ezért ezúton is szeretnénk a
lakosokhoz fordulni, csatlakozzanak hozzánk,
ha éreznek magukban képességet erre a tevékenységre. Nemcsak szónokokra van szükségünk, hanem szavalókra is, és főleg a köznapi
alkalmakra.” Míg házasságkötő csak a polgármester vagy ilyen felhatalmazással rendelkező
képviselő lehet, szónok vagy szavaló lehet bárki, aki képes és hajlandó ezt a tevékenységet
elvégezni. Bár fizetett tevékenységről van szó,
a testület tagjainak motivációját valószínűleg
másutt kell keresni. „Kiskoromtól jártam szavalni, és ezen a téren a mai napig aktív vagyok.
Tulajdonképpen ebben nőttem fel, ebben éltem mindig” – mondja Diana Pólyová, aki szavalóból a szervezet elnöke lett. „A legnagyobb
motivációt maguk az emberek jelentik, akik
felkeresnek és kifejezetten engem kérnek fel,
vagy azok a levelek, e-mailek ill. köszönetek,
amelyekkel a szertartás után megkeresnek”
– teszi hozzá Jana Beníková, aki sokkal szélesebb körű tevékenységet is el tudna képzelni,
ha több önkéntes dolgozna. Sok a lehetőség: a
város szülötteinek fogadása, házassági évfordulók, véradók, sikeres sportolók jutalmazása
és egy sor további rendezvény. „Megfeledkeztünk kicsit az évfordulókról. A múltban ezek
sikeres rendezvények voltak, nem lenne rossz
ezeket a hagyományokat feleleveníteni” – teszi
hozzá beszélgetésünk végén a zselízi szervezet
legrégebben tevékenykedő tagja.
(ik)

Mocsárciprus-ápolás az
Ekopolis Alapítvány hozzájárulásából

A zselízi park ill. a város egész területének egyik legnemesebb fája a mocsárciprus.
Az Esterházy János Károly gróf által ültetett több mint kétszáz éves fa a szabadtéri
színpad közelében található, és a védett fák
jegyzékében tartják nyilván. Erkölcsi értékéről tanúskodik egyebek között az is, hogy
tavaly bekerült az Ekopolis Alapítvány által
meghirdetett Az év fája verseny döntőjébe.
A döntőben azonban a leadott szavazatok
mennyisége számít, és ezúttal a zselízi fa
nem került be az első három díjazott közé.
Ennek ellenére a verseny meghirdetői
soron kívül értékelték a zselízi mocsárciprust, és 200 euróval járultak hozzá ápolásához.
„A mocsárciprust augusztus folyamán
egy arborisztikai szakember látta el. Az
ápolás már szükséges volt, mert a fának
több nagyobb ága eltörött, amelyeket óvatosa le kellett fűrészelni. Ez alkalomból a szakember megmérte a védett fánk méreteit is.
A mocsárciprus jelenleg 29,5 méter magas,
törzsének kerülete 501 cm” – monda Dáša
Mokošová, a városi hivatal környezetvédelmi osztályának munkatársa.

A mocsárciprus Dáša Mokošová szerint
azért is érdekes fa, mert föld feletti léggyökerei vannak. „Ezért fontos, hogy a környezetét
lezárják, hogy ne közlekedjenek a lombja
alatt autók, az emberek ne álldogálhassanak
a gyökerein, ne dohányozzanak, és ne sze-

meteljenek a közelében. Rendkívül fontos
lenne, hogy az ott tartózkodók betartsák a
fa 10 méteres védelmi övezetét.” Ehhez annyit teszünk hozzá, hogy a jelentős zselízi fa
védelmére azért fontos és időszerű felhívni
a figyelmet, mert az utóbbi időben a felújított szabadtéri színpadon újra tömegeket
vonzó rendezvények vannak.
(ik)
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Egy választási körzetet lesz

