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Prísť môže ktokoľvek, nie sú potrebné špeciálne vlastnosti, je možné tréningy budovať
od úplných základov. Mne napríklad trvalo
omnoho dlhšie, kým som si určité prvky osvojil, ako novým členom, ktorým už veľa vecí
viem vysvetliť, poradiť čo a ako robiť lepšie.
(Viac na 4. strane.)

Januárové zasadnutie MsZ

Predaj pozemku na
obchodné centrum
schválený
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojom 28. a zároveň prvom
tohtoročnom zasadnutí 26. januára v sobášnej sieni mestského úradu. Jedným
z najdôležitejších rozhodnutí januárovej
schôdze bolo schválenie predaja pozemku
v centre mesta developerskej skupine, ktorá
v priebehu tohto roka plánuje na priestranstve pri Mierovej ulici realizovať výstavbu
obchodného centra.
V úvode rokovania sa poslanci oboznámili so správou o činnosti mestskej polície za
posledný mesiac minulého roka. Pavel Polka
poznamenal, že na polnočnej omši sa vyskytol nepríjemný prípad obťažovania veriacich
a vyzval mestských policajtov, aby venovali
zvýšenú pozornosť službám v dňoch konania podobných podujatí. Vyjadril sa aj
k posunutiu brány pri budove mestského
úradu na Ul. SNP, ktoré síce uľahčuje prístup
do mestskej knižnice a priestorov mestskej
polície, na druhej strane niektorí občania
využívajú priestory pred posunutou bránou
na vykonávanie telesných potrieb. Primátor
Ondrej Juhász poznamenal, že vedenie mesta o probléme vie a plánuje tento problém
riešiť osadením kamery. Poslanec vyzval
aj na uľahčenie prístupu do suterénnych
priestorov MsP, keďže prácu pri kamerách
tam vykonávajú osoby so zdravotným postihnutím. „Budeme pokračovať v budovaní
bezbariérových vstupov v meste. V rámci toho
budú všetky verejné budovy opatrené bezbariérovými vstupmi, vrátane mestského úradu.
Zabezpečíme aj vyčlenenie parkovísk pre zdravotne ťažko postihnutých na sídliskách, ale
najprv musíme opraviť mestské komunikácie“
→2

Bola spomenutá aj možnosť účasti
v programe SZĽH na výstavbu nových
zimných štadiónov v mestách nad 5000
obyvateľov. Primátor sa jednoznačne
vyjadril, že vedenie mesta to považuje za
dobrú príležitosť. Po zistení detailov sa
mesto plánuje zapojiť do programu,
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cena: 0,35 eur

Dom kultúry v Želiezovciach prechádza
postupnou premenou. V druhej polovici minulého roka sa
v budove uskutočnilo
niekoľko rekonštrukčných zásahov.
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Predstavitelia mesta a SČK
ocenili darcov krvi

V rámci konania januárovej schôdze
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
bolo v spolupráci s Územným spolkom
Slovenského červeného kríža (ÚS SČK)
v Leviciach zorganizované slávnostné
ocenenie miestnych dobrovoľných darcov
krvi. Ocenenia si z rúk primátora Ondreja Juhásza, riaditeľky ÚS Oľgy Szalmovej
a členky rady ÚS Heleny Nagyovej prevzali: Katarína Balogová, Gabriel Pásztor, Nikoleta Machálková, Marek Meliš, Norbert
Rák, Gabriel Šimko a Kamila Szabóová.
„Všetkým vám ďakujeme, že krv z vašich žíl zachránila mnohé životy. Vďaka za
všetkých chorých a trpiacich, ktorým ste
uľahčili návrat z hranice smrti a vliali do
žíl novú nádej,“ vyjadrila svoju vďaku organizátorka podujatia Diana Csicsmanová.

