Vážení čitatelia!
V mene spolupracovníkov a vydavateľa,
Samosprávy Mesta Želiezovce,
Vám prajeme láskyplné, pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
v Novom roku pevné zdravie, mnoho
osobNých a pracovných úspechov.
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Ako
iné roky,
i tento rok tu
máme Vianoce,
keď
Božie slovo akosi viac
preniká do ľudských duší
a keď ľudské slovo viac hladká
ako raní, keď sa svetlá sviec, ako
tisíce odkazov
ľudskej súdržnosti viac odrážajú v
šťastných detských očiach, keď hádky
a
neprajnosť aspoň na chvíľu, na krátky
čas ustupujú z cesty láske, porozumeniu
a úcte.
Sú
tu Vianoce,
prežime ich v pokoji a šťastí.
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Decembrové, ustanovujúce zasadnutie MsZ

Nové zastupiteľstvo
ustanovené
Po komunálnych voľbách sa novozložené
Mestské
zastupiteľstvo
v Želiezovciach
zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí
v pondelok 3. decembra vo veľkej sále Domu
kultúry pred relatívne početnou skupinou
zúčastnených občanov. V úvode rokovania
predseda mestskej volebnej komisie
Ferenc Nyustyin podal správu o priebehu
a výsledku volieb. Následne staronový
primátor Ondrej Juhász a po ňom aj noví
poslanci MsZ zložili svoj sľub. Po schválení
programu rokovania zastupiteľstvo zobralo

na vedomie výsledky volieb do orgánov
samosprávy
mesta
a skonštatovalo
zloženie sľubu primátora a poslancov. Po
neschválení návrhu primátora poveriť Pavla
Polku a krátkej separátnej porade MsZ
poverilo Mariannu Šedivú za osobitných
podmienok vyplývajúcich zo zákona
zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva.
V závere zasadnutia poslanci schválili
plat primátora vo výške 45-percentného
zvýšenia (rovnako ako minulom období)
minimálneho platu, ustanoveného zákonom
→2
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Petardy len na Silvestra od 18.
do 3. hodiny nadránom
Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený poslanecký návrh
všeobecne-záväzného nariadenia (VZN) o
podmienkach používania zábavnej pyrotechniky na území mesta. Návrh vypracoval
Pavol Ivan, ktorý poznamenal, že i keď sú v
tejto oblasti vydané nové predpisy a dokonca
Európska komisia pripravuje celoeurópsku
smernicu, považuje za potrebné problematiku upraviť aj v miestnych podmienkach.
Podľa právnika mesta Petra Nyúla, všeobecné podmienky používania zábavnej pyrotechniky stanovuje zákon, mesto ich môže
v rámci svojho nariadenia spresniť. Presne
takto zameraný bol schválený poslanecký
návrh, ktorý upravuje obdobie používania
pyrotechnických výrobkov na časový interval od 18:00 hodiny dňa 31. decembra do 03:
00 hodiny nasledujúceho dňa, čiže 1. januára.
Zákon dovoľuje ich používanie bez predchá-

dzajúceho súhlasu obce počas celých dvoch
dní 31. decembra a 1. januára. Obmedzenie
sa týka výrobkov typu F2 a F3, ktoré poznáme pod názvami delobuchy, petardy, zábleskové petardy. Použitie takýchto pyrotechnických výrobkov počas roka je možné iba s
predchádzajúcim súhlasom obce na základe
písomnej žiadosti. Takáto žiadosť musí byť
podaná najneskôr desať pracovných dní
pred plánovaným použitím.
(ik)
Čo znamenajú kategórie F2 a F3?
Kategória F2 – Detská zábavná pyrotechnika, ktorá obsahuje produkty zábavnej
pyrotechniky pre mládež, dorast ale aj pre
dospelých od 18 rokov v širokom sortimente
s rôznymi efektami.
Kategória F3 – výška efektov 30 – 60 metrov,
šírka efektov 20-30 metrov. Nadobúdanie a
používanie od 21 rokov!

Poslanci o voľbách
a novom volebnom období
Ladislav Sokol,
v tohtoročných komunálnych voľbách
získal najviac hlasov
medzi poslancami.
S akými ambíciami
ste išli do volieb?
Aké máte očakávania od nového volebného obdobia?
Mám za sebou 8
rokov poslaneckej práce. Situáciu v meste
dobre poznám. Viem porovnať dve volebné
obdobia spätne. Mesto je v dobrej finančnej
kondícii. Za posledné štyri roky sme toho
stihli veľa. Sú rozpracované projekty, ktoré
treba dokončiť, ale čakajú nás aj doteraz
neriešené problémy, úlohy.
Ako hodnotíte fakt, že si získal najviac
hlasov?
Som milo prekvapený a šťastný. Je to veľký
záväzok pre mňa, že mi voliči opäť dali dôveru po 8 rokoch. Najviac ma však potešilo,
že som získal viac hlasov, ako pred štyrmi
rokmi. Ďakujem všetkým a želám mestu
veľa úspechov. Pánovi primátorovi a zvolenému mestskému zastupiteľstvu gratulujem
a prajem férovú a otvorenú spoluprácu.
Aké budú vaše priority v tomto období?
Za jednu z prvých a najdôležitejších úloh
považujem prípravu a prijatie kvalitného
rozpočtu na rok 2019. Aj v tomto funkčnom
období by som sa chcel venovať hlavne oblasti športu. Športoviská sú vo vyhovujúcich stavoch. Telocvičňu T18 čaká veľká
rekonštrukcia. Podľa mňa situácia súrne
vyžaduje, aby sme naplánovali investície

do školských zariadení. V meste máme dve
základné školy. Budova jednej školy je vo
výbornom, druhej v katastrofálnom stave.
Mojou prioritou je, aby sa začala postupná, systematická rekonštrukcia školského
zariadenia.
Chceli by ste niečo dodať?
Želám pokojné vianočné sviatky, veľa šťastia, lásky a porozumenia.
Ákos Csonka,
líder poslaneckej
skupiny SMK MKP, ktorá získala
6 mandátov
S akými ambíciami ste išli do
volieb. Čo vás
motivovalo
ku
kandidatúre?
Napriem svojmu
mladému veku som už relatívne dlho vo
svete politiky. Dostal som sa do jej blízkosti
prostredníctvom mládežníckej partnerskej
organizácie Strany maďarskej komunity Via
Nova. Ostatné už prišlo samé: zvolili ma za
predsedu MO SMK. Mojím cieľom a ambíciou bolo vniesť do politiky mládežnícky
elán a novú pestrosť, preto som oslovil
mladý tím.
Aké budú vaše priority v zastupiteľstve,
čo by ste chceli dosiahnuť v nasledujúcich
štyroch rokoch?
Premýšľam tímovo. Preto sme si v kampani zvolili slogan K úspechu so silným
tímom, lebo výsledky a úspechy dokážeme
dosiahnuť len s tímom. Od našich voličov

Nové
zastupiteľstvo
ustanovené
1→

výpočtom na základe priemerného platu
v hospodárstve a koeficientu podľa počtu
obyvateľov mesta. Ustanovujúce zasadnutie
spestrilo vystúpenie učiteľky a žiakov
Základnej umeleckej školy F. Schuberta
v Želiezovciach.
„Vyslovujem svoje úprimné poďakovanie
voličom za ich prejavenú dôveru mojej
osobe. Víťazstvo prijímam s pokorou, funkciu
primátora s veľkou zodpovednosťou. Je to
víťazstvo všetkých priateľov mesta. V záujme
mesta a jeho občanov sa v uplynulom
volebnom období zrodilo veľa správnych
rozhodnutí. Ďakujem za spoluprácu svojmu
zástupcovi Gézovi Nagyovi a poslancom,
členom mestského zastupiteľstva. Deväť z nich
pokračuje v službe verejnosti. Úloha poslanca
sa na prvý pohľad zdá byť jednoduchá, až
neskôr sa ukáže ako veľká výzva,“ vyhlásil
primátor, ktorý skonštatoval, že opätovnú
podporu občanov je možné vnímať ako
spätnú väzbu o tom, že život v meste
sa podarilo zlepšiť a nastavený smer
je správny. Dodal, že politikárčenie do
tejto práce nepatrí, naopak, k potrebám
obyvateľov je nevyhnutné pristupovať
s otvorenou mysľou, treba si urobiť poriadok
v prioritách, nájsť riešenia a hospodáriť
s verejnými prostriedkami zodpovednejšie
ako s vlastným majetkom.
(ik)
sme dostali veľké poverenie, veď sme získali polovicu všetkých mandátov, čo sa
tu v Želiezovciach už dávno nestalo. Je
to obrovská zodpovednosť, ale budeme
sa snažiť prejavenú dôveru si zaslúžiť.
Pripravili sme 5-stranový podrobný volebný program. Predchádzajúci volebný
program SMK bol naplnený na 72 %.
Snažili sme sa náš program na aktuálny cyklus vypracovať s prihliadaním na
princíp racionálnosti, avšak aj náročnosti
a uskutočniteľnej odbornosti. Tak to musíme aj zrealizovať, nie sami, ale v tíme.
Výnimočnú prioritu má už dávno aktuálna komplexná rekonštrukcia maďarskej
ZŠ, ale naliehavá je aj otázka rehabilitácie
okolia Hrona a postupná rekonštrukcia
mestských komunikácií.
Ako hodnotíte výsledky SMK?
SMK vyhrala voľby, získali sme 6 mandátov,
čo je považované za vynikajúci výsledok.
Voliči hlasovali za stabilitu, vypočítateľný
rozvoj a pokojnú atmosféru. Sprvoti sme si
vytýčili za cieľ zisk 7 mandátov a takmer
sme ho aj dosiahli. I tak sme však spokojní
a sme voličom vďační za prejavenú dôveru.
Budeme sa snažiť zaslúžiť si ju.
(ik)
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Pohľad na uplynulé volebné obdobie
Odpočet práce samosprávy za končiace
sa volebné obdobie bol vypracovaný ako
vyhodnotenie strategického plánu mesta. V
úvode boli spomenuté neúspechy:
Želiezovské obyvateľstvo starne (index nad
42,01 rokov), čo sa samospráve nepodarilo
zastaviť. Nepodarilo sa obmedziť kamiónovú

kého festivalu v Želiezovciach. K vytvoreniu
vhodného prostredia prispeli aj samotní
občania a združenia. Park sa vďaka úpravám
a obnove osvetlenia po rokoch opäť stal
obľúbeným miestom rodinných vychádzok,
kaštieľ začal nielen opäť skrášľovať prostredie, ale vďaka jeho začatej obnove sa stáva
dejiskom kultúrnych podujatí.
Nové multifunkčné ihrisko v mestskej časti Svodov, spolu s ďalšími novými športoviskami obohacuje
nielen športový život mesta. K
oslavám storočnice želiezovského futbalu sa uskutočnila
rekonštrukcia štadióna.
Nevyhnutným predpokladom
na udržanie mladých ľudí v
meste je udržanie a rozšírenie
pracovných príležitostí. Na
začiatku volebného obdobia
sa novému vedeniu podarilo promptne a bez zaťaženia
rozpočtu splniť záväzok voči

dopravu prechádzajúcu mestom ani zabezpečiť čistenie potoka Vrbovec, pretože na to samospráva nemá kompetencie,
podobne ako riešenie problému znečisťovania ovzdušia centrálnou kotolňou
spaľujúcou bio-slamu.
Nepodarilo sa ani vyhovieť požiadavke
nájomníkov bytovky DOS, ktorí petíciou požadujú výmenu okien a vchodových dverí. Podmienky financovania
opravy a údržby boli neakceptovateľné
a mesto je nútené čakať na výhodnejšiu
investičnú ponuku.
Začiatok volebného obdobia bol poznačený

zlou finančnou situáciou mesta, ktorú bolo
potrebné riešiť. Až potom sa dalo uvažovať
nad niektorými investičnými aktivitami.
Rýchla návratnosť realizovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia prispela k šetreniu
a osvetlenie prispelo k väčšej bezpečnosti
občanov. Výmenu svietidiel však nasleduje
postupná výmena zastaraného vedenia, ktoré spôsobuje výpadky, čo si žiada trpezlivosť
občanov.
Úspechom bolo obnovenie Ľudovo-umelec-

spoločnosti Selyz - Nábytok a vytvoriť podmienky na vybudovanie prístupovej
cesty a postavenia novej výrobnej haly,
vďaka čomu pribudlo niekoľko desiatok
nových pracovných miest. Ovocie priniesla aj snaha o nájdenie
investora schopného odkúpiť
a využiť bývalú veľkú výrobnú
halu SES. Holandská spoločnosť
YSSEL v nej spustila výrobu betónových prefabrikátov. V bývalej malej hale SES plánuje spustiť
výrobu strojárska spoločnosť so
zahraničným kapitálom SIRA z
Grécka.
Úspešná bola aj snaha o nájdenie
investora schopného zmysluplne zastavať voľnú plochu v centre mesta.
Po mesiacoch rokovaní a príprav za
polrok spoločnosť Real estate postavila
a odovzdala do užívania nové nákupné centrum s priľahlými parkoviskami a prispela
sumou 20.000 eur na nové detské ihrisko.
Detských ihrísk v meste počas volebného
obdobia pribudlo niekoľko, ďalšie sú v pláne.
Asi najvyužívanejšie je to na námestí, vďaka

ktorému sa samotné Námestie sv. Jakuba
stáva ozajstnou oddychovou zónou. Tento
proces bude pokračovať ďalšou fázou prestavania námestia, kde pribudnú chodníky,
lavičky a fontána.
Vzhľad mesta zmení aj pripravovaný multifunkčný komplex v centre na prázdnej
ploche oproti bytovke a Rákóczyho ulici,
čím zároveň pribudnú služby a nové byty.
Nové byty pribudnú aj dávno očakávanou

rekoštrukciou bývalej slobodárne.
Život v meste môže pozitívne ovplyvniť
aj dostavanie cyklotrasy od centra mesta
popri Hrone cez Mikulu až do Svodova,
ako i sprevádzkovanie kúpaliska, časom
aj krytej plavárne. Okrem toho má pokračovať oprava a rekonštrukcie existujúcich
ciest a chodníkov, ktoré už teraz na rozhodujúcich úsekoch zabezpečujú bezbariérový prechod.
Vyriešenie problémov správy cintorínov či
efektivity vývozu odpadu sa týkalo organizačných zmien, nákup čistiacej techniky,
inštalovanie nového závlahového systému
na štadióne, rekonštrukcia domu smútku,
športovej haly či očakávaného dobudovania
kanalizačnej siete zase využitia rôznych, prevažne cudzích zdrojov financovania.