A városi képviselő-testület augusztus 14-én találkozott a soron
következő 45. ülésén, hogy megtárgyalja a polgármester kötelezettségének terjedelmére vonatkozó javaslatot, a képviselők számának
meghatározására tett javaslatot és a következő választási időszakban
a város területén levő választókörzetek kialakítását. A tanácskozáson
hét képviselő vett részt, így a testület, bár épphogy csak elérte az abszolút többséget, de határozatképes volt.
A képviselőknek nem volt hozzászólásuk a polgármester kötelezettségének terjedelmével kapcsolatban, így a 2014–2018-as időszakra
100 százalékos kötelezettséget hagytak jóvá. A képviselők és a választókörzetek számát tekintve két lehetőség merült fel. Az első
a jelenlegi állapotot hagyta volna meg, tehát 12 képviselő egyetlen
választókörzetben. A második alternatíva 13 képviselőt és 6 választókörzet kialakítását javasolta. A szavazáskor minden képviselő az első
verzióra voksolt, tehát megerősítették a jelenlegi helyzetet, így egy
választókörzet marad és 12 képviselőt lehet választani.
(ik)

Felújították a szódói ravatalozót
A szódói ravatalozó felújítási munkálatait áprilisban kezdték
meg és június folyamán fejezték be. A szódóiak régi vágya teljesült
ezzel – idén tavasszal immár nemcsak elméleti körvonalakban, hanem
reálisan is megvalósult az építkezés, így a helyi lakosok a gyászszertartásokat a felújított ravatalozóban félelem- és veszélyérzet nélkül
bonyolíthatják le.
A felújítás a város és az N. G. W. Obaly K. tulajdonosa, Miroslav
Tokarčík között a felújítási munkálatok finanszírozásának együttműködéséről kötött egyezséggel kezdődött meg. A város a felújításra
a költségvetésben idén 20 000 eurót különített el, a szódói társaság
5000 eurót adott erre a célra. Erről Miroslav Tokarčík Bakonyi Pál
polgármesterrel április végén támogatási szerződést írt alá.
A Stavmont zselízi társaság által megvalósított felújítás keretében
kicserélték a ravatalozó tetőszerkezetét, ablakait és ajtóit, felújították
az épület homlokzatát. A tetőt meghosszabbították, aminek következtében az épület előtt nagyobb terasz alakult ki. A temető előtti
területet kaviccsal szilárdították meg, és ezáltal több parkolóhelyet
létesítettek. Az épületet júniusban adták át rendeltetésének. (ik)

Rekonstruálni kezdték a Szent
Jakab-plébániatemplomot

Furcsa ürességben és pusztaságban tartják a szentmiséket az utóbbi
hetekben-hónapokban a katolikus templomban. Nem véletlenül, hiszen
pozsonyi és besztercebányai restaurátorok kezdtek el dolgozni a több mint
700 éves templom rekonstrukcióján. Tavaly a templom tetőszerkezetét és
borítását cserélték ki, idén pedig úgy tűnik, tovább folynak a munkálatok, és a
templom többi része is megújulhat.
Első fázisban még csak
a mintát vettek.
Ez alapján mérik
fel a falak és a
sok éves vakolat
alatti
rétegek
állapotát. Ugyan
még csak pár
helyen bontották
meg a vakolatot,
de már így is fantasztikus leletek kerültek napvilágra. Feltárult például Szent
Cecília és Szent Borbála hajdani freskójának egy része. De előkerült egy korabeli falminta és egy boltíves falbemélyedés is. A munkálatok jelenleg ugyan
szünetelnek, de az ősz folyamán újabb feltárások várhatók.
A templom tornyát 1945-ben a visszavonuló német csapatok felrobbantották, melynek következtében a templomhajó háromnegyede is megsemmisült a több száz éves freskókkal együtt. Az eredetileg 14 freskóból
mára csak három maradt fenn, egyről, az említett Szent Borbálát és Szent
Cecíliát ábrázolóról viszont hála Istennek fennmaradt a képi dokumentáció is, ez alapján elvileg kivitelezhető lenne az újra konstruálása.
Stanislav Illés, nyár elején kinevezett esperes szerint az említett freskót
nem véletlenül vakolták be anno. Valószínűleg annyira megrongálódhatott,
hogy az akkori módszerekkel nem lehetett eredeti állapotában visszaállítani. „Az anyagi források most is meglehetősen szűkek, az eddig elvégzett
munkálatokat a Kulturális Minisztérium támogatta, de meg fogunk tenni
mindent azért, hogy további forrásokat szerezzünk a folytatásra. Szeretnénk
a templom belsejét és külsejét a lehetőségekhez mérten régi pompájában
visszaállítani” – nyilatkozta a plébániát vezető esperes. Csonka Ákos