Svoje uznanie vyjadril mnohonásobným
darcom aj primátor: „Sú situácie, keď sa
musíme spoľahnúť jeden na druhého. Tí,
ktorí urtpeli zranenia a boli odkázaní na
transfúziu krvi, sa museli spoľahnúť na
to, že niekto im tú krv daruje. Darca bez
nároku na odmenu daruje zo seba to najvzácnejšie. Ďakujeme za vašu obetavosť
a ľudskosť. Ceníme si, že týmto ľudským
činom prejavujete svoju spolupatričnosť
a solidaritu.“
Riaditeľka územného spolku vo svojom
príhovore vyzdvihla ochotu mladých ľudí
darovať krv, ako aj iným spôsobom spolupracovať s Červeným krížom: „Zistili sme,
že ľudia vnímajú potrebu darovania krvi
celkom inak, keď ich oslovujeme cez osobné
príbehy. Zistili sme aj to, že sú to hlavne
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Predaj pozemku na obchodné centrum schválený
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vyjadril sa primátor. MsZ zobralo správu na
vedomie.
Bez pripomienok bola schválená správa
o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. V rámci
prerokovania správy hlavného kontrolóra
o finančnej kontrole zameranej na reprezentačné výdavky mesta Štefan Jurák skonštatoval, že ním vykonaná kontrola žiadne nedostatky nezistila. Ak by podľa neho mesto
chcelo dosiahnuť väčšiu transparentnosť
v tejto oblasti, mohlo by zvážiť vypracovanie materiálu na konkretizovanie takýchto
výdavkov a ich limitov. Primátor pri tejto
príležitosti povedal, že vlani mesto nakúpilo
reprezentačný materiál za asi 11 tis. eur. Dodal, že by bolo dobré, keby mesto disponovalo kvalitatívne lepším prezentačným materiálom, napríklad knihou o Želiezovciach.
Zastupiteľstvo schválilo dodatok k zásadám
odmeňovania poslancov, riešiaci odmeňovanie zástupcu primátora. Po predchádzajúcej
dohode poslancov z pracovnej porady bola
schválená mesačná odmena vo výške 297
eur. Následne schválili nárvrh na prenájom
voľných nebytových priestorov a garážových
miest vo vlastníctve mesta. Prerokovali
správu o súťažných návrhoch na prenájom
nebytového priestoru mesta na Mierovej
ulici. MsZ skonštatovalo, že jediná došlá ponuka vyhovuje podmienkam, preto schválilo uzavretie nájomnej zmluvy s ročným
nájomným vo výške 34 eur/m2. Schválilo aj
predaj pozemku v areáli štadióna pre Zá-