Všetky tieto aktivity okrem toho, že charakterizujú uplynulé volebné obdobie, zároveň
predurčujú smerovanie želiezovskej samosprávy do ďalšieho obdobia. Ako však ukázali komunálne voľby a najmä ich výsledky,
momentálne nie je dopyt po zmene ani alternatíve k vytýčenému kurzu. Števo Hečko
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Fantastický stredoveký nález v katolíckom kostole
V Kostole sv. Jakuba sa pod omietkou na- aj o nálezoch, o ktorých neboli doteraz strane však chýba.
šla ďalšia ojedinelá freska zo 14. storočia. k dispozícii žiadne informácie. Konkrétne V článku sa píše aj o tom, že „na severnej
Kostol pôvodne zdobilo 14 stredovekých hovorí o freske na pravej strane svätyne, strane kostole sa našli pozostatky fresky, ktoré
fresiek, zachovali sa však len štyri a o exis- znázorňujúcej Pannu Máriu. „Druhý obraz sa však takmer nedajú reštaurovať“. Na setencii a vzhľade ďalšej sa vedelo. Odhaduje nám predstavuje Máriu, utešiteľku hriešni- vernom múre kostola dnes nie je ani jedna
sa, že fresky zhotovilo v období výstavby kov; okolo nej vidno celú skupinu ľudí, avšak freska. Na severovýchodnej stene svätyne sa
kostola medzi rokmi 1353 a 1388 viacero obraz je značne poškodený. Múr pod ním bol nachádzala freska znázorňujúca sv. Cecíliu
majstrov, z ktorých sa zdroje zmieňujú v roku 1622 vyrezaný, aby medzi piliere do- a sv. Barbaru (i keď článok hovorí o Cecílii
o jednom, istom Matúšovi.
kázali vtesnať malú kaplnku,“ čítame v člán- a Apollónii), po sondáži sa podarilo odkryť
V období reformácie bol
len jej časti. Vedľa sa však objavili
kostol obsadený proteskontúry ďalšej fresky, ktorá je však
tantmi, ktorí múry kosznačne poškodená a takmer neitola natreli na bielo, čím
dentifikovateľná. Podľa reštaurátosíce fresky konzervovali,
ra Petra Koreňa, ktorý reštauračné
avšak na dlhý čas aj
práce vykonáva v súčasnosti, je
ukryli. Katolíci si kostol
predstaviteľné, že torzo znázorňuje
prevzali späť v roku 1730,
sv. Michala, avšak odkrytie obrazu
ale existencia fresiek nasi vyžaduje ďalšie zásahy.
čas upadla do zabudnuNa južnej stene, tesne pri začiatku
tia. Dnes známe fresky
lode sa však pri odbere vzoriek
boli opäť objavené okolo
našla klenba zamurovanej oltárnej
roku 1884, keď pod vedeniky. Je pravdepodobné, že bola
ním farára Józsefa Rózsu
zamurovaná v období reformácie.
prebiehala rekonštrukcia
Po vybúraní tehál sa objavila celá
kostola a pri maľovke sa
nika a na jej zadnej strane pod biezrazu objavili farby frelym vápenným náterom sa objavili
siek. Vtedy boli objavené
farebné ornamenty. Po odstránení
obrazy znázorňujúce povápennej vrstvy bola objavená
sledný súd Juraja Vesszőďalšia, doteraz vôbec nepoznaná
sa Becseiho, sv. Martina,
freska. Podľa predbežných prieskuuloženie Ježiša do hrobu,
mov znázorňuje sv. Katarínu AleVeronikinu šatku, resp.
xandrijskú a rozmermi sa výrazne
sv. Cecíliu a sv. Barbaru. Novoobjavená fresta. Podľa predbežných prieskumov znázorňuje sv. Katarínu odlišuje od ostatných známych
Ten posledný bol zniče- Alexandrijskú.
obrazov. Podľa prísľubov bude
ný na úplnom konci II.
freska po niekoľkých storočiach
svetovej vojny, keď sa front dostal ku Hro- ku, uverejnenom pred 134 rokmi.
zabudnutia v priebehu niekoľkých týždňov
nu a ustupujúce nemecké vojská vyhodili Nie je to jediná novota, ktorú dobový do- opäť v plnej kráse.
kument prináša. Článok pokračuje opisom Reštaurovanie fresiek sa začalo pred tromi
kostolnú vežu do povetria.
Článok zo 6. júla 1884 v týždenníku Vasár- fresky sv. Martina, ktorú opisuje ako „tri rokmi. Najprv sa uskutočnil odber vzoriek
napi Újság prináša informáciu o objavení polovičky siahy dlhú a jednu siahu vysokú“. a sondáž, na základe ktorej odhalili časť
fresiek, ktoré reštauroval najerudovanejší V prepočte z vtedajšej mernej jednotky to fresky znázorňujúcej sv. Cecíliu a Barbamaďarský odborník tej doby Ferenc Stor- znamená, že obraz mal približné rozmery ru, následne bola z prostriedkov štátneho
no. Novinový príspevok pritom informuje 2,85×1,9 metra, čiže bol takmer o 65 cen- sekretariátu cirkevných záležitostí maďartimetrov väčší ako ského ministerstva ľudských zdrojov rešdnes známy obraz. taurovaná freska o poslednom súde Juraja
Ďalej opisuje, že Vesszősa Becseiho, uložení Ježiša do hrobu
okrem troch postáv, a Veronikinej šatke. Podľa odborníkov nie
ktoré vidíme aj v sú- je pravdepodobné, že sa objavia aj ďalšie
časnosti, „bolo vidno úplné fresky, sondážne vzorky tomu totiž
aj niekoľko ďalších nenapovedajú.
postáv, ktoré však boli Zničený obraz znázorňujúci Sv. Cecíliu a
natoľko porušené, že Barbaru je možné nanajvýš reprodukovať.
boli neidentifikova- O freske existuje dobová fotodokumenteľné“, čiže je celkom tácia, proces však sťažuje, že je dostupná
pravdepodobné, že iba v čierno-bielej farbe. Avšak z archívfreska svojho času nych zdrojov sa objavili maľby, ktoré znáznázorňovala viac zorňujú fresky v 19. storočí, a tak na ich
postáv. Storno a jeho základe bude možné ich reprodukovať pre
partia však ponecha- budúce pokolenia. Dekan Stanislav Illéš a
li iba troch a obraz aj členovia farnosti sú angažovaní vo vykoskrátili. To môže byť naní prieskumov v čo najväčšom rozsahu
vysvetlením, že ob- a v navrátení pôvodného lesku hodnotám
Torzo takmer neidentifikovateľnej fresky. Podľa reštaurátora Petra raz je orámovaný z miestneho kostola.
Koreňa znázorňuje sv. Michala.
troch strán, na ľavej
Ákos Csonka
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Vyhodnotili 6. ročník súťaže
Človek na orbite 2018

Ladislav Szűcs vystavoval svoje diela v Budapešti. V novembri bola
otvorená výstava z diel želiezovského výtvarníka v Galérii Forrás.
Jej garantom bol podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Želiezovčan Tibor Csenger.
(csá)

Mestská knižnica v Želiezovciach v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou v Leviciach každoročne vyhlasuje astronomickú výtvarnú
súťaž Človek na orbite pre deti materských, základných a stredných
škôl v Želiezovciach.
Slávnostné odovzdanie
cien sa konalo 14. novembra v oddelení pre
deti a mládež, v rámci
ktorého mali deti možnosť pozorovať Slnko
na Námestí sv. Jakuba
a astronómovia pripravili pre deti aj rozprávku Galileo Galilei.
V tomto ročníku nám
deti zaslali 81 výtvarných prác. V 4 vyhlásených kategóriách 5-členná odborná porota
ich ocenila 16. Víťazom srdečne blahoželáme, ostatným žiakom
a pedagógom ďakujeme za účasť. Výstava prác je verejnosti prístupná v oddelení pre deti a mládež do konca tohto roka.
→10

Budapeštiansky úspech
Diany Horváthovej

Želiezovčan Bence Zsombor Juhász sa predstavil v tohtoročnom
prémiovom ročníku súťaže Vzlietol páv (Fölszállott a páva) – Finále
víťazov, ktorú každý piatok naživo vysiela Duna Televízió. Zo semifinále talentovej súťaže v ľudovom speve, tanci a hre na hudobný nástroj postúpil vďaka rozhodnutiu poroty do predfinále. K úspešnému
účinkovaniu mu aj v mene čitateľov gratulujeme.
(ik)

Rekonštrukcia cesty II. triedy zo Želiezoviec do Sikenice pokračovala začiatkom novembra. Nitriansky samosprávny kraj začal s rekonštrukciou cesty pred niekoľkými rokmi, keď bola obnovená takmer 1
km dlhá trasa od križovatky medzi Želiezovcami, Veľkým Dvorom
a Tekovskými Lužanmi. Vlani práce pokračovali až po záhradkársku
osadu a na jeseň 2018 dostala vozovka nový povrch až po Sikenicu.
(foto: rl)

Dňa 18. novembra sa v budapeštianskom Erőművház sa v podaní Vasas Művészegyüttes Vass
Lajos Kórusa a Budavári Kamarazenekar konalo
predstavenie diela Henryho Purcella: Óda k sv.
Cecílii (Hail! Bright Cecilia). Zaujímavosťou
podujatia bolo, že dirigent Dániel Sűcs poveril
mimoriadne náročnou úlohou sopránovej sólistky učiteľku spevu Základnej umeleckej školy
Franza Schuberta v Želiezovciach Dianu Horváthovú. A nesklamal sa. Búrlivý potlesk divákov
všetkých uistil, že želiezovská speváčka bola dôstojným partnerom
známnych maďarských sólistov Zoltána Gávodiho, Andrása Farkasa,
Zoltána Kocsis-Holpera a Ágostona Csera.
Géza Horváth

O Leviciach v premenách času aj knihe s rovnakým názvom sa diskutovalo na 108. podujatí Literárnej kaviarne Mestskej knižnice v Želiezovciach. Hosťom večera bol Levičan Csaba Tolnai, zberateľ, občiansky
aktivista, autor viacerých publikácií o okresnom meste, mestský a
krajský poslanec, ktorý prezentoval svoju knihu starých fotografií o
Leviciach. Pútavým rozprávaním a premietaním starých fotografií
priblížil zaujímavú minulosť svojho mesta. Skôr narodení návštevníci
si s ním mohli zaspomínať na už neexistujúce budovy a zákutia mesta,
tí mladší sa mohli oboznámiť so zaujímavosťami každodenného života
Levíc najmä z obdobia prelomu 19. a 20. storočia.
(foto: ik)
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Ondrejský jarmok 2018
V dňoch 23. - 24. novembra 2018 sa v našom
meste konal tradičný Ondrejský jarmok. V
centre mesta boli atrakcie pre deti (kolotoče, koníky, poníky, tanky...), na Petőfiho a
Schubertovej ulici boli na rozlohe asi 1050

metrov postavené stánky predajcov, najmä
zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a pod.
Bolo ich 190, čo je menej, než v uplynulých
rokoch. Badateľný bol aj o niečo menší počet
návštevníkov, do mestskej pokladnice pribudlo 12.500 eur, kým v minulom roku to bolo
o 2.500 eur viac.
Aj napriek tomu, že nové obchodné centrum

uspokojuje dopyt obyvateľov mesta a okolia
po niektorých druhoch tovaru, mnohí na jarmoku nakupovali vianočné darčeky, niektorí
vyhľadávali rôzne ľudovo-umelecké výrobky,
dekoračné predmety a suveníry, či gastronomické špeciality. A tí ostatní jarmok
využili ako cieľ vychádzky s deťmi,
stretnutia so známymi pri stánkoch
s občerstvením.
Jarmok prebehol bez mimoriadnych udalostí, niektorí návštevníci
sa sťažovali na niektorých príliš
ochotných až horlivých
predavačov, predavači na
šetrných a apatických zákazníkov.
Dve ženy sa pod zámienkou zbierania podpisov
pod petíciu za zlepšenie
podmienok telesne hendikepovaných občanov pokúšali
okrádať návštevníkov. Sťažnosť riešili príslušníci mestskej polície ich
zaistením, v dohovore s nimi však
bol prekážkou najskôr ich predstieraný hendikep, neskôr ich neznalosť
miestne používaných jazykov. Obe
cudzokrajné aktivistky boli odo-