Megújult az udvartér, következhet a homlokzat

Idén tavasszal megújult a Városi Múzeum és Franz Schubert Emlékszoba hátsó
udvartere. A területet kerítéssel elválasztották a közeli ipari területtől. Füves részt és
virágágyásokat alakítottak ki, a terület nagy
részén pedig helyet hagytak a padoknak.
Ezáltal lehetőség nyílik szabadtéri koncerteket rendezni a múzeum mögött. Egy ilyen
rendezvény valósult meg májusban a felújítást követő napokban. Az udvartér felújítását a korábbi rekonstrukció követelte meg,
amely során szociális helyiségek létesültek a
múzeum részére.
„Eredetileg volt egy ajtó a hátsó udvar
felé, később azonban befalazták. Az állami
gazdaság idején rengeteg szemetet hordtak
az épület mögé, de amíg nem lehetett átjárni, ez nem okozott gondot. Sőt, az objektum
felújításának idején a nehéz szerkezetek
hátulról tudták megközelíteni a múzeumot,
és így legalább nem tettek kárt semmiben”
– mondja Polka Pál múzeumvezető. A múzeum felújítása és megnyitása után nagy
gondot jelentettek a hiányzó szociális helyiségek. Több hónapnyi előkészítés után
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végül tavaly megépítették a múzeum melletti
toaletteket. „Fontos elmondani, hogy nem
történt beavatkozás a történelmi épületbe.

A polgármester javaslatára a toaletteket az
egykori állami gazdaság szociális helyiségeiben alakították ki, amelyeket később építettek hozzá az objektumhoz” – teszi hozzá a
múzeum vezetője. Ezt követően felmerült a
kérdés, hol nyissanak ajtót a hátsó udvar felé,
hogy a látogatók eljuthassanak a toalettekre.
Polka Pál: „Szerencsére voltak fényképeim
1896-ból és 1905-ből, amelyeken az épület
hátsó része látható. Látni rajta, hol volt akko-

riban az ajtó. A fotók alapján centiméterekre
pontosan meg tudtam állapítani, hol volt régen, és ott alakítottuk ki most is. A munkákat
a múzeum rendes nyitva tartása során végezték, ezért azon a héten, amikor az ajtó még
nem volt a helyén, a múzeum és a kiállított
tárgyak biztonsága érdekében ott aludtam,
Schubert szobájában.” A múzeum vezetője
hangsúlyozza, hogy a szociális helyiségekre
tett gyakori megjegyzések ellenére nincs
szó semmilyen luxusról. Egy férfi és egy női
vécé van ott, amely az akadálymentesség
feltételeinek is megfelel, a csapból hideg víz
folyik. „A rendeltetésnek azonban megfelel,
a látogatók dicsérik. A hátsó terület felújítása
után immár a szép udvartéren át jutunk a szociális helyiségekbe. Az udvart gyep és virágok
díszítik, vannak ott panelek, amelyekre a gyerekek rajzolhatnak, valamint egy biztonságos
tűzhely is. Ezzel azonban nem fejezném be a
munkák sorát. Szeretném térkővel kirakatni
az udvarteret. Azután a homlokzat kerülhetne sorra, amely sürgős felújítást követel”
– teszi hozzá Polka Pál.
(ik)
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Második módosítás után a költségvetés

Röviden...