padoslovenskú distribučnú,
a.s. na účel vybudovania trafostanice za 30 €/m2 , ako aj
zriadenie vecného bremena
v prospech tejto spoločnosti
na sídlisku pri Poštovej ulici.
Vedúci oddelenia správy
mestského majetku Peter
Haris informoval poslancov
o tom, že spoločnosť pracuje
na premiestnení elektrických vedení do zeme vo viacerých častiach mesta a z toho dôvodu žiada zriadenie
vecných bremien na týchto
parcelách. Schválilo predaj Po rozhodnutí MsZ sa môže rozbehnúť proces výstavby obchodnéďalších menších pozemkov ho centra, ktoré by mohlo byť hotové do konca roka.
na Schubertovej a Fučíkovej
ulici a zobralo na vedomie informatívnu
na Mierovej ulici sa prihlásil len jeden uchásprávu o nedoplatkoch na nájomnom.
dzač – spoločnosť KLM real estate, a.s., ktorá
Po obchodnej verejnej súťaži sa rozuzlila
svoj investičný zámer výstavby obchodného
otázka predaja pozemku s rozlohou 2500 m2
centra na voľnej lokalite pri Lidli prezentovo Svodove, ktorá bola jednou z príčin odvala na jednom zo zasadnutí zastupiteľstva
stúpenia poslanca Petra Martosyho. Poslanec
koncom minulého roka. MsZ schválilo predeklaroval osobný vzťah k pozemku a keďže
daj pozemku za 25,20 eur/m2. V odpovedi
mal záujem o jeho kúpu, odstúpil, aby sa nena poslaneckú otázku primátor vyhlásil, že
dostal do stretu záujmov. Do súťaže sa zapojili
obchodné priestory by mali byť otvorené
dvaja záujemcovia, vyššia z ponúk znela na
do konca tohto roka. Developer vraj už má
sumu vyše 21 tis. eur, za ktorú bude pozeuzavretú zmluvu s potrevinovým reťazcom
mok predaný. Pavel Polka vyzdvihol význam
Billa a pripravuje ďalšie zmluvy o prenájme.
mimoriadneho príjmu do mestskej kasy
Jedno miesto v obchodnom centre by malo
a vyzval mestský úrad na hľadanie ďalších
byť k dispozícii aj záujemcovi z radov miestpodobných prípadov. Do obchodnej verejnej
nych podnikateľov. Ako potvrdila vedúca odsúťaže na predaj pozemku s rozlohou 8707 m2
delenia výstavby na MsÚ Emese Gubíková,
záujemca dodrží slovo svojho predstaviteľa
z minulého roka a zafinancuje zmenu územného plánu centrálnej časti mesta.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o hlavných úlohách civilnej obrany
spolufinancovania odsúhlasených projektov
v meste a informáciu o zmene organizačnej
vyfinancovať potrebnú finančnú spoluúčasť
štruktúry mestského úradu. Schválilo fina tejto investícii, avšak treba mať pred očanančné prostriedky pre obe základné školy
mi aj najboľavejší problém mesta, a to stav
na spolufinancovanie projektov zameramestských komunikácií.
ných na vybavenie učební.
(ik)
V reakcii na rozsiahle diskusie na sociálnych sieťach Pavel Polka požiadal o súpis
vyrúbať a uskutočniť náhradnú výsatbu,
písomných materiálov o udalostiach, ktoré
o čom vlani viedli rokovania so správcom
viedli k odbúraniu kamennej priehrady na
toku a vlastníkom malej vodnej elektrárne.
Hrone. V súvislosti s podobnými diskusiami
V otázke výrubov v intraviláne mesta
žiadal Pavol Ivan uviesť v novinách fakt, že
primátor poznamenal: budú v tomto roku
mesto nezodpovedá za výrub stromov pri
určité výruby aj v meste, avšak v každom
Hrone. Podľa našich zistení z oddelenia
prípade sprevádzané dostatočnou náhradvýstavby, územného rozvoja a životného
nou výsadbou. Za každý vypílený strom
prostredia MsÚ, odstraňovanie stromov
plánuje mesto vysadiť tri, vyhlásil primátor.
a porastov na pobreží vodných tokov je
Diskusné príspevky prítomných obviazané k povoleniu okresného úradu s výčanov sa týkali podozrenia z podvodu na
nimkou, ak túto činnosť vykonáva správca
MsÚ zo začiatku 90-tych rokov minulého
toku, v tomto prípade Povodie Hrona, ktorý
storočia, stavu cintorínov, možnosti zriadena tieto zásahy v súvislosti so správou toku
nia urnovej steny v cintoríne, stavu chodnínepotrebuje povolenie od žiadneho orgánu.
ka na Úzkej ulici pri polícii, ako aj faktu, že
Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) veľká
v tomto roku si pripomíname 50. výročie
časť drevín pri Hrone vyschla z dôvodu
pripojenia Mikuly k Želiezovciam.
(ik)
poklesu hladiny. ŠOP preto navrhla porasty

Z diskusie zasadnutia MsZ:
zabojujeme o zimný štadión
V diskusii januárového zasadnutia
mestského zastupiteľstva sa účastníci zaoberali aktuálnou situáciou v centre voľného
času, kde od nového roka bol dočasným
riadením poverený Milan Haborák. Ako
primátor poznamenal, dočasne môže byť
riaditeľ poverený na obdobie maximálne pol
roka. Dovtedy by malo prebehnúť výberové
konanie na obsadenie postu. Medzitým vedúci predstavitelia mesta plánujú rokovať
s ministerstvom školstva o možnostiach
vyňatia želiezovského CVČ zo školskej siete
a zriadenia mestského centra voľnočasových
aktivít. Bola spomenutá aj možnosť účasti
v programe Slovenského zväzu ľadového
hokeja na výstavbu nových zimných štadiónov v mestách nad 5000 obyvateľov.
Primátor Ondrej Juhász sa jednoznačne
vyjadril, že vedenie mesta to považuje za
dobrú príležitosť. Po zistení detailov sa
mesto plánuje zapojiť do programu, k tomu
požiadal primátor o podporu zastupiteľstva.
Poznamenal, že súčasná finančná kondícia
mesta dovolí aj po pokrytí 5-percentného
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Budova mestského úradu
bude nízkoenergetická
V januárovom čísle našich novín sme informovali o tom, že žiadosť mesta o nenávratné
finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy mestského úradu bola vyhodnotená
ako úspešná. Po podpisoch zmlúv sa teda
v ďalších mesiacoch bude realizovať rekonštrukcia objektu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy.
Projekt s názvom Zníženie spotreby energie
pri prevádzke mestského úradu Želiezovce, podaný v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia, bude mať