Miestny bestseler sa pomaly vypredáva
Za necelý rok po vydaní monografie obce Mikula zaznamenala publikácia nečakané a nevšedné úspechy tak v profesionálnej rovine, ako aj v obľúbenosti. O uznaní v podobe mimoriadnej ceny v súťaži Slovenská kronika 2018 za rozvoj miestnej kultúry sme priniesli informáciu v minulom čísle nášho mesačníka. O popularite monografie medzi obyvateľmi zas
svedčí fakt, že z 500 výtlačkov sa za 11 mesiacov predalo asi 420, a to sa v čase písania tohto
článku ešte nezačal predsviatočný zhon na vianočné darčeky. Dá sa očakávať, že zostávajúcich
niekoľko desiatok kusov tejto publikácie bude zakrátko vykúpených a z lokálneho bestselleru
sa na čas stane nedostatkový artikel.
Úspech publikácie predčil všetky očakávania a nerodil sa ľahko, tvrdí iniciátorka vydania
mikulskej monografie Ľudmila Pivarčiová. „Aj v prípade mikulskej monografie sa ukázalo,
že jeden človek zázrak neurobí, ale kolektív nadšencov dokáže
stvoriť pekné a hodnotné dielo. Chcela by som sa poďakovať
všetkým, naozaj všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli
k vydaniu tejto knižky. Ďakujem autorom jednotlivých kapitol
a spolupracovníkom pri tvorbe, občanom za finančné príspevky a poskytnuté dokumenty a každému, kto prispel na vydanie
diela dvomi percentami zo svojich daní. Vydanie publikácie
stálo asi 12 tisíc eur, čo sme vyfinancovali z týchto príjmov,
verejnej zbierky a 1000-eurového príspevku mesta Želiezovce.“
Dodáva, že vydanie knihy od prvotnej myšlienky po krst publikácie trvalo štyri roky a na začiatku to vôbec nebolo isté, že
sa nadšení členovia Občianskeho združenia Mikulčan vôbec
dopracujú k úspešnému zavŕšeniu svojho zámeru. Nadšenie
tímu však prekonalo krízové obdobia a morálnou podporou
boli aj Mikulčania, ktorí nielen v období príprav, ale aj po
vydaní monografie naďalej poskytujú písomnú a fotografickú dokumentáciu spojenú s ich obcou, aktuálne mestskou časťou. „Nedávno nám venovali
mikulskú školskú kroniku zo 40. rokov minulého storočia, ale dostávame aj iné dokumenty
a fotografie. Bude na zvážení občianskeho združenia, ako s týmto bohatým dokumentačným materiálom naloží. Už v blízkej budúcnosti sa bude touto otázkou zaoberať,“ dodáva
Ľ. Pivarčiová, ktorá nevylučuje, že po pozitívnej skúsenosti s vydaním monografie by sa OZ
Mikulčan mohlo podujať na realizáciu ďalšieho podobného projektu.
(ik)

vzdané hliadke PZ SR.
Vynaliezavý vodič osobného auta sa pokúsil
neoprávnene dostať na uzatvorenú Petőfiho
ulicu s výzvou „Pustite ma, veziem lieky do
nemocnice!“ Pozorní službukonajúci zamestnanci mesta sa však nedali oklamať.
Ondrejský jarmok 2018 možno vcelku
hodnotiť ako úspešný, väčšina návštevníkov
ho prežila v zdraví a dobrej nálade, k čomu
nepochybne prispelo neodmysliteľné varené
víno či medovina, ale aj pouliční hudobníci.
(šh, foto: lb)

Biela skrinka

Je to knižka detských zážitkov a detského
vnímania sveta, akého dnes už niet. Niet
nielen takého sveta, ale ani tak hlbokého a
intenzívneho detského vnímania. Knižka by
sa tak dala považovať za výpoveď o nedávnej dobe, ktorá pamätníkom pripomenie,
akými ešte pred niekoľkými desaťročiami
oni sami boli a odvážnym deťom a mladým
ľuďom ukáže, že život bolo a asi aj stále je
možné žiť a vnímať aj inak.
Túto knižku bolo možné napísať a vydať aj
skôr. Anton Pižurný o svojom pláne vydať
knižku s názvom Biela skrinka so svojimi
zážitkami z detstva prežitého v Želiezovciach hovorí už aspoň 20 rokov. Ako však
vidno na výsledku, ak by to urobil skôr,
nebola by knižka tým, čím je.
Autor však svoj zámer nechal dozrievať. Na
príbehoch, ktoré sa stali, niet veľmi čo meniť. Menilo sa však prostredie, ktorého epicentrom je akoby Želiezovský park. Menila
sa doba a životný štýl a rôznym spôsobom
pokračovali a uzatvárali sa aj životné osudy
autorových blízkych a kamarátov. A takto
autor aj prostredníctvom zážitkov, ktoré
ho ako dieťa formovali, svoje spomienky
prináša ako súčasť svojho nadobudnutého
pohľadu na život.
Samozrejme, pre želiezovských čitateľov
je knižka zvlášť atraktívna, pretože v nej
okrem známych miest ožívajú mnohí ich
blízki, známi a možno i oni sami.
(šh)
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Spomienkový rok ukončený
Tento rok sme si pripomenuli okrúhle 200. výročie prvého pobytu
svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Schuberta v Želiezovciach. Ako je mnohým známe, slávny hudobník pobudol na
pozvanie grófa Jána Karola Esterházyho v našom meste dvakrát,
v roku 1818 a 1824. Pôsobil tu ako učiteľ hudby jeho dcér Márie
a Karoliny.
Dvesté výročie prvej Schubertovej návštevy v Želiezovciach sme
si v Želiezovciach pripomenuli viacerými hudobnými podujatiami. Uskutočnili sa v rekonštruovanej sále kaštieľa Esterházyovcov
a boli organizované Občianskym združením Castellum Zeliz. To sa
podieľalo aj na záverečnom spomienkovom podujatí roka, slávnostným koncertom s názvom Schubert 200, ktorého hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Želiezovské hlasy. Koncert sa
uskutočnil v sobotu 24. novembra.
Aj tentoraz sa konal v kaštieli, v priestoroch, kde sa pred dvomi
storočiami zdržiavali členovia
grófskej rodiny aj vtedy ešte
mladý skladateľ, čo má najmä
z pohľadu vystupujúcich, ale
samozrejme aj divákov osobitné čaro. Pozitívom je fakt, že
možno aj z tohto dôvodu, ale
snáď nielen preto, návštevnosť
koncertov klasickej hudby
v Želiezovciach v uplynulom období narastá. Druhou
stranou mince je obmedzená
kapacita rekonštruovanej sály
kaštieľa a množstvo záujemcov
sediacich alebo občas postávajúcich na chodbe kaštieľa, ktorí sa k nerušenému posluchu vždy
kvalitnej hudby nedostanú. Dobrým znamením v tomto smere je
všeobecná snaha usmerniť najbližšie kolo čiastočnej obnovy kaštie-

ľa na zadnú veľkú sálu, do ktorej sa zmestí omnoho viac divákov.
Na novembrovom koncerte sa ako prvý predstavil Miešaný zbor
Franza Schuberta, ktorý dirigoval moderátor večera Géza Horváth.
Vo svojich vstupoch medzi jednotlivými dielami predostrel prítomným množstvo zaujímavostí a informácií z pozadia vzniku niektorých Schubertových diel. Želiezovčan Mátyás Mézes, ktorý sa vďaka
svojmu nadaniu a vytrvalosti vypracoval na hudobníka európskeho
formátu, predniesol jednu Schubertovu skladbu spolu s klaviristkou Adrienne Soós a prítomným sa predstavila aj sopranistka Delia
Haag a klavirista Ivo Haag.
Koncert bol vydareným ukončením spomienkového roka Franza
Schuberta a príjemným spestrením narastajúcej šedosti jesenných dní.
Zároveň opäť posunul latku očakávaní o niečo vyššie. To však nebude až
takým problémom, ako poznáme organizátorov želiezovských podujatí
klasickej hudby, obyčajne dokážu veľké očakávania napĺňať a uvádzať
špičkových hudobníkov, ktorí si zas radi zahrajú v miestnostiach, kde
pôsobil jeden z velikánov svetovej hudby.
Ladislav Levicky
(foto: Viktor Krüger, ik)

Pietna spomienka
na I. svetovú vojnu
Pietnu spomienku na ukončenie I. svetovej vojny zvolala na nedeľu 11. novembra
do mikulského cintorína ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s OZ Mikulčan
a Klubom policajtov vo výslužbe.
Takmer polstovka účastníkov
srdečným potleskom a osobným
stiskom rúk privítala a blahoželala
primátorovi Ondrejovi Juhászovi
k opätovnému zvoleniu na ďalšie funkčné obdobie. Novinka to
bola ešte čerstvá, sotvaže poldňová. Rovnako sme gratulovali aj
opätovne zvolenému poslancovi
MsZ a predsedovi OZ Mikulčan
Pavlovi Ivanovi. Medzi účastníkmi
bol aj viceprimátor Géza Nagy
a predsedníčka ZO JDS Katarína
Šuchterová.
Celý program moderovala podpredsedníčka ZO SZPB Eva
Šimková, ktorá pripomenula, že
odbojári si v minulosti pripomínali I. svetovú vojnu. V hlavnom príhovore predseda
ZO SZPB Jozef Výboch priblížil ťažké pod-

mienky vojakov na frontoch, ako aj civilného obyvateľstva v zázemí počas vojnových
štyroch rokov 1914–1918. „Tragicky vyznieva

skutočnosť, že v tejto vojne stáli na čele bojujúcich ríš panovníci, ktorí boli navzájom vo
veľmi blízkom príbuzenskom vzťahu (bratranci, sesternice). A títo veľkí hráči povolávali

a posielali milióny jednoduchých ľudí bojovať
a umierať z ich koristnícke záujmy. Veď bola
to predovšetkým vojna o nové územia, kolónie,
o znovurozdelenie sveta. Sarajevský
atentát bola len zámienka, príčinou
nebolo ani Srbsko, tým sa iba oklamala široká verejnosť.“
Verše P. O. Hviezdoslava z Krvavých sonetov zarecitovala Mária
Varkolyová, obľúbenú pieseň M. R.
Štefánika Keby som bol vtáčkom,
hymnickú Kto za pravdu horí, ako
aj báseň od S. H. Vajanského Malý
drotár si pripravili speváčky zboru
Fialky a úspešná recitátorka Júlia
Macáková.
Prítomní
predstavitelia
mesta
a zástupcovia spoločenských organizácií potom položili k Pomníku
obetiam I. svetovej vojny vence
a kytice kvetov. Účastníci symbolicky zapálili sviečky a zaspievali známu pieseň Blízko k tebe, Bože môj.
Zhodli sa na tom, že si obdobným spôsobom
budú pripomínať ukončenie I. svetovej vojny
každoročne.
(jvch)
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Riaditeľstvo Gymnázia Jána Amosa
Komenského – Comenius Gimnázium,
Štúrova 16, Želiezovce, oznamuje všetkým
záujemcom, že v školskom roku 2019/2020
otvára dve triedy štvorročného štúdia: 1
triedu s vyučovacím jazykom slovenským
a jednu s vyučovacím jazykom maďarským.
Bližšie informácie o živote školy môžete získať osobnou návštevou počas pracovných
dní alebo na telefónnom čísle 036/7711229.
Srdečne sú očakávaní aj žiaci aj rodičia.
Katarína Cserbová, riaditeľka školy
FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
Jur n/Hronom – Želiezovce 0:4 (0:1) G.
Dulai 2, T. Čík, M. Magda (vlastný)
Želiezovce – Plavé Vozokany 3:1 (0:1) J.
Gonda, P. Klimaj, T. Čík - T. Brusznyai
(nyf)

Slávnostná certifikácia
Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica každoročne pozývajú školy, ktoré uspeli v programe Zelená škola na slávnostnú
certifikáciu. Tento rok sa konala 17. októbra
v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave, kde
sa stretlo vyše 103 žiakov, učiteľov a riaditeľov
škôl z celého Slovenska. Medzi nimi nechýbala ani želiezovská materská škola, ktorá už
piatykrát slávnostne prevzala medzinárodný
certifikát a vlajku Zelená škola. Získala ich za
realizáciu environmentálnej výchovy a praktických aktivít s priamym zapojením detí,
rodičov a pedagógov a plnenie programu.
Témou dvojročného programu bola Energia.
Ocenenie prevzali riaditeľka I. Kállaiová,
koordinátorka programu G. Kováčová a M.
Melichová z MsÚ. V príhovore zazneli slová
uznania riaditeľa CEEV Živica J. Hipša, manažéra programu Zelenej školy J. Oravca a zástupcov donorov – ZSE, DM market, Nadácia

Slovenskej sporiteľne. Certifikácie sa osobne
zúčastnil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku L. Mika, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol aktivitu škôl zapojených do
programu. Prítomným zablahoželal prostredníctvom videopozdravu aj riaditeľ Zelenej
školy FEE Pramod Kumar Sharma a herečka
Emília Vášáryová. Súčasťou certifikácie bol
bohatý kultúrny program a slávnostný raut.
G. Kováčová, koordinátorka.
(šh)

Dvojboj puška–pištoľ
V sobotu 24. novembra 2018 sa na strelnici
v Želiezovciach konal strelecký dvojboj
puška–pištoľ. Súťaže sa zúčastnilo 30 športových strelcov, ktorí boli zadelení do 5
kategórií: ženy, muži, seniori do 60 rokov,
seniori nad 60 rokov a majstri streľby.
U žien zvíťazila Adriana Nosianová zo
Šurian s nástrelom 165 bodov z 200 možných. Druhá bola Annamária Urbánová z
Ipeľského Sokolca s nástrelom 117 bodov a
tretia Dominika Mártiová z Branova so 77
bodmi, ktorú negatívne ovplyvnil veľmi silný vietor, fúkajúci v inak peknom slnečnom
počasí. V kategórii mužov zvíťazil Ladislav
Svanczár z Lontova s nástrelom 192 bodov.
Druhý skončil Peter Gyurusi z Nových
Zámkov so 182 bodmi, tretí Ján Kováč z Rúbane, ktorý dosiahol 175 bodov. V kategórii
seniori do 60 rokov zvíťazil Vladimír Belák
z Nitry so ziskom 175 bodov. Na 2. mieste
skončil Zsolt Urbán z Ipeľského Sokolca tiež
so 175 bodmi, bronzovú priečku si vybojoval Milan Husár z Bratislavy so 168 bodmi.
V kategórii nad 60 rokov sa víťazom stal
Ján Maturkanič z Hronských Kľačian s ná-

strelom 193 z 200 možných. Druhý skončil
Jozef Csala zo Šiah s nástrelom 182 bodov,
tretí Vladimír Žáčik zo Svodova, ktorý dosiahol 170 bodov. V kategórii majstri strelby
zvíťazil Andrej Tóth Kurucz s nástrelom 187
bodov, druhý bol Milan Vékony zo Svodova
s nástrelom 180 bodov, 3. miesto obsadil Richard Nosian zo Šurian so 179 bodmi.
(LV)