selők arra utasították, tájékozódjon afelől,
lehet-e más módon kivételt adni a tilalom
alól. Jóváhagyták a csatornahálózat-bővítési
projekt újbóli kidolgozását és benyújtását.
A közzététel októberben várható, és mivel a
tavaszi fordulóban városunk pályázata nem
járt sikerrel, az illetékesek az új fordulóban
is megpróbálkoznak a projektummal. Ahogy
az ülésen elhangzott, a projekt előkészítése
és benyújtása ezer euróba kerül. A testület
tárgyalt a munkásszálló átépítésének lehetőségeiről is. Hosszas vita után, amelyben
szó volt a munkásszálló felújításának és az
alacsony felszereltségű lakások építésének
lehetőségeiről, valamint az Innovia által épített összkomfortos lakásokról is,
a testület úgy döntött, hogy ezt a
vállalatot bízza meg a munkásszálló felújításával is. Szeptemberben
megbeszélést hívnak össze, amelyen eldől a további együttműködés menete. Tárgyi teher létesítését hagyott jóvá városi területen a
Západoslovenská distribučná a. s.
részére egyszeri, 1000 eurós térítésért. Jóváhagyták a Zselíz 2014
– nemzetközi polgári találkozó
az aktív polgárság és a települések
fenntartható fejlődéséért pályázat
Az óvodákban gond nélkül kezdődött az új tanév. A Man Transport vállalat általi
gyermekszám véglegesítése után a város képviselői további 25 000 eurós előfinanszírozásáról
tárgyalásokat folytatnak a tisztiorvosi hivatallal az óvódák szóló szerződést. A testület javaelhelyezésének lehetőségeiről.
solta a polgármesternek, hogy városi díszoklevelet adományozzon
tanüggyel kapcsolatos kérdésekről tárgyalt Štefanec Lajosnak, a művészeti alapiskola taa testület. A tandíjhoz való részleges szülői nulójának, Bottyán Pálnak, a szabadidőközhozzájárulást módosító általános érvényű pont mellett működő karate klub edzőjének,
rendelet egyik leginkább vitatott pontja valamint a zselízi tűzoltóknak, és tudomásul
az óvodákban fizetett szülői hozzájárulás vették a polgármester döntését, miszerint
összegének kérdése volt. A javaslat szerint a polgármesteri díjjal jutalmazza Gubík Máhárom év feletti gyermekek után 13 euró, a 3 ria gimnáziumi tanárt. Jóváhagyta azt az
évnél fiatalabb gyermekek esetében 50 euró ajándékozási szerződést, amely által Szűcs
lett volna a hozzájárulás összege egészen a László a városnak adományozza életművét,
3 éves kor elérésének hónapjáig. Az előter- tudomásul vették a követelések állapotáról
jesztő szerint a magasabb hozzájárulás célja és behajtásáról, valamint az első féléves
elsősorban az lett volna, hogy csökkentse a szociális juttatásokról szóló beszámolót. A
bölcsődés korú gyermekek bejelentését az képviselők megismerkedtek a bizottságok
óvodába. A testület jóváhagyta az 2014/1 sz. munkájának eredményeivel és a városi renÁÉR-t azzal a módosítással, hogy az összes dőrség nyári hónapokban végzett tevékenygyermek számára 13 eurós legyen a hozzá- ségéről szóló beszámolóval. Ezzel kapcsojárulás összege. Tudomásul vette a főellenőr latban Csenger Tibor felhívta a figyelmet
tevékenységéről szóló beszámolót, és nem arra, hogy több kereszteződés átláthatatlan
hagyott jóvá egy Ötvös utcai ingatlan meg- a szabálytalanul parkoló járművek miatt.
vásárlására tett lakossági ajánlatot. Döntött Az interpellációban Polka Pál javasolta,
városi telkek eladásáról, és tudomásul vett hogy a közterületek kaszálása során néhány
egy építkezési tilalom alóli kivételkérést. A terület előnyt élvezzen, példának a kastély,
kérvényt a Petőfi és a Schubert utca közötti a múzeum környékét és a városközpontban
telkek tulajdonosai nyújtották be. A két utca álló egyik bank előtti területet nevezte
telkei között a városközponti területrendezé- meg. Ladislav Vékony a vitában javasolta,
si terv járda építésével számol, ezért másféle hogy jelöljenek ki két közmunkást a Szódó
építkezés itt nem engedélyezhető. A városi területén végzett feladatok ellátására, és jehivatal építésügyi osztályának vezetője sze- lezte, hogy a Lidl melletti szemetes kosarak
rint a helyzeten csupán a terv módosításával mellett gyakran van rendetlenség.
és kiegészítésével lehet változtatni. A képvi(ik)