objektu. Vzhľad objektu sa po vykonaní rekonštrukcie výrazne nezmení, odlišné bude
farebné riešenie. Na západnej strane je navrhnutá betónová rampa s protišmykovou povrchovou úpravou, umožňujúca bezbariérový
vstup do objektu,“ píše sa v projekte. Okrem
toho budú v rámci rekonštrukcie vymenené
aj staré kastlové okná na druhom poschodí
hlavnej budovy, na vedľajšej budove a v celom podkroví. Na prízemí a prvom poschodí
hlavnej budovy boli okná menené pred 7
rokmi, keď bola realizovaná aj výmena streš-

na elektrickú energiu tvorili necelých 5 tis.
eur, na dodávku tepla, ktoré je zabezpečené
teplovodmi z centrálnej kotolne, bolo ročne
vynaložených 17,8 tis. eur. Energetický audit
odporúča na zníženie energetickej náročnosti vykonať niekoľko zmien, z ktorých časť je
súčasťou pripravovanej rekonštrukcie. Ide
o zateplenie objektu, výmenu zostávajúcich
starých otvorových konštrukcií, zlepšenie
hospodárnosti technických zariadení budov
(najmä vyregulovanie systému vykurovania)
a výmenu zdrojov osvetlenia, pričom prvé
dve budú v rámci projektu realizované. Podľa prepočtov autorov štúdie sa zateplením
a výmenou okien dosiahne úspora vyše 13
tis. eur ročne a projekt prispeje aj k značnému zníženiu emisií CO2. Budova MsÚ,
postavená v roku 1954 bude po zrealizovaní
projektu spadať do kategórie ultranízkoenergetických objektov.
(ik)

Predstavitelia
mesta a SČK
ocenili darcov krvi
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oprávnené výdavky vo výške 404 923 eur.
Spolufinancovaný je z 95 %, zvyšných 5 %
vyfinancuje mesto v sume 20 246 eur. „Na
objekte sa navrhuje kompletné zateplenie fasády, zateplenie častí stropu nad podzemným
podlažím a zateplenie strešnej konštrukcie

nej krytiny.
Podľa energetického auditu, vypracovaného
k projektu zníženia energetickej náročnosti
budovy mestského úradu boli v rokoch
2012 až 2014 ročné náklady na energie vo
výške 22,7 tis. eur bez DPH. Z toho náklady

Ako sme na tom s peniazmi?

Želiezovská samospráva bude v roku
2017 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 5 098 427 eur. Vyplýva to zo
schváleného programového rozpočtu na
tento rok. Bežné príjmy budú tvoriť 4 698
427, bežné výdavky 4 195 182 eur, kapitálové
príjmy sa plánujú vo výške 300 tis. eur, kapitálové výdavky vo výške 654 295 eur. V porovnaní s minulým rokom mesto eviduje
pokles v celkovej sume príjmov aj výdavkov,
čo však v značnej miere zapríčiňuje pokles
v oblasti oboch strán finančných operácií
a kapitálového rozpočtu. Bežné príjmy aj
výdavky prevyšujú minuloročné hodnoty.
Vlaňajší nárast v oblasti finančných operácií
bol zapríčinený čerpaním úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na nové byty v centre mesta a reštrukturalizáciou dlhodobých
úverov mesta.
V oblasti kapitálových príjmov počíta
mesto s jediným zdrojom – predajom preby-

Rozpočet mesta na rok 2017:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Spolu príjmy bez príjmových
finančných operácií:
Spolu výdavky bez výdavkových
finančných operácií:
Rozdiel bez fin. operácií:

4 698 427,00
4 195 182,00
503 245,00
300 000,00
654 295,00
-354 295,00
4 958 427,00
4 809 477,00
148 950,00

Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

100 000,00
248 950,00
-148 950,00

Rozpočet na rok 2017 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

5 098 427,00
5 098 427,00
0,00

mladí ľudia. Nás okres je výnimočný mládežou, ktorá funguje pri našom územnom
spolku. Sama som bola prekvapená, ako
ich oslovujú hlavne príbehy malých detí.
Preto v tomto roku rozbiehame kampaň
so zameraním na podporu darovania krvi
po dovŕšení 18. roku života,“ dodala Oľga
Szalmová a poďakovala sa tak darcom,
ako aj predstaviteľom mesta za prejavenie
úcty týmto ľuďom.
(ik)

točných pozemkov, z ktorých je plánovaný
príjem vo výške 300 tis. eur. Veľkú časť týchto
príjmov tvorí predaj pozemku s rozlohou
vyše 8 700 m2 na Mierovej ulici na účely
vybudovania obchodného centra. Do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil
jeden záujemca, ktorý ponúkol 25,20 €/m2,
čo v prípade realizácie predaja bude znamenať príjem vo výške takmer 220 tis. eur.
V oblasti bežných príjmov sa počíta
s nárastom daňových príjmov mesta, pričom nedaňové príjmy majú oproti minulému roku poklesnúť. Výnos z podielových
daní má z vlaňajších 2,012 mil. eur narásť na
2,2 mil. eur, dane z majetku zo 485 tis. na 500
tis. eur. Nedaňové príjmy majú v tomto roku
poklesnúť z minuloročných hodnôt najmä z
dôvodu, že v minulom roku bol vyplatený
mimoriadny odvod zo zisku minulých období spoločnosti Eurospinn vo výške takmer
33 tis. eur.
(ik)
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Želiezovský street workout – ľudia,
ktorí ovládajú svoje telo
V našom meste sa istý čas rozmáha nové
športové odvetvie. Mladíci, trénujúci vonku
v prírode, cvičiaci s váhou vlastného tela
a produkujúci občas mimoriadne kúsky,
pútajú pozornosť okoloidúcich, resp. videami
a fotkami zdieľanými na sociálnych sieťach
získavajú nových tréningových partnerov
a priaznivcov. Atraktívym športovým odvetvím je street workout, založený na cvičení
pod holým nebom s vlastnou váhou s prvkami gymnastiky, akrobacie a rôznych freestyle
pohybov. V Želiezovciach sa udomácnil
pred asi dvoma rokmi, niekoľko miestnych športovcov však aj za tú krátku dobu
dosiahlo výrazný pokrok. Vystúpeniami
v blízkom i vzdialenejšom okolí šíria dobré
meno nášho mesta. Miestnu street workout
komunitu predstavil zakladateľ tréningovej
skupiny Denis Šiko a jeden z prvých členov
Zsombor Bálint Sárai.

Ide o zaujímavé športové odvetvie, ktoré
bolo donedávna málo známe. Čo o ňom
treba vedieť, odkiaľ pochádza?
DŠ: Ide aj o to, o ktorú súčasť ide, pretože
street workout má viac smerov. Existuje štýl s
preskokmi, ktorý sa podobá na gymnastiku, ale
je to voľnejší štýl s rôznymi voľne vybranými
prvkami. Ďalej je tu jednoduchý tréning na
rozvoj svalstva a sily, ktorý začali v Amerike
ľudia, ktorí nemali na vstupné do fitnesscentier. Tam je veľmi obľúbený, ale rovnako aj
v Rusku a v poslednom čase aj u nás.
Kedy ste začali trénovať a za akých podmienok?
DŠ: Začali sme s jedným mojím kamarátom
v lete 2014. On už sem nechodí do školy a už
sa tým ani tak inenzívne nezaoberá. Cvičenia
tohto druhu sme videli na youtube a rozhodli
sme sa vyskúšať to. Samozrejme, nezačali sme
nejakými atraktívnymi trikmi, len obyčajným
tréningom, zdvihmi, kľukmi a podobne. Cvičili
sme len podľa toho, čo sme videli na videách.
ZsBS: Ja som začal trénovať dva mesiace po
nich, keď mi povedali, že začali s tréningmi.
Bez trénera to zrejme nebolo jednoduché.