Strelecká súťaž o Pohár hrdinov

III. ročník streleckej súťaže o Pohár hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie Červenej
armády a I. čsl. armádneho zboru sa konal v sobotu 20. októbra na želiezovskej strelnici
za účasti 42 strelcov zo západného Slovenska. Jeho organizátorom bol Športovo-strelecký
klub Magnum a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach.
Na otvorení súťaže sa zúčastnili členky výboru ZO SZPB Mária Varkolyová, Jozefína
Kováčová a Ida Žáčiková. M. Varkolyová v otváracom príhovore okrem iného spomenula, že sovietske velenie
pôvodne vôbec neplánovalo vojenskú operáciu cez ťažko dostupný
priestor
Dukelského
priesmyku. Urýchlene
ju pripravilo v krátkej
dobe po vypuknutí
Slovenského národného povstania s cieľom
pomôcť
bojujúcemu
Slovensku.
Pôvodne
sa počítalo s rýchlym
postupom útočiacich
vojsk 38. armády I. ukrajinského frontu ČA a I. ČsAZ, boje však boli veľmi ťažké, krvou
a ľudskými životmi sa platilo za každý meter zeme.
Výsledková listina súťaže – kategória ženy, malokalibrová a veľkokalibrová pištoľ (MKP,
VKP): 1. Mária Maturkaničová (Želiezovce, 172 bodov), 2. Adriana Nosianová (Šurany,
152).
Muži – MKP: 1. Jozef Hubert (Želiezovce, 200), 2. Andrej Tóth Kurucz (K. Most, 188), 3.
Peter Kalmancai (Čeladice, 172).
Muži – VKP: 1. Jozef Hubert (Želiezovce, 198), 2. Andrej Tóth Kurucz (K. Most, 190), 3.
Patrik Židek (Želiezovce, 184).
Seniori – MKP: 1. Richard Nosian (Svižany, 198), 2. Dušan Bublák (Handlová, 198), 3.
Jozef Trgiňa (Handlová, 196).
Seniori – VKP: 1. Vladimír Belák (Nitra, 198), 2. Milan Vékony (Želiezovce, 194), 3. Ondrej Benke (Handlová, 194).
V odpoludňajších hodinách hmla ustúpila a za krásneho slnečného počasia ceny víťazom
odovzdali predstavitelia oboch poriadateľských organizácií Jozef Haller, Jozef Výboch,
Ida Žáčiková, Štefan Čudai a Ľudovít Priekopa.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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Najbližším cieľom majstrovský titul –
predtým však finančné zabezpečenie štartu
Želiezovskí piloti kartingových monopostov,
bratia Kristián (na snímke v strede) a Adrián
Vincze Dókovci naďalej presviedčajú o svojich kvalitách. Rok po tom, čo takmer zavesili
na klinec svoje kombinézy a prilby používané
v motokrosových súťažiach a úplne opustili
súťažný svet motorizmu, sa potvrdilo: dobre,
že tak neurobili. S motokrosom sa síce rozlúčili, ale s pretekárčením nie. Presedlali na
autokáry a hneď v prvom roku svojho pôsobenia v kartingovom motošporte sa naplno
zapojili do boja o majstrovské body, aj keď 3

zo 7 pretekov z rôznych dôvodov vynechali.
I tak dosiahli v tohtoročnej sérii Slovenského
kartingového pohára (SKP) mimoriadne
dobré, veľmi často medailové umiestnenia
a v konečnom zúčtovaní získali druhé, resp.
3. miesto vo svojej kategórii. Mladší Adrián
siahol na konečnú striebornú, Kristián na

bronzovú priečku. Ľahko si predstaviť, ako
by si obaja nováčikovia počínali v tejto súťaži, keby mali možnosť zúčastniť sa všetkých
pretekov, keďže Kristiánovi k druhému miestu chýbali iba 3 body.
„Na začiatku ich prvej sezóny v kartingovom
športe sme pritom nemali veľké očakávania,
mal to byť rok zbierania skúseností. Napriek
tomu náznaky dobrých výsledkov aj samotné výsledky prichádzali hneď od začiatku.
Nováčikovská sezóna však začínala hekticky,
boli tu aj víťazstvá a dobré umiestnenia, ale
prihodila sa aj havária,
technické problémy, dokonca choroba. Na prvých
pretekoch
kartingového
pohára v Trebaticiach
Kristián štartoval z 2.
miesta, skúsení protivníci
ho však vytlačili po štarte,
preto v prvej jazde skončil na 4. mieste. Bohatší
o túto skúsenosť druhú
jazdu vyhral a získal tak
celkové 2. miesto. Adrián
tam po zisku 5. a 7. miesta
skončil celkovo na 6. mieste. Na ďalších pretekoch v
rakúskom Brucku to bol
zas Adrián, ktorý svojím
výkonom potvrdil, že napriek svojmu nováčikovskému statusu patrí
medzi najlepších. V prvom rozjazde vyhral
spôsobom štart–cieľ a aj keď tesnejšie, ale
vyhral aj druhý a stal sa celkovým víťazom
pretekov. Kristián v prvom kole skončil na 3.
mieste, v druhom musel odstúpiť z 3. miesta
po tom, čo sa mu nepodarilo vyhnúť kolízii

prvého a druhého pretekára. Bolo však jasné,
že chlapci sú nadaní aj v tomto športe a oplatí sa pokračovať,“ hodnotí priebeh sezóny
starý otec a tréner chlapcov Ľudovít Dóka.
Poznamenáva, že bratia súťažili vo farbách
ERT Racing Team, ktorý poskytol technickú
pomoc a odborné zázemie počas tohtoročnej
súťažnej série.
Ľudovít Dóka ako tréner a bývalý súťažný
automobilový jazdec aj objektívnym pohľadom dokáže zhodnotiť, že obaja chlapci sú
mimoriadne nadaní. Neistota budúcnosti nie
je ani v ich prístupe, o to viac, ako to už často
býva, vo finančnom zabezpečení ich štartu
v tomto mimoriadne nákladnom športovom
odvetví. Ak tento limitujúci faktor dokážu
prekonať, čo vôbec nebude jednoduché, ich
cieľom v budúcom ročníku bude najvyššia
méta v kategórii: slovenský majstrovský
titul. Teraz, po ukončení ročníka a vyhlásení výsledkov preto prebieha vyhľadávanie
sponzorov, bez ktorých môžu vysoké športové ambície želiezovských chlapcov ľahko
stroskotať. „Aj touto cestou sa obraciame na
možných sponzorov, pretože bez nich žiadne
úspechy nedokážeme dosiahnuť. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli v tomto
roku: mestu a zvlášť primátorovi Ondrejovi
Juhászovi, Jaroslavovi Trechovi, Petrovi Martosymu, Ladislavovi Zsákovicsovi – Zsaky
Trans, Jozefovi Halámikovi a všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspechu chlapcov,“ vyslovuje slová vďaky tréner
a hrdý starý otec. Aj on, aj mnoho ďalších
odborníkov s dobrým okom na talenty je
presvedčených, že ak budú dané podmienky,
jeho vnuci prinesú mestu Želiezovce ešte
veľa slávy.
Ladislav Levicky

Karatisti s medailovými umiestneniami
Už niekoľko rokov organizuje Slovenský zväz Kyokushin karate Štúrovo pod
vedením Norberta Racza Majstrovstvá Slovenska v Kyokushin karate
- kata. Súťaže sa každoročne úspešne
zúčastňuje aj náš klub Kyokushin karate Želiezovce. Ani tento rok nebol
výnimkou.
Význam tejto súťaže je nielen v dosiahnutí výhry, odnášaní si medailí a víťazných pohárov, ale predovšetkým v tom,
že pre členov klubu a predovšetkým
trénera je akousi spätnou väzbou. „Na
súťažiach vieme zhodnotiť našu celoročnú prácu na tréningoch. Vidíme, kde
treba pridať, kde máme ešte medzery, ale aj
to, kde zase máme prevahu. V porovnaní s
ostatnými klubmi sme sa v Mužli opäť utvr-

dili v tom, že naše tréningy sú na špičkovej
úrovni,“ hovorí tréner želiezovských karatistov Miroslav Rybár. Členovia klubu, no
hlavne ich protivníci a účastníci súťaže sa

zas presvedčili o tom, že v Želiezovciach máme trénera,
ktorý patrí medzi najlepších,
a čo je najdôležitejšie, vie motivovať k rovnakým výkonom
aj svojich zverencov.
Veľkým pozitívnym prekvapením bol úspech Zuzany
Bohdaneckej (9. kyu), ktorá
v kumite zdolala súperky s
vyššími kyu a vybojovala tak
pre nás zlato. V súťaži kata
získala striebro. Jej syn Matej
Bohdanecký získal v súťaži
kata 1. miesto. Tomáš Anguš si vybojoval
druhé, Peter Gálik získal 3. miesto. Všetkým
srdečne gratulujeme.
(kk,ik)
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Boj proti AIDS nie je a nikdy nesmie byť bojom proti iným ľuďom
Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si od
roku 1988 každoročne pripomíname 1. decembra, bol prvým globálnym dňom zdravia.
Odhaduje sa, že vírus má v súčasnosti 36,9
miliónov ľudí, z nich 1,8 milióna detí. Napriek tomu, že bol identifikovaný až v roku
1984, na HIV alebo AIDS zomrelo viac ako
35 miliónov ľudí.
V súčasnosti sa v oblasti liečby HIV uskutočnil vedecký pokrok, existujú zákony na
ochranu ľudí žijúcich s HIV a o tomto stave
sa v radoch odborníkov oveľa viac vie. Napriek tomu, že sa každý rok diagnostikuje
niekoľko tisíc ľudí s HIV, ľudia stále nevedia,
ako chrániť seba a ostatných, stigmatizácia
a diskriminácia zostávajú skutočnosťou pre
mnohých ľudí, ktorí žijú s týmto ochorením. Práve preto je heslom tohtoročného
Svetového dňa boja proti AIDS "Poznaj svoj
status". Testovanie na HIV je nevyhnutné pre

rozšírenie liečby a zabezpečenie toho, aby
všetci ľudia žijúci s HIV mohli viesť zdravý
a produktívny život. Bohužiaľ, stále pretrvávajú mnohé prekážky testovania na HIV,
práve skutočnosť stigmatizácie a diskriminácie odrádza mnohých ľudí od vykonania
svojho testu na HIV. Prístup k dôvernému
testovaniu na HIV predstavuje problém.
Mnohí ľudia sa stále odhodlajú na zistenie
laboratórnych výsledkov len po tom, ako
sa u nich zhoršia a prejavia príznaky ochorenia. Dostupnosť testovania HIV je stále
obmedzená, odhaduje sa, že 25 % ľudí s HIV
infekciou, čo predstavuje 9,74 miliónov ľudí,
zostáva nediagnostikovaných a nepozná svoj
stav HIV infekcie.
Vo väčšine sveta sa úspešne darí s infekciou
bojovať. Nesmie sa však v snahách poľaviť,
iba tak sa môže podariť nad infekciou zvíťaziť. „Búrať bariéry, budovať mosty“ tak znelo

Vyhodnotili 6. ročník súťaže
Človek na orbite 2018
5→

motto tohtoročnej konferencie, na ktorej sa
viac než 15 000 delegátov zo 160 krajín celého sveta sa stretlo v Amsterdame, aby zdieľali
najnovšie poznatky, skúsenosti a diskutovali
o najrôznejších aspektoch HIV. To znamená
napríklad bojovať so stigmatizáciou, neustále
zvyšovať vedomosť ľudí o HIV, bojovať za
ľudské práva pacientov, pomáhať ohrozeným
komunitám a dostatočne financovať prevenciu aj výskum.
Svetový deň AIDS je dôležitý, pretože pripomína verejnosti, že HIV neodišiel - je stále
nevyhnutná potreba získať peniaze, zvýšiť
povedomie, bojovať proti predsudkom a
zlepšiť vzdelávanie. Je dôležité mať na pamäti, že pozitívny test HIV nie je okamžitý trest
smrti. Správnou liečbou a starostlivosťou sa
môže viesť spokojný život.
MUDr. Adriana Czigányiová,
MPH, RÚVZ Leviciach

Salón Nika
Kozmetika & pedikúra
Akcia mesiaca:
3D mihalnice + zdarma úprava obocia
ˇ
Pedikúra + zdarma masáž nôh
Nikoleta Leboc, Želiezovce, Mierová 8,, 1. poschodie

I. kategória – MŠ: 1. Martin Opavský, 5 rokov, MŠ Hopsasa, 2. Emily Gregor, 5
rokov, MŠ Lienka, 3. Olívia Hasznosová, 6 rokov, MŠ Hopsasa
II. kagegória – ZŠ 1.–4.: 1. Vanda Špirková, 4. ročník, ZŠ Želiezovce, 2. Nela
Zimovčáková, 2. ročník, ZŠ Želiezovce, 3. Sophia Hanusič, 3. ročník, ZŠ s VJM
Objednávky: 0917 619 423
(18-32)
Želiezovce, Simonka Gregušová, 1. ročník, ZŠ Želiezovce
II. kagegória – ZŠ 1.–4. – Priestorové práce: 1. Alex Szalonnáš, 4. ročník,
ZŠ Želiezovce, 2. Kristián Raj, 3. ročník, ZŠ s VJM, 3. Lilien Szekeresová,
Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
3. ročník, ZŠ s VJM
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
III. kategória – ZŠ 5.–9.: 1. Rajová Tamara, 5. ročník, ZŠ s VJM, 2. Nikolas Arpád Nagy, 7. ročník, ZŠ Želiezovce, 3. Alexandra Repková, 7.
Prevádzková doba zariadenia
ročník, ZŠ s VJM
od 29.októbra 2018 do 31.marca 2019:
Cena Tekovskej hvezdárne v Leviciach: Júlia Michlová a Sofia Rosíková, 2. ročník, ZŠ Želiezovce
Pondelok
8,00 - 16,00 hod.
Cena Mestskej knižnice Želiezovce: Lilien Hegedűsová, 6 rokov, MŠ
Utorok
Zatvorené
Lienka, Terezka Nováková, 5 rokov, MŠ Lienka
(msk)