Szeptemberben elkezdődik a garammikolai
járda felújítasa, amelyre a LEADER programból
kap a város támogatást. A felújítás a református
temető elől mikolára vezető járda 845 méteres
szakaszát érinti, és 57 ezer euróba kerül.
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a bevételekből. A polgármester szerint az
óvoda befogadóképességével kapcsolatos
gondok azzal is mélyültek, hogy az óvodák
2 éves gyermekek jelentkezését is elfogadták.
Ezt Pavol Hostačný, a városi hivatal tanügyi
és kulturális osztályának vezetője is megerősítette, aki szerint a város 3 óvodájába 21
olyan gyermeket írattak be, akik még nem
érték el a 3 éves kort. Az osztályvezető
megerősítette, hogy a tisztiorvosi hivatal
képviselőivel folytatott tárgyalások során
olyan egyezség született, mely szerint a magyar óvodában 3 osztály nyílhat. A testület
tudomásul vette a tanévre való felkészültségről szóló beszámolót. Ezt követően is a

„A mi utcáink, mi választásunk” – ez a szlogenje az Európai Bizottság által meghirdetett
2014-es európai mobilitási hétnek. A program
célja támogatni az önkormányzatokat
a fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésében. A résztvevő önkormányzatok vállalják, hogy az év közben gyalogos, kerékpáros és
tömegközlekedést támogató aktivitásokat vagy
állandó jellegű intézkedéseket valósítanak meg.
A programba idén városunk is bekapcsolódik.
A városi parkban levő Esterházy kastély iránt
újabb lehetséges beruházó mutatott érdeklődést.
Erről tájékoztatott a polgármester a városi képviselő-testület augusztusi ülésén. A müncheni
vállalkozó megtekintette a kastélyt és a környéket, az állagával való ismerkedés után fontolóra
veszi a kastély felújításának lehetőségét, esetleg
a park megvásárlását.
A városi képviselő-testület májusi ülésén
megszületett határozata alapján a zselízi óvoda területén új pavilon építésére tett felhívást
a város, amire három társaság jelentkezett.
Félix Béla, a városi vagyonkezelő részleg vezetője szerint mind a három ajánlat meghaladta
a képviselő-testület által jóváhagyott 70 ezer
eurós keretet, ezért meg kell fontolni ennek
a megoldásnak a megvalósítását.
A városi rendőrség júniusban és júliusban 22
szabálysértésben intézkedett, ebből öt esetben
pénzbírságot, 17-szer szóbeli figyelmeztetést
szabtak ki. Huszonhárom esetben működtek
együtt az állami rendőrséggel és 16-szor igazoltattak személyeket. Hét esetben ellenőriztek védett területet. Kántor János parancsnok szerint
a nyári hónapokban fokozott ellenőrzést tartottak a vendéglátó-ipari egységekben, miközben
a közrend, az éjszakai nyugalom és a vállalatok
nyitvatartási idejének betartására, valamint annak a tiltásnak a betartására fókuszáltak, mely
szerint fiatalkorúaknak és részeg személyeknek
nem szabad alkoholt árusítani. A kamerás
megfigyelőrendszer hatékony kihasználásának
köszönhetően csökkent a vendéglátó-ipari egységek közelében a garázdálkodás.
Július végén megkapta a város a Nyitrai Kerületi
Önkormányzattól az aláírt szerződést a T-18-as
tornaterem tulajdonjogi átruházásáról. Az ingatlant 60 napon belül bejegyezhetik a földhivatalban, tehát a tornaterem hivatalosan szeptember
végén kerül a város tulajdonába. A város megegyezett a megyével a magyar alapiskola területén található T-18-as tornaterem ingyenes átruházásáról, cserébe a szlovák alapiskola területén
levő földterület megyei tulajdonba adásáért.
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Míg házasságkötő csak a polgármester vagy
ilyen felhatalmazással rendelkező képviselő
lehet, szónok vagy szavaló lehet bárki, aki
képes és hajlandó ezt a tevékenységet elvégezni. Bár fizetett tevékenységről van szó, a
testület tagjainak motivációját valószínűleg
másutt kell keresni.
Bővebben a 4. oldalon.
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2014. szeptember 12−14.
a felújított szabadtéri színpadon
Részletes műsor a 11. oldalon.