DŠ: Nebol na okolí nikto, kto by nás vedel
učiť. Neskôr sme sa dozvedeli, že niekoľko ľudí
sa predsa len zaoberá týmto športom v okolí.
Jeden silný chalan aj so skupinou trénoval
v Zalabe. Spriatelili sme sa s nimi a spolu
sme založili našu skupinu. Nemali sme nejaké
špeciálne ciele, len sme sa niekoľkí kamaráti
schádzali a trénovali sme spolu. Potom sme
začali natáčať videá. Prezeralo si ich mnoho
mladých ľudí, ktorým sa to páčilo a viacerí
sa k nám aj pridali. Medzitým som bol v tréningovom tábore, kde som získal mimoriadne
silnú motiváciu.
Aký je rozdiel medzi dvíhaním činiek
a cvičeniami s váhou vlastného tela?
DŠ: Ťažko úplne charakterizovať ten rozdiel.
Je pravdepodobné, že športovec vykonávajúci
takýto tréning nebude schopný dvíhať ťažké
činky, na druhej strane tí, ktoré chodia do
posilňovne, nebudú schopní vykonať tieto
cvičenia. K nášmu tréningu sú potrebné okrem sily aj šikovnosť a cit
pre rovnováhu. Povedal by som, že
tento tréning je funkčnejší.
Organizujú sa v tomto športe súťaže alebo akési prehliadky?
DŠ: Organizujú, ale skôr by som
to nazval exhibíciami. V okolí sme
naposledy boli zo školy v Nitre, ale
viackrát sme účinkovali na rôznych
podujatiach pri príležitosti dňa detí.
V Leviciach je organizovaný festival extrémnych športov s názvom
Movement, kde popri skateboarde
a ďalších odvetviach je predstavený
aj náš šport. A my sme pri tom.
Ako často trénujete?
DŠ: Je to rozdielne, ako kto, z našej skupiny
už mnohí odišli do iných škôl, prípadne už tu
nebývajú. Ja osobne
trénujem každý deň
a spolu trénujeme
každú stredu tu,
v telocvični maďarskej ZŠ.
Často vás vidno aj
na športovom ihrisku gymnázia...
DŠ: Áno, chodíme aj
tam, vlastne sme tam
začínali
trénovať,
keďže inde nebola
vhodná príležitosť.
Koľko vás cvičí spolu v súčasnosti?
DŠ: Teraz sme asi
piati. Bolo nás aj viac, ale mnohí to nechali.
K tréningu je potrebná dávka vytrvalosti.
Mnohí chcú hneď začať s naučením sa rôznych
trikov, ale k tomu, aby ich dokázali urobiť, potrebujú určitý základ.
Nakoľko je táto forma cvičenia nebezpečná

z pohľadu úrazov?
DŠ: Povedal by som, že to závisí od inteligencie
jedinca. Keď niekto nedokáže odhadnúť riziko,
môže sa zraniť. Osobne som si vedomý toho, na
akej úrovni sa nachádzam a tomu prispôsobujem aj náročnosť tréningov. Ale aj tak som už
párkrát padol.
ZsBS: V každom športe sa vyskytujú úrazy
a podobne, ako iné športy, aj tu treba začať
od základov. Musíme si byť vedomí svojich
bariér. Keď chce niekto začať tak, že hneď
vyskúša nebezpečný prvok, radšej nech s tým
ani nezačne.
Teda jedna z vecí, ktoré nás street workout
naučí, je to, že treba poznať svoje hranice.
Čo ešte?
DŠ, ZsBS: Vytrvalosti a pokore, jednoznačne.
A rovnako aj spolupatričnosti. Získali sme
mnoho priateľov, či už na prehliadkach, alebo
aj počas tréningov.
Čo má urobiť ten, kto by sa k vám chcel
pripojiť a akými vlastnosťami by mal disponovať?
DŠ: Prísť môže ktokoľvek, nie sú potrebné špeciálne vlastnosti, je možné tréningy budovať
od úplných základov. Mne napríklad trvalo
omnoho dlhšie, kým som si určité prvky