Dopraváčik

Riaditeľka I. Kállaiová z MŠ Lienka v Želiezovciach dňa 18. októbra
privítala deti a učiteľky z MŠ Hopsasa Mikula, MŠ Múdre sovičky
Zbrojníky a hostí kpt. P. Poláka z KR PZ, M. Melichovú z MsÚ a
M. Vajdu zo školského úradu v Želiezovciach. Dôvodom bola akcia
s názvom Dopraváčik. Kpt. P.
Polák s učiteľkami pripravili
prezentácie, kde hravou formou poučili deti o potrebe
poznať základné pravidlá
cestnej premávky, dopravné
značky a využívanie reflexných prvkov pre chodcov
a cyklistov. Svoje poznatky
overili na dopravnom ihrisku MŠ. Na spestrenie
programu boli v rámci výučby pripravené rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu. Deti
vytvárali koláž, zahrali si pexeso a svoje zručnosti si overili na slalome s autíčkami, ktoré si vyrobili zo škatúľ. Po absolvovaní všetkých
disciplín pani riaditeľka odovzdala deťom čestné uznania za účasť.
Na záver sa deti občerstvili ovocnými maškrtami.
(MŠ Lienka)

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8,00 - 16,00 hod.
Zatvorené
8,00 - 16,00 hod.
08,00 – 12,00 hod.
Zatvorené
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 10. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

756 362,02 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

29 700,50 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 115 084,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

-

Drobná inzercia
Apróhirdetés
Babetta 210, Babetta Stella, Babetta Sting, Manet Korado, Jawa
Pionier, Simson típusú motorkerékpárokat vennék. Lehet hibás,
működőképtelen állapotban is. Tel. 0905 515 443
Kúpim motocykle Babetta 210, Babetta Stella, Babetta Sting, Manet
Korado, Jawa Pionier, Simson. Môžu byť aj vadné, nefunkčné. Tel.
(18-29)
0905 515 443

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.
(17-67)

(18-06)

Firma
Rieker Obuv, s.r.o.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Uličiansky, Ján: Máme Emu (Buvik, 2017)
Malí škôlkari si kriedou na chodník vyčarujú zázračnú učiteľku Emu ako kontrast medzi svojimi učiteľkami, ktoré sa už
zabudli s deťmi hrať. S Emou nie je nič nemožné.
Lalíková, Darina: Ikony architektúry (Eurostav, 2017)
Kniha s podtitulom ...čo by deti mali vedieť o slovenskej a
svetovej architektúre má ambíciu robiť osvetu medzi deťmi a
mládežou o kvalitnej architektúre a najmä o najdôležitejších
dielach slovenskej modernej architektúry.
Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(18-31)

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

Alexijevič, Svetlana: Poslední svedkovia (Absynt, 2017)
Príbehy ľudí, ktorí boli v čase Veľkej vlasteneckej vojny ešte malými deťmi. Vojna sa ich dotkla svojou slizkou rukou, poznačila
ich a tým, ktorí prežili, sa navždy vyryla do sietnic i myslí.

hľadá pracovníka na pozíciu
technická kontrola
ručného šitia obuvi
do ÚVTOS Želiezovce.
Základná zložka mzdy (brutto)
a ďalšie odmeny:
555 Eur + variabilné zložky
Bližšie informácie na čísle:
035/790 05 60, 035/790 05 62,
alebo osobne
v ÚVTOS v Želiezovciach.

Márai Sándor: Az igazi (Helikon, 2018)
Az 1941-es regény egy zátonyra futott házasság monológja; Márai előbb a feleség, aztán a férj szemszögéből avatja be olvasóit
a bonyolult szerelmi háromszögbe.
Osho: Öröm (Édesvíz, 2017)
A könyv művészien ötvözi az együttérzést és a humort, az
olvasót pedig arra ösztönzi, hogy nézzen szembe azzal, amit a
legjobban igyekszik elkerülni, mert ez a szembenézés adja majd
a kezébe a kulcsot a valódi felismerésekhez és az erőhöz.
Fellinger Károly: Mákom van (Lilium Aurum, 2011)
Mindegyik történet egyfajta íz, feledhetetlen illat. A zeneiség,
a ritmus, az ütemek és a rímek varázslatos hangulata árad az
igényes kötetből, melyet illusztrációja tesz teljesebbé.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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A legközelebbi cél a bajnoki cím – ám előbb
a rajt pénzügyi fedezetét kell biztosítani
A zselízi gokart versenyautók pilótái, Vincze
Dóka Krisztián és Adrián (a felvételen) továbbra is rendkívüli tehetségükről győznek
meg minket. Egy évvel azután, hogy csaknem
„szögre akasztották” versenyzői karrierjüket,
és mindörökre búcsút mondtak a motorsportnak, beigazolódott: jó, hogy nem tették.
A motocrossnak ugyan búcsút intettek, de
a versenyzésnek nem. Gokart-járművekbe
ültek át, és már az első évadjuk során bekapcsolódtak a bajnoki pontok gyűjtésébe.
Bár a 7 verseny közül hármat kihagytak, így

is rendkívül jó, gyakran dobogós helyezéseket értek el a Szlovák Gokart Bajnokság futamain, amelynek idei összesítésében a 2., ill. 3.
helyet szerezték meg kategóriájukban. A fiatalabb, Adrián a dobogó második, Krisztián
a harmadik fokára állhatott fel a szezon végi
eredményhirdetésen. Nem nehéz elképzelni,
hogyan alakultak volna az eredmények, ha az
újonc fivérek az összes versenyen részt tudtak volna venni, hiszen Krisztiánnak csupán
3 pont hiányzott a második helyhez.
„A gokartok világába való belépés első
idényével kapcsolatban nem voltak túlzott
elvárásaink, úgy terveztük, hogy az idei a
tapasztalatszerzés éve lesz. Ennek ellenére
a jó eredményekre utaló jelek, de maguk
az eredmények is az elejétől mutatkoztak.
Az újonc idény hektikusan kezdődött, voltak győzelmek, jó helyezések, de ütközés,
műszaki gondok és betegség is. Az Szlovák
Gokart Kupa első versenyén Trebaticében
Krisztián a 2. helyről rajtolt, ám tapasztalt
ellenfelei kisodorták, így az első futamban
a 4. helyen végzett. E tapasztalattal gazdagabban a második futamot megnyerte, és
összesítésben a 2. helyet szerezte meg. Adrián egy 5. és egy 7. helyezést követően 6. lett
összesítésben. A következő versenyt az osztrák Bruckban tartották, és ezúttal Adrián
bizonyította, hogy az élmezőnyhöz tartozik.
Az első futamban rajt-cél győzelmet aratott,
és miután másodikat is sikerült megnyernie,
összesítésben is első helyet szerzett. Krisztián az első futamban a 3. helyen végzett, a
másodikban viszont a 3. helyen vezetve nem
tudta elkerülni az első és a második ütközését, és idő előtt be kellett fejeznie a versenyt.
Mindazonáltal bebizonyosodott, hogy a fiúk

nagyon tehetségesek, és megéri folytatniuk a
versenyzést” – értékeli a szezon egyes mozzanatait a testvérek nagyapja és edzője, Dóka
Lajos. Megjegyzi, hogy a fiúk az ERT Racing
Team színeiben szerepeltek, amely műszaki
segítséget és szakmai háttérmunkát biztosított az idei versenyzéshez.
Dóka Lajos mint edző és egykori autóversenyző objektíven is meg tudja állapítani,
hogy a fiúknak nagy tehetsége van a versenyzéshez. A jövő bizonytalansága nem is
a hozzáállásukon, hanem – ahogy az már
lenni szokott – jövő évi rajtjuk pénzügyi
feltételeinek megteremtésén múlik ebben az
anyagiakra rendkívül igényes sportágban.
Amennyiben sikerül ezt a korlátozó tényezőt
leküzdeniük, ami egyáltalán nem lesz
könnyű, a cél mindkét fiú esetében egyértelmű: a bajnoki cím. Az idei évad befejezése és
eredményhirdetése után jelenleg a szponzorok felkutatása folyik, akik nélkül a zselízi
testvérpár magasra törő ambíciói könnyen
zátonyra futhatnak. „Ezúton is keressük a
lehetséges támogatókat, hiszen nélkülük nem
tudunk sikereket elérni. Egyúttal köszönjük
mindenkinek, aki az idei szezonban támogatott minket: Zselíz városnak és külön Juhász
András polgármesternek, Jaroslav Trechának, Martosy Péternek, Zsákovics Lászlónak
(Zsaky Trans), Halámik Józsefnek és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult
a fiúk sikeréhez” – mondott köszönetet az
edző és büszke nagypapa. Ő is, hasonlóan
sok, tehetségeket jó szemmel felismerő szakemberhez meg van győződve arról, hogy ha
a feltételek adottak lesznek, unokái még sok
dicsőséget szereznek majd Zselíznek.
Levicky László

Karatésaink érmes helyezésekkel
Már jó néhány éve, hogy a Kyokushin Karate Szlovákiai Szövetsége
a párkányi Rácz Norbert vezetésével
Kyokushin Karate Országos Bajnokságot szervez kata versenyágban. A
versenyen minden évben sikeresen
szerepel a zselízi Kyokushin karate
klub is. Az idei év sem volt kivétel.
A verseny jelentősége nemcsak az
elért eredményekben, a megnyert
érmekben, serlegekben rejlik, hanem elsősorban abban, hogy a klub
tagjai és az edző számára visszaigazolást jelent. „A versenyeken tudjuk
felbecsülni az egész évben az edzéseken
végzett munka hatékonyságát. Látjuk, hol
kell erősítenünk, hol vannak még hiányosságaink, de azt is, mely területeken vagyunk

kimagaslóak. A többi klubbal összehasonlítva magunkat Muzslán ismét beigazolódott, hogy edzéseink magas színvonalúak”
– mondta a zselízi karate klub edzője, Mi-

roslav Rybár. A klub tagjai, de főleg
a versenyek szereplői és az ellenfelek
meggyőződhettek arról, hogy Zselízen a legjobbak közé tartozó edző
van, és ami a legfontosabb, hasonlóan
jó teljesítményre tudja ösztönözni a
rábízott növendékeket is.
Nem várt örömteli meglepetést
szerzett Zuzana Bohdanecká (9.
kyu) sikere, aki kumitéban magasabb fokozatú ellenfeleket győzött
le, és aranyérmet harcolt ki kategóriájában. A kata versenyágban
ezüstérmes lett. Fia, Matej Bohdanecký katában az 1. helyen végzett. Tomáš
Anguš 2. helyezést ért el, Peter Gálik pedig
a 3. helyen végzett. Mindnyájuknak szívből
gratulálunk.
(kk, ik)
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A zselízi
Comenius Gimnázium
igazgatósága tudatja az érdeklődőkkel, hogy
a 2019/2020 tanévben két első osztályt nyit:
1 magyar tannyelvű osztályt és 1 szlovák
tannyelvűt. Bővebb információt személyes
látogatás alkalmával, ill. a 036/7711229
telefonszámon nyújtunk. Szeretettel várják
a diákokat és a szüleiket.
Cserba Katalin, igazgatónő
LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek– Területi bajnokság, Léva
Jur n/Hronom – Želiezovce 0:4 (0:1) G.
Dulai 2, T. Čík, M. Magda (öngól)
Želiezovce – Plavé Vozokany 3:1 (0:1) J.
Gonda, P. Klimaj, T. Čík - T. Brusznyai
(nyf)

Megemlékeztek
az I. világháborúról

Kegyeleti megemlékezést hívott össze a
garammikolai temetőbe november 11-ére
a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének alapszervezete a Mikulčan polgári
társulás és a nyugalmazott rendőrök klubjának közreműködésével az I. világháború
befejezésének emlékére. A csaknem félszáz
egybegyűlt tapssal és kézfogással gratulált
Juhász András frissen újraválasztott polgármesternek. Hasonló jókívánságokkal
illették az Mikulčan polgári társulás elnökét, Ivan Pál újraválasztott képviselőt.
A résztvevők közt ott volt Nagy Géza
alpolgármester, valamint Šuchter Katalin,
a Szlovák Nyugdíjegylet alapszervezetének elnöke.
A megemlékezés műsorát Eva Šimková,
az SZAHSZ HSZ alelnöke vezette, aki
megemlítette, hogy az ellenállók a múltban megemlékeztek az I. világháborúról.
Ünnepi beszédében a szervezet elnöke,
Jozef Výboch ismertette, milyen nehéz körülmények közt élték át a világégést a katonák a
fronton, de a civil lakosság is a hátországokban. „Tragikus, hogy a harcoló hatalmak
élén álló uralkodókat szoros rokoni szálak
fűzték egymáshoz. És e nagy játékosok nagyhatalmi céljaik miatt küldték az egyszerű
emberek milliót harcolni és meghalni. Ez
a háború elsősorban a területszerzésről és
az világ újrafelosztásáról szólt. A szarajevói
merénylet csak ürügy volt, ahogy Szerbia
okolása is, ezzel csak a nyilvánosságot vezették félre.”
Rövid műsort követően a város és a társadalmi szervezetek jelenlevő képviselői
koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el
az I. világháborús emlékműhöz. A résztvevők megegyeztek: az I. világháborús megemlékezéseket a jövőben is megtartják.
(jvch)