Augusztusi önkormányzati ülés

Másodszor módosították a költségvetést
A városi képviselő-testület augusztus
28-án tárgyalt az időszak 46. rendes ülésén.
A testület az ülés elején felesleges vagyonná
nyilvánította a szódói kutyakiképző központ épületét és telkeit, majd jóváhagyta
az ingatlanok eladását a Hron Kinológiai
Klubnak. Tudomásul vette a városi költségvetés második módosításának tájékoztatóját, és jóváhagyta a javasolt módosítást. A
módosítással a rendes költségvetés bevételei
57 971,20 euróval nőttek, kiadásai 43 808,80
euróval csökkentek, a tőkeforgalmi bevételek 246 500 euróval, kiadások 126 000
euróval csökkentek. A képviselők tudomásul vették a költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, jóváhagyták az
alapiskolák, a városi könyvtár, a művészeti
alapiskola és a szabadidőközpont költségvetésének merítését. Fokozott figyelem kísérte
az iskolák és oktatási szervezetek új tanévre
való felkészültségéről szóló beszámolót,
elsősorban a zselízi magyar tannyelvű óvoda jövőjének szempontjából. A tárgyalást
szülők és pedagógusok népes csoportja
kísérte figyelemmel. A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket a járási tisztiorvosi
hivatal dolgozóival folytatott tárgyalásról.
Elmondta, hogy ennek eredményeképpen
a tanév a meglevő helyiségekben kezdődik.
Szeptember 15. után, amikor a végleges
számokat bejelentik a minisztériumnak,
a tisztiorvosi hivatal dolgozói ellenőrzést
tartanak az óvodában. Arra a képviselői
kérdésre, hogy miért nem valósult meg az
új pavilon építéséről szóló határozat, a polgármester azt válaszolta, hogy a költségvetés
készítésekor a város számolt a gondozóház
(DOS) eladásából származó bevételekkel, és
ennek nyomán 70 ezer eurót irányzott elő az
óvodákra. Mivel a testület nem hagyta jóvá
a lakások eladását. Ez az összeg hiányzott
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A sportlétesítményt szeptember 2-án adták át. Máté Aniko iskolaigazgató szerint a hónap második felében elkészül a pálya kihasználásának harmonogramja is.
Foto: (ik)

Új többrendeltetésű
sportpálya létesült
Szeptember elején újabb sportpálya
került a város tulajdonába. A magyar
alapiskola területén megépült többrendeltetésű pályát az ünnepélyes tanévnyitó
alkalmával szeptember 2-án adták át. A pályát Bakonyi Pál polgármester avatta fel, aki
elsőként rúgott labdába a játéktéren; egy tizenegyest küldött a kapu felé. A sportpályát
Révész Tibor református lelkész és Stanislav Illés római-katolikus plébános áldotta
meg. A többrendeltetésű pálya a LEADER
program keretében készült. A város pályázati forrásból vissza nem térítendő anyagi
támogatást nyert el erre a célra 43 504
euró összegben. A nyár folyamán építették

meg az aszfaltpálya helyén. A 40 x 20 m-es
újonnan megnyitott sportpályát nemcsak
a magyar iskola, hanem a nyilvánosság
és a többi iskola tanulói is használhatják.
Több sport űzésére alkalmas: kosárlabda,
röplabda, tenisz, minifoci és lábtenisz.
A játékteret ellátták futballkapukkal, kosárlabda-palánkkal, oldalain egy méter magas
palánk veszi körül, ami fölé védőhálót szereltek. A létesítmény kiegészítő felszerelése
egy hat reflektoros világítástechnika, tehát
a kihasználtságot nem korlátozza a nappali
világosság hiánya. Az építési munkákat
a nyitrai Real Šport Nitra építőcég végezte.
(ik)