2018.december
Puska–pisztoly kéttusa
2018. november 24-én, szombaton a zselízi lőtéren puska–pisztoly lövész kéttusát
tartottak. A megméretésen 30 sportlövő
vett részt, akiket 5 kategóriába soroltak:
nők, férfiak, szeniorok 60 éves korig, szeniorok 60 éven felül és lövészbajnokok.
A nők kategóriájában a surányi Adriana
Nosianová nyert a lehetséges 200-ból 165
pontot elérve. Második az ipolyszakállosi
Urbán Annamária lett 117 ponttal, a 3.
helyen a branovi Dominika Mártiová
végzett 77 ponttal, miután negatívan
befolyásolta őt az amúgy szép napos
időben fújó erős szél. A férfiak kategóriájában a lontói Svanczár László nyert 192
ponttal. Második az érsekújvári Gyurusi
Péter lett 182 ponttal, a 3. helyen a fűri
Kováč János végzett, aki 175 pontot ért el.
A 60 éven aluli szeniorok kategóriájában a
nyitrai Belák Vladimír győzedelmeskedett
175 találattal. Második helyezést az ipolyszakállosi Urbán Zsolt ért el ugyancsak 175
találattal, a bronzérmet a pozsonyi Milan
Husár szerezte meg 168 pontot elérve. A
60 év felettiek kategóriában a garamkelecsényi Ján Maturkanič lett a győztes 193

találattal. Második helyen az ipolysági Csala
Jozef végzett 182 ponttal, a 3. helyezett
szódói Vladimír Žáčik 170 találatot ért el.
A bajnokok kategóriájában Tóth Kurucz
Endre lett a győztes 187 ponttal, a szódói
Vékony Milan ezüstérmes lett 180 találattal,
a 3. helyen pedig a surányi Richard Nosian
végzett 179 ponttal.
(LV)

Lövészverseny a hősök serlegéért

A vörös hadsereg és a csehszlovák hadtest kárpát—duklai hadművelete hőseinek serlegéért folyt
a küzdelem az esemény emlékversenyének III. évfordulóján október 20-án, szombaton a zselízi lőtéren. A megméretésen 42 nyugat-szlovákiai sportlövő vett részt. A szervező a Magnum
Sportlövőklub és a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége Zselízi Alapszervezete volt.
A megnyitón részt vettek az SZAHSZ alapszervezetének elnökségi tagjai: Mária Varkolyová,
Jozefína
Kováčová
és Ida Žáčiková. Mária Varkolyová nyitóbeszédében elmondta,
hogy a szovjet vezetés
eredetileg egyáltalán
nem tervezte a hadműveletet a nehezen
megközelíthető
Duklai-hágón keresztül. Miután kitört a
szlovák nemzeti felkelés, rövid idő alatt,
gyorsított eljárásban
készítették elő azzal a
céllal, hogy segítséget nyújtsanak a harcoló Szlovákiának. Eredetileg gyors támadást terveztek, a harc azonban kemény volt, véráldozatokkal, emberi életekkel fizettek meg minden egyes
négyzetméternyi területért.
Eredmények – nők, kis- és nagykaliberű pisztoly (KKP, NKP): 1. Mária Maturkaničová (Zselíz, 172 pont), 2. Adriana Nosianová (Nagysurány, 152).
Férfiak – KKP: 1. Jozef Hubert (Zselíz, 200), 2. Tóth Kurucz Endre (Kőhídgyarmat, 188), 3.
Peter Kalmancai (Čeladice, 172).
Férfiak – NKP: 1. Jozef Hubert (Zselíz, 198), 2. Tóth Kurucz Endre (Kőhídgyarmat, 190), 3.
Patrik Židek (Zselíz, 184).
Szeniorok – KKP: 1. Richard Nosian (Svižany, 198), 2. Dušan Bublák (Handlová, 198), 3. Jozef
Trgiňa (Handlová, 196).
Szeniorok – NKP: 1. Vladimír Belák (Nyitra, 198), 2. Milan Vékony (Zselíz, 194), 3. Ondrej
Benke (Handlová, 194).
A délutáni órákban feloszlott a köd, és a győzteseknek már szép napos időben adta át a győzelemért
járó trófeákat a szervezők nevében Haller József, Jozef Výboch, Ida Žáčiková, Čudai István
és Ľudovít Priekopa.
Jozef Výboch, az SZAHSZ HSZ elnöke
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Véget ért az emlékév
Idén emlékeztünk meg Franz Schubert zeneszerző első zselízi tartózkodásának kerek, 200.
évfordulójáról. Mint az sokak számára ismert,
a híre zeneszerző Esterházy János Károly gróf
meghívására érkezett Zselízre, és két alkalommal időzött itt, 1818-ban és 1824-ben. Zenetanárként oktatta a gróf két lányát, Máriát és
Karolinát.
Schubert első zselízi tartózkodásának 200. évfordulójáról Zselízen több zenei rendezvénnyel emlékeztek meg. Az eseményeket a felújított
Esterházy-kastélyban tartották, szervezőjük
általában a Castellum Zeliz polgári társulás
volt. A társulás osztozott az emlékév utolsó
rendezvényének, a Schubert 200 elnevezésű hangverseny szervezési feladataiban
is, amelynek főszervezője a Zselízi Hangok
polgári társulás volt. A koncertet november
24-én tartották.
Ezúttal is a kastély volt a rendezvény helyszíne. Abban a teremben szólt a zene, amelyben
két évszázaddal ezelőtt a grófi család tagjai,
valamint az akkor még iú zeneszerző is
tartózkodott. Ennek a fellépők és nézők
szemszögéből is különleges varázsa volt. Pozitívumként értékelhetjük, hogy valószínűleg
éppen az említett oknál fogva, de talán nem
csak emiatt, az utóbbi időkben megnőtt a ko-

molyzenei rendezvények
látogatottsága. Az érme
másik oldala a felújított
terem korlátozott befogadóképessége, ami miatt a
látogatók egy része csupán
a folyosóról hallgathatta a
koncerteket. Jó jel, hogy
van általános akarat arra,
hogy a felújítás esetleges
folytatásaként a hátsó
nagyterem újulna fel legközelebb, ami nagyban
javítana a gondokon.
A novemberi koncerten
előbb a Franz Schubert
Vegyeskar
mutatkozott
be Horváth Géza vezetésével, aki az egész
est konferansziéja is volt, és az egyes műsorszámok között érdekes információval látta el
a közönséget néhány Schubert-mű születésének hátteréről. A zselízi Mézes Mátyás, aki
tehetségének és szorgalmának köszönhetően
európai szintű zenésszé lett, Soós Adrienn
zongoraművésszel egy Schubert-művet adott
elő, majd bemutatkozott még Delia Haag
szopránénekes és Ivo Haag zongoraművész.
A koncert méltó befejezése volt a Schubert-

emlékévnek és kellemes színfoltja az egyre
szürkülő őszi napoknak. Egyúttal ismét feljebb tolta a minőségi elvárások szintjét. Ez
valószínűleg nem jelent majd túl nagy gondot,
hiszen ismerve a helyi komolyzenei rendezvények szervezőit, meg tudnak majd birkózni a
feladattal, hogy nagy nevű és tudású zenészeket
hívjanak meg Zselízre, ahogyan a művészeknek is csábító ajánlat lehet azokban a termekben játszani, ahol egykor a világ egyik zenei
óriása tevékenykedett.
Levicky László

Keresztrejtvény
Kerek évfordulók 2019-ben

2019-ben is számos kerek évfordulóra emlékezhetünk. Keresztrejtvényünk megoldásai is ezekre vonatkoznak. (Ezek között néhány zselízi vonatkozásút is találunk.) Beküldendők a vízszintes 1, 13, 23, 30, 43, 49 és a függőleges 6, 33 meghatározásokra adott válaszok.
Vízszintes: 1. Száz évvel ezelőtti szomorú zselízi esemény. 12. ... pur és homu vogymuk. 13. Magyar költő – 100 éve hunyt el. 15. Riadt. 16. Fogoly. 18. Én latinul. 19. Nap angolul. 21. Kárpát-medencei ókori nép. 22. Szolmizációs szótag (vagy: spanyol névelő). 23. Francia önjelölt császár
– 250 éve született. 25. Egyiptomi napisten (vagy: helyrag). 26. Berillium. 27. Plébános. 28. Német nőnemű névelő. 30. Száz éve hunyt el ez a
zselízi születésű mérnök. 34. Leszáll (a repülőgép) 35. Itt
– szlovákul. 36. Vörös színű asztaltakaróm. 39. Hiányos Iván!
40. Kettős betű. 41. Gabonát betakarít. 42. Rubídium. 43. A
170 évvel ezelőtti dicsőséges tavaszi hadjárat egyik ütközete volt a ... csata. 46. Turku svéd neve. 47. A bibliai Ézsau
anyósa (kiejtve). 48. Szerszámnyelet stabilizál. 49. Ötven évvel ezelőtt megjelent Omega-nagylemez címe. 54. Finnugor
nép (vagy létige zselíziesen). 55. Lóeledel. 56. Szólamot indít
a karnagy.
Függőleges: 1. Egyszerű gép is, állat is. 2. A Tisza egyik mellékfolyója. 3. ... Comaneci – román tornászlány. 4. Az 1960-as
években betiltott rovarméreg. 5. Páros Hőny! 6. Kétszáz éve
született magyar utazó, néprajzkutató és nyelvész. 7. Ón.
8. Nem ide. 9. Azonos betűk. 10. Elképzelés, szándék. 11. Gyalogátkelőhely. 17. Svájc leghosszabb folyója. 18. Benedek ... , a
„nagy mesemondó”. 19. Ízetlen. 21. Bódít. 23. Rozsdamentes
acél szlovákul. 24. Tetőtere. 26. Kintről a lakásba. 29. Olasz
névelő. 31. Ha 16 nyomtatott oldal 1 ív, akkor mennyi a 960
nyomtatott oldal? 32. Lakomázásai, evészetei. 33. Kétszáz éve
született német természettudós, utazó. Tengeri áramlatot is
elneveztek róla. 35. ... esett (csapdába esett). 37. Munkahelyre
rendszeresen beutazó. 38. Komáromhoz közeli település (a
római Celemantia). 39. A csontok és izmok közötti szalagot.
44. Huszár-vezényszó. 45. „A csodák csodájáé”. 46. Akkumulátor bizalmasan. 48. Páros féléve! 50. Mesebeli földöntúli lény.
51. Nem az. 52. Az angol font rövidítése. 53. Ólom.
A sikeres megfejtők közt lapelőfizetést sorsolunk ki. –hg–
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November 23–24-én tartották városunkban
az András-napi vásárt. A város központjában
gyermekek számára voltak szórakozási

lehetőségek (körhinták, lovak, pónik,
tankok...), a Petőfi és a Schubert utcában
pedig 1050 méteren sátrak álltak, amelyekben
főleg hazai, magyarországi, erdélyi eladók
kínálták portékájukat. Összesen 190-en
voltak, valamivel kevesebben mint az utóbbi
években. Kisebb volt a látogatók száma és a
város bevétele is: míg idén 12 500 euró volt,
tavaly 2500 euróval több.
Annak ellenére, hogy az új üzletközpont
sok téren kielégíti a helyi és környékbeli

vásárló igényeit, sokan vásároltak a
vásárban karácsonyi ajándékokat, különféle
népművészeti, dísz- és ajándéktárgyakat, vagy
éppen ételkülönlegességeket. A
többiek a vásári forgatagot arra
használták, hogy kisétáljanak a
gyerekekkel vagy találkozzanak
ismerőseikkel a frissítős sátrak
előtt.
A vásár rendkívüli eseményektől
mentes volt, néhány látogató
ugyan a túlbuzgó eladókra, az
árusok pedig a
takarékoskodó
és
egykedvű
vásárlókra
panaszkodtak.
Két nő a mozgáskorlátozottak
megsegítésére
irányuló
aláírásgyűjtés
ürügyével
próbált pénzt kicsalni. A
városi rendőrök elfogták őket,
bár a párbeszédet zavarta,
hogy az elkövetők némának,
majd az itteni nyelveket nem
ismerőnek tettették magukat.
A külföldi aktivistákat az
állami rendőrjárőrnek adták

át. A zselízi kórház 15 éve bezárt, ezért nem
járt sikerrel az az árus, aki ugyan engedély
nélkül, viszont „engedjenek át, gyógyszert
viszek a kórházba” felhívással próbált bejutni
a lezárt Petőfi utcába.
Az András-napi vásárt sikeresnek könyvelhetjük el, a látogatók többsége egészségben
és jókedvben töltötte ott idejét, amihez vitathatatlanul hozzájárult az ilyenkor szokásos
forralt bor, mézlikőr, de az utcai zenészek is.
(šh, foto: lb)

Lassan elfogy a helyi bestseller
Alig telt el egy év a mikolai
monográfia megjelenése óta,
és azóta a kiadvány meglepő
sikereket ért el mind szakmai
szinten, mind pedig az olvasók körében. Lapunk múlt
havi számában tájékoztattunk arról, hogy a Szlovák
Krónika 2018 versenyben a
helyi kultúra fejlesztéséért
különdíjat nyert a mikolai
kiadvány. A monográfia olvasói népszerűségéről pedig
az árulkodik, hogy az 500
nyomtatott példányból 11
hónap alatt kb. 420 darab kelt el, és e cikk
írásakor még nem kezdődött el a karácsonyi
ajándékok beszerzésének ideje. Várhatóan a
megmaradt néhány tucat példány is hamarosan elfogy, így a helyi bestseller – legalább
is egy időre – hiánycikk lesz.
A kiadvány sikere felülmúlt minden várakozást, de ez nem ment könnyen, állítja a mikolai monográfia kiadásának kezdeményezője, Ľudmila Pivarčiová. „A mikolai könyv
esetében is beigazolódott, hogy egy fecske
nem csinál nyarat, de lelkes emberek csapata szép és értékes művet képes alkotni. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak a
könyv megjelenéséhez. Köszönöm az egyes
fejezetek szerzőinek, az alkotó folyamatban

részt vevő munkatársaknak, a
lakosoknak a felajánlott anyagiakat és a dokumentumokat,
valamint azoknak is, akik adójuk
2 százalékát ajánlották fel erre a
célra. A publikáció kiadása 12
ezer euróba került, amit a fent
említett bevételekből, nyilvános
adakozásból és Zselíz város ezer
eurós támogatásából sikerült kifizetnünk.” Hozzátette még, hogy
a könyv kiadása az első ötlettől
a könyv keresztelőjéig négy évig
tartott. Kezdetben egyáltalán
nem volt biztos, hogy a Mikulčan polgári társulás lelkes tagjai sikeresen
véghez viszik tervüket. A csapat lelkesedése
azonban leküzdötte a menet közben adódott

nehézségeket, és sokat jelentett a mikolaiak erkölcsi támogatása is, akik nemcsak a
könyv készítésének időszakában, de még azt
követően is készségesen gyűjtik a falujukkal
– most városrésszel – kapcsolatos írásos és
fotódokumentációt. „Nemrégiben megkaptuk a múlt század negyvenes éveiből származó iskolai krónikát, de kapunk egyéb dokumentumokat és fényképeket is. A polgári
társulás rövidesen dönt majd arról, mit kezd
ezzel a gazdag gyűjteménnyel. A közeljövőben foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel”
– egészítette ki mondanivalóját Ľudmila
Pivarčiová, aki a monográfia kiadásának
kedvező tapasztalatai nyomán nem zárta ki
annak a lehetőségét, hogy a Mikulčan polgári társulás további hasonló projekten kezdjen
el gondolkodni.
(ik)

Horváth Diana budapesti sikere

November 18-án adta elő a budapesti Erőművház nagytermében a
Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Kórusa és a Budavári Kamarazenekar Henry Purcell: Óda Szent Cecíliához (Hail! Bright Cecilia) című
művét Szűcs Dániel vezényletével. Az előadás érdekessége volt, hogy
a karnagy a rendkívül igényes szopránszóló szerepét a zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola énektanárára, Horváth Dianára bízta,
és nem kellett csalódnia. A nagytermet zsúfolásig megtöltő közönség
vastapsa is igazolta, hogy a zselízi vendégművész méltó társa volt a
magyarországon méltán híres szólistáknak: Gávodi Zoltánnak (kontratenor), Farkas Andrásnak (tenor), Kocsis-Holper Zoltánnak (bariton) és Cser Ágostonnak (bariton).
Horváth Géza

2018. december
Szűcs László festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás Budapesten
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet keretén belül működő Forrás
Galéria novemberben a méltán elismert zselízi festőművész, Szűcs
László festményeit választotta ki kiállításra Budapesten. A kiállítás
fővédnöke az ugyancsak zselízi Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke volt, aki megnyitotta a kiállítást. Beszédet
mondott továbbá Fejes Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Külhoni Magyarok Osztályának vezetője, valamint dr. Bába Szilvia, a
Duna Palota művészeti és operatív igazgatója.
Szűcs László olaj- és pasztelltechnikával készült gazdag színvilágú
tájábrázolásai, figurális képei, csendéletei a természeti látványból, városi hangulatokból kiindulva épülnek fel, telve a festő által beleszőtt
gondolatokkal, érzésekkel. Témáinak többségét a szülőföld tájaiból
és népéből meríti. Számos alkotásán látható a Garam folyó és szűkebb pátriája, valamint Felvidék tájai, városai.
A megnyitó rendezvényen Csenger Tibor beszédében kifejtette,
hogy a művész képei nagyon beszédesek. „Könnyen lehet, hogy mást
mondanak egy budapesti, magyarországi vagy egy erdélyi embernek, mint egy Garam mentinek, ahogy mást egy csallóközinek vagy
palócnak is a Felvidéken, egy üzenetet azonban mindenki ugyanúgy
megérthet belőlük: a szülőföld, az anyatermészet utánozhatatlan
szeretetét. A művész, aki ennek a pátriának a szülötte és szerves
része, minden egyes ecsetvonásával belekódolja e szellemiséget a
képekbe.”
Szülőföldjének vásznon való megörökítése Szűcs László esetében
a megmaradás záloga – tette hozzá szakmai méltatásában dr. Bába
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Hetedszer vagánykodtak
a kultúrházban
November 30-án Zselízen tartották a Ki a vagány a vidéken? elnevezésű iúsági tehetségkutató verseny 7. évadját. A Via Nova ICS és a
Fiatalok a Garam és Ipoly Mentéért Polgári Társulás által szervezett
seregszemlén öt kategóriában közel 100 előadó mérte össze tudását a
városi művelődési otthonban. A produkciókat a Korpás Éva, Gémesi
Zoltán, Zsapka Attila, Vadkerti Tibor
összetételű zsűri bírálta el, a rendezvény
védnöke ezúttal is Vadkerti Imre volt.
A rendezvényen zselízi siker is született,
miután a hangszer és zenekar kategóriában a helyi magyar tannyelvű alapiskola
és a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
tanulója, Belák Attila Péter győzött, aki
gitárjátékával bűvölte el a zsűrit. A seregszemlén a zselízi Comenius Gimnázium
és a lévai Ceglédi Péter Református Gimnázium diákjai segédkeztek önkéntesként. Végül az eredmények:
Népdal: 1. Molnár Bianka (Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda), 2. Pákozdi Dorina (Kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda), 3. Bobek Zsófia
(Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda)

Hangszer és zenekar: 1. Belák Attila Péter (Alapiskola Zselíz), 2. Szabó Marcell (Baross Gábor Alapiskola, Csata), 3. Takács Lea (Baross
Gábor Alapiskola, Csata)
Néptánc: 1. Farkas Gábor (Kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda), 2.
Bohák Botond és Tóth Tilda (Alapiskola Farnad)
Modern tánc: 1. Angels (Alapiskola Sáró), 2. Rokimanók (Nagyölvedi Alapiskola), 3. Happy Dance (Nagycétényi Alapiskola)
Magyar ének: 1. Petrécs Alexa (Szemerényi Károly Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, Tardoskedd), 2. Fazika Dominika (Munka utcai
Alapiskola, Komárom), 3. Molnár Ibolya (Alapiskola, Farnad)
Különdíj: Fazika Richárd (Munka utcai Alapiskola, Komárom).
Levicky László, fotó: Puksa Mátyás Ferenc
Szilvia. Fejes Norbert pedig arra reflektált, hogy kötelességünk megóvni elődeinktől kapott örökségünket, a haza, a nemzet, a szülőföld
szeretetét.
Örömteljes dolog, hogy a nemzet fővárosában odafigyelnek a külhoni művészekre és egy zselízi festőművész is lehetőséget kapott
bemutatni életművének egy szeletét, mely javarészt a szülőföldünket
ábrázolja.
Csonka Ákos
A zselízi Juhász Bence Zsombor volt a Fölszállott a páva népzenei
és néptáncos tehetségkutató verseny Döntők Döntője elnevezésű
idei, rendkívüli évadjának egyik résztvevője. Miután a zsűri döntése
alapján továbbjutott a november 30-i elődöntőből, december 7-én,
pénteken este a középdöntőben fejezte be a versengést. Zsombor szereplését a Duna Televízió egyenes adásaiban követhettük nyomon.
Elért eredményéhez az olvasók nevében is gratulálunk.
(ik, foto: mediaklikk.hu)
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Fantasztikus középkori leletre bukkantak
a katolikus templomban
Páratlan 14. századi freskó került elő a Szent rít a kordokumentum. Szent Márton freskójá- Ezen felül továbbá arról számol be, hogy „a
Jakab-templom vakolata alól. A templomot nak leírásával folytatódik a publikáció, melyet templom északi oldalán is találhatók egyes
eredetileg 14 középkori falfestmény díszítette, „harmadfél hosszú és egy öl magasként” ír le. freskótöredékek, melyeket azonban alig lehet
ám ezekből mindössze négy maradt fenn,
kijavítani”. A templom északi falán jelenés további egyről volt eddig tudomásunk.
leg egy ismert freskó sincsen. A szentély
A freskók vélhetőleg az eredeti templom
északkeleti falán volt található Szent Cecília
építésekor, 1353 és 1388 között keletés Borbála freskója (bár a cikk Cecíliát és
keztek több mester által, melyek közül
Apollóniát nevesít), ezeknek csak töredékei
a források egyet neveznek meg, bizonyos
kerültek elő a szondázások során. MelletMátét.
te viszont felbukkantak egy újabb freskó
A reformáció idején viszont a templomot
kontúrvonalai, ám meglehetősen megronelfoglalták a protestánsok, akik fehérre
gálódva, szinte felismerhetetlen állapotban.
festették a templom falait, konzerválva
A jelenlegi restaurálást végző Koreň Péter
ugyan a freskókat, de hosszú időre el is
szerint elképzelhető, hogy Szent Mihályt
tüntetve azokat. A katolikusok kezére
rejtheti a torzó, de a kép feltárása további
1730-ban került vissza a templom, a
munkálatokat igényel.
freskók léte ugyanakkor a feledés homáA déli falon, közvetlenül a hajó elején viszont
lyába veszett. A máig ismert öt freskóra
a mintavételek során előkerült egy kis oltár1884 körül bukkantak rá, amikor Rózsa
fülke boltíve, mely be volt falazva. Ezt is
József plébános vezetésével felújították
valószínűsíthetően a reformáció idején faa templomot és a festés alatt átütöttek
lazták be. A téglák kibontásával teljes egészéa freskók színei. Ekkor kerültek elő a
ben kibontakozott a fülke, melynek hátulján
Becsei Vesszős György végítéletét, Szent
a fehér mész alatt színes minták tűntek elő.
Mártont, Jézus sírba helyezését, Veronika
A mészréteg eltávolítása után derült ki, hogy
kendőjét, illetve Szent Cecíliát és Borbálát
egy újabb, eddig teljesen ismeretlen freskó
ábrázoló képek. Utóbbi a II. világháború
rejtőzik ott. Az elsődleges vizsgálat szerint
végóráiban semmisült meg, amikor a
ez Alexandriai Szent Katalint ábrázolja, és
front elérte a Garam mentét, és a visszaméretében jóval eltér öt ismert társától. Az
vonuló német csapatok felrobbantották a
ígéretek szerint pár héten belül teljes pomtemplomtornyot.
páját is visszanyerheti az évszázadokra rejtve
Egy 1884-es cikk a július 6-i Vasárnapi Az újonnan felfedezett freskó az elsődleges vizsgálat maradt falikép.
Újságban beszámol a freskók felfedezé- szerint Alexandriai Szent Katalint ábrázolja.
A freskók restaurálása három évvel ezelőtt
séről, melyeknek restaurálását az akkori
kezdődött. Előbb egy mintavételes szondálegkiválóbb magyar szakember, Storno
zással megtalálták Szent Cecília és Borbála
Az akkori mértékegységet átszámolva ez 2,85
Ferenc végezte. Ugyanakkor az írás számot ad méterszer 1,9 métert jelentett hozzávetőleg, freskójának egy darabját, majd a magyarorsolyan leletekről is, melyekről eddig nem volt ami mintegy 65 centiméterrel nagyobb, mint zági Emberi Erőforrások Minisztériuma Egysemmi információ. Történetesen megjelöl egy a ma ismert kép. Majd azt ecseteli, hogy a házügyi Államtitkársága mintegy 6 millió foismeretlen freskót is, mely Szűz Máriát ábrá- most is meglévő három emberen kívül „még rintos támogatásával megújulhattak a Becsei
zolta a szentély jobb oldalán. „A másik kép egy pár alak látható, de annyira megcsonkítva, Vesszős György végítéletét, Jézus sírba tételét
és Veronika kendőjét ábrázoló
képek. A szakemberek szerint
nem valószínű, hogy további
teljes freskók is előkerülhetnek,
a mintavételek ugyanis erre
nem utalnak.
Szent Cecília és Borbála
megsemmisült képét is legfeljebb reprodukálni lehet. Erről
fennmaradtak fotódokumentációk, viszont csak fekete-fehérek, ami nehezíti a folyamatot.
Ámde egy levéltári forrásból
előkerültek olyan festmények,
melyek a 19. századból származóan örökítették meg a freskókat, így azok alapján újra lehet
Máriát, mint a bűnösök vigasztalóját tárja hogy föl sem ismerhetők” – tehát könnyen ezeket teremteni az utókor számára. Stanislav
elénk; körülötte egész csoport emberfő látha- elképzelhető, hogy a freskó hajdan több ala- Illéš esperes és az egyházközösség tagjai elkötó, azonban e kép nagyon meg van csonkítva. kot is ábrázolt, Stornoék a restaurálás során telezettek az iránt, hogy minél szélesebb körű
Alatta a falat 1622-ben kivágták, hogy egy kis viszont csak hármat hagytak meg, és le is feltárás valósuljon meg, és a templom régi
kápolnát ékeljenek a pillérek közé” – olvasha- rövidítették a képet. Ez magyarázhatja, hogy értékei mind jobban visszanyerjék eredeti
tó a 134 évvel ezelőtt megjelent írásban.
a kép három oldalán van keret, míg baloldalt fényüket.
Nem ez az egyetlen újdonság, amire fényt de- hiányzik.
Csonka Ákos
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Visszatekintés az elmúlt választási időszakra
Az önkormányzat elmúlt választási időszakban kifejtett tevékenységéről szóló beszámoló tulajdonképpen a város stratégiai
fejlesztési tervének kiértékelése volt. Röviden
tekintsük át a négy év történéseit a polgármester október végi szódói, garammikolai és
zselízi nyilvános beszámolói alapján.
Bevezetőben összefoglalta a negatív mutatókat és mindazt, amit nem sikerült teljesíteni.

A zselízi lakosság öregszik (az index 42,01
év), és ezt a folyamatot az önkormányzat
nem tudta megállítani. Nem sikerült korlátozni a városon áthaladó kamionforgalmat,
megoldani a Sári-patak tisztítását, mivel a
városnak nincsenek ezen a téren jogkörei,
ahogy a szalmatüzelés-alapon működő központi kazánház környezetszennyezésének
csökkentésével kapcsolatban sem történt
előrelépés. A DOS lakóház lakói petícióban
kérték az épület bejárati ajtajának és ablakainak cseréjét. A javítás és karbantartás feltételei nem voltak elfogadhatóak, a város egy
előnyösebb beruházási ajánlatra vár.
A választási időszak kezdetét a város rossz
pénzügyi helyzete jelentősen befolyásolta.
Ezen javítani kellett, csak ez után lehetett
beruházásokra gondolni. A közvilágítás
megvalósult felújításának költségei gyorsan
megtérültek, ennek köszönhetően a város
takarékoskodni tudott ezen a tételen, a hatékonyabb világítótestek pedig a lakosok biztonságához járultak hozzá. A lámpák cseréjét
a helyenkénti üzemkieséseket okozó elavult
vezetékek fokozatos cseréje követi, addig is
szükség van arra, hogy a lakosok türelmesek
legyenek.

Sikerként könyvelhető el, hogy az Országos
Népművészeti Fesztivál visszatért Zselízre. A
megfelelő feltételek megteremtéséhez maguk
a lakosok és a társadalmi szervezetek is hozzájárultak. A parkot rendbetétele és megvilágítása után a lakosok szívesebben látogatják,
a kastély nem csupán javítja a környezet
képét, de megkezdett felújításának köszönhetően egyre inkább a kulturális rendezvények
színhelyévé válik.
A szódói új többrendeltetésű sportpálya és a többi újonnan kiépített
sportlétesítmény nem csupán a
város sportéletét gazdagítja. A zselízi labdarúgás centenáriumának
alkalmával megvalósult a városi
sportpálya felújítása.
A fiatalok helyben tartásának elkerülhetetlen feltétele a munkahelyek kínálatának megtartása és
bővítése. A választási időszak elején
a városvezetésnek gyorsan és a költségvetés terhelése nélkül sikerült
eleget tennie a Selyz Bútor vállalattal szembeni kötelezettségének,
a gyárterületre vezető bekötőút megnyitása

lehetőséget teremtett egy újabb csarnok
felépítésére, aminek köszönhetően több
tucat új munkahely létesült. Sikerrel járt
a gépgyár területének megvásárlására és
a gyártás újraindítására képes beruházó
keresése is. A holland YSSEL vállalat előre
gyártott betonelemek termelését kezdte
meg az egykori SES gyártócsarnokaiban.
A SES egyik kis csarnokában a görög tőkével
a gépiparban működő SIRA K. tervezi megkezdeni rövidesen a gyártást.
A városnak sikerült a városközponti területet beépíteni képes beruházót is találnia.
Több hónapos tárgyalás és előkészület
után a KLM real estate ingatlanfejlesztő
vállalat fél év alatt felépítette és átadta az
új üzletközpontot, megépítette hozzá a
parkolókat, és 20 ezer euróval járult hozzá
a közeli játszótér felépítéséhez.
Az elmúlt választási időszakban több játszótér létesült a városban, és továbbiakat is
tervez az önkormányzat. Leginkább a főtér
melletti játszóteret látogatják, aminek köszönhetően a Szent Jakab tér igazi pihenőzónává válik. A folyamat folytatódni fog a
főtér további átalakításával, ahol – egyebek

közt – majd egy szökőkút is felépül.
A város képét a Rákóczi és a Béke utca közti
szabad területre tervezett többrendeltetésű
épületegyüttes is jelentősen megváltoztatja
majd, amely a szolgáltatások és a lakások
kínálatának bővítésével jár majd. Új lakások
létesülnek a munkásszálló régen várt felújításával is.
A város életét kedvezően befolyásolja majd
a kerékpárút bővítése (amelyen a városköz-

pontból a Garam mellett egészen Mikoláig és Szódóig lehet majd eljutni),
valamint a fürdő üzembe helyezése,
és később fedett uszoda építése is.
Folytatódni fog az utak és a járdák
javítása, felújítása. A fontosabb szakaszok már most is akadálymentesítettek.
A temető üzemeltetésével kapcsolatos gondok megoldását és a
hulladékszállítás hatékonyságának
növelését szervezési intézkedésekkel
sikerült megoldani, a közterület-

tisztító berendezések beszerzése, a stadion
öntözőrendszerének korszerűsítése, a ravatalozó és a sportcsarnok felújítása elsősorban
idegen források felhasználásával valósult,
illetve valósul meg, ahogy a tervek szerint a
csatornahálózat-bővítés is.
Az említett tevékenységek az elmúlt választási időszakot dicsérik, ugyanakkor jelzik a
zselízi önkormányzat fejlődésének irányát.
Ahogy a választások eredményei is igazolták,
jelenleg nincs komoly igény sem a változásra,
sem irányváltásra.
(šh)
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Petárdázni csak szilveszterkor
szabad, 18-tól hajnali 3 óráig
A városi képviselő-testület októberi
ülésén képviselői javaslatra jóváhagyták a
város területén a szórakoztató pirotechnika
használatának feltételeit szabályozó általános
érvényű rendeletet. A javaslatot Pavol Ivan
dolgozta ki, aki megjegyezte, hogy habár
ezen a téren új előírásokat adtak ki, ráadásul
az Európai Bizottság közös európai irányelveket készít elő, szükségesnek tartja ezt a
kérdéskört helyi szinten is kezelni. A város
jogásza, Nyúl Péter szerint a szórakoztató pirotechnika használatának általános feltételeit
törvény szabályozza, a város ezt pontosíthatja saját rendelkezéssel. Pontosan ezzel a céllal
íródott a jóváhagyott képviselői javaslat is,
amely időben szabályozza a pirotechnikai
termékek használatát, december 31-én 18
órától másnap, vagyis január 1-jén 3 óráig.

A korlátozás az F2 és F3 típusú termékeket
érinti, vagyis ismertebb nevükön a durranótölteteket, petárdákat, villanós petárdákat.
Ezeket a pirotechnikai eszközöket év közben
csak a községhez intézett írásos kérvény
alapján meghozott előzetes jóváhagyással
lehetséges használni. A kérvényt legalább
10 munkanappal a tervezett felhasználási
időpont előtt kell beadni.
(ik)
Mit jelentenek az F2 és F3 kategóriák?
F2 kategória – Szórakoztató pirotechnika
gyermekeknek, ami elsősorban az iúság
számára, de 18 éven felülieknek is készül,
nagy választékban, különféle effektusokkal.
F3 kategória – a hatás magassága 30—60
méter, szélessége 20—30 méter. Csak 21 éven
felüliek vásárolhatják és használhatják!

Képviselők a választásokról és a
következő választási időszakról
Sokol László,
az idei helyhatósági
választások során a
legtöbb
szavazatot
szerzett képviselő
Milyen ambíciókkal
indult a választásokon? Mik a következő választási időszakkal
szembeni
elvárásai?
Nyolcévnyi képviselői munka van a hátam
mögött. Nagyon jól ismerem a városban
kialakult helyzetet. Össze tudom hasonlítani
az elmúlt két választási időszakot. A város jó
pénzügyi állapotban van. Az utóbbi négy év
alatt sok mindent elértünk. Több projekt is
elkezdődött, amelyeket be kell fejezni, de új,
eddig meg nem oldott problémák, feladatok
is várnak ránk.
Hogyan értékeli azt, hogy a legtöbb szavazatot sikerült begyűjtenie?
Kellemesen meglepődtem, boldog voltam.
Nagy kötelezettség ez számomra, hogy nyolc
év után is bizalmat kaptam a lakosoktól. Ami
a leginkább megörvendeztetett, hogy több szavazatot kaptam, mint legutóbb. Mindenkinek
köszönöm a támogatást, a városnak sok sikert
kívánok. A polgármester úrnak és a megválasztott képviselő-testületnek gratulálok, sportszerű és nyílt együttműködést kívánok.
Mik lesznek a prioritásai a következő időszakban?
Az egyik első és legfontosabb feladatnak egy
jó minőségű 2019-es költségvetés elfogadását tartom. Ebben a választási időszakban
is elsősorban a sportnak szentelem a figyelmemet. A sportlétesítmények megfelelő
állapotban vannak. A T18-as tornateremre

átfogó felújítás vár. Szerintem a helyzet
megköveteli, hogy megtervezzük az iskolai
létesítményekbe való beruházásokat. A városban két alapiskolánk van. Az egyik kitűnő, a másik katasztrofális állapotban van. A
prioritásom ennek az iskolának a fokozatos,
átfogó felújítása lesz.
Szeretne még valamit hozzátenni?
Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket, sok
boldogságot, szeretetet és megértés kívánok.
Csonka Ákos,
a hat mandátumott
szerző MKP képviselői csoportjának
vezetője
Milyen ambíciókkal
indult a választáson? Mi ösztönözte
a jelöltségre?
Fiatal korom ellenére viszonylag régóta benne vagyok a politika
világában. Az MKP iúsági társszervezete, a
Via Nova Iúsági Csoport által kerültem közelebb hozzá. A többi már követte egymást,
és megválasztottak az MKP helyi szervezet
elnökének is. Célom és ambícióim közt az
szerepelt, hogy új színt és fiatalos lendületet
hozzak a politikába, amihez fiatalos csapatot
szólítottam meg.
Mik lesznek a prioritásai a testületben, mit
szeretne elérni a következő négy évben?
Én csapatban gondolkozom. Azért is
választottuk „a sikerhez csapat kell” kampányszlogent, mert eredményeket és sikereket csak csapatban tudunk elérni. Nagy
felhatalmazást kaptunk a választóktól, hisz
a képviselő-testület mandátumainak a felét
szereztük meg, amire rég nem volt példa

Megalakult az
új képviselőtestület
1→

45 százalékos pótlékot szavazott meg a
polgármesternek. Az alakuló ülést a Zselízi
Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanítónőjének és növendékeinek műsora tette
színesebbé.
„Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek a választásokon,
és szavazatukkal támogattak. Városunk
alpolgármesterének, Nagy Gézának és a
leköszönő képviselőknek köszönöm a város
érdekében kifejtett munkáját. Az újonnan
megválasztott képviselők felelősségteljes
munkájához sok sikert, a város polgárainak
elégedettséget kívánok. Teremtsünk közösen
egy olyan várost, amely nem idegen, de lakható otthont, életképes környezetet tud nyújtani lakosai számára. Sok tennivaló áll előttünk, ám meggyőződésem, hogy a közösség
érdekében kifejtett mindennapi értékes,
elhivatott munka meghozza gyümölcsét”
– mondta ünnepi beszédében a polgármester, aki szerint az ismételt megválasztást a
lakosok egyfajta pozitív visszaigazolásaként
is fel lehet fogni. Hozzátette: a politikai harc
nem illik bele ebbe a munkába, ellenkezőleg,
a lakosok igényeit nyitottsággal kell fogadni,
rendet kell rakni a prioritásokban, jó megoldásokat találni, és körültekintőbben kell
gazdálkodni a város pénzével, mint a saját
vagyonnal.
(ik)

Zselízen. Ez óriási felelősséggel is jár, de
igyekezni fogunk rászolgálni a bizalomra.
5 oldalas, részletes választási programot
állítottunk össze. Az MKP előző választási
programja 72%-ban teljesült. Igyekeztünk a
mostani ciklusra vonatkozó programunkat
is az ésszerűség, racionalitás, ugyanakkor az
igényesség és a megvalósítható szakmaiság
elve szerint kidolgozni. Ezt kell megvalósítanunk, nem egyénenként, csapatban.
Kiemelt prioritást élvez a magyar alapiskola
régóta esedékes komplex felújítása, de égető
kérdés a Garam-part rehabilitációja és a városi utak fokozatos felújítása is.
Hogyan értékeli az MKP eredményét?
Az MKP megnyerte a választást. 6 mandátumot szereztünk, ami kiváló eredménynek
számít. A választók a stabilitásra, a kiszámítható fejlődésre és a nyugodt légkörre
szavaztak. 7 mandátum volt a cél, kis híján
meg is lett. Ettől függetlenül elégedettek
vagyunk, és nagy köszönettel tartozunk a
választóknak a belénk vetett bizalomért.
Azon fogunk dolgozni, hogy rászolgáljunk
erre a bizalomra.
(ik)
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Tisztelt Olvasó!
munkatársaink és a kiadó,
Zselíz város önkormányzata
nevében szeretetteljes,
békés karácsonyi ünnepeket,
sok egészséget és sikerekben gazdag
új évet kívánunk.

A szerkesztőség

SELÍZI

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/12, december, XIX. évfolyam

93701@pobox.sk


Mint
máskor,
a karácsony
idén is kopogtat
az
ajtónkon, ilyenkor
év vége felé. Ilyenkor
talán figyelmesebben
hallgatjuk Isten szavát,
ilyenkor talán az emberi
szó
is jobban simogat, mint bánt,
ilyenkor a gyertyák fénye, mint
az emberi összetartás ezer és ezer
üzenete, fényesebben tükröződik a
gyermekek szemében, ilyenkor a gőg
és a harag, ha talán csak rövid időre is,
de visszavonul a szeretettel, tisztelettel és
a megértéssel vívott harcában. Eljött idén is
a
karácsony. Éljük
át békében és szeretetben.

ára: 0,35 euró

Decemberi, alakuló önkormányzati ülés

Megalakult az
új képviselő-testület
Az önkormányzati választások után újonnan
megalakuló zselízi városi képviselő-testület
december 3-án, a művelődési otthon nagytermében tartotta alakuló ülését aránylag sok
érdeklődő jelenlétében. Az ülés bevezetőjében
Nyustyin Ferenc, a városi választási bizottság
elnöke megtartotta a választások eredményéről szóló beszámolóját. Ezt követően az ismételten megválasztott polgármester, Juhász
András és az új testület képviselői letették
az esküt. Az ülés napirendjének jóváhagyása
után a képviselő-testület tudomásul vette az
önkormányzati választások eredményét, és

megállapította a polgármester és a képviselők eskütételének tényét. Miután nem hagyta
jóvá a polgármester által javasolt Polka Pált,
rövid tanácskozás után a testület Marianna
Šedivát ruházta rel azzal a jogkörrel, hogy a
törvény feltételei szerint, rendkívüli esetben
összehívhassa és vezethesse a testület üléseit.
A tanácskozás végén a képviselők jóváhagyták
a polgármester fizetését. A képviselő-testület a
törvényileg megszabott, a gazdaság alakulása
szerinti átlagkereset és a település lakosainak
száma szerinti koefficiens alapján megállapított
alapbérén kívül az előző időszakéval azonos,
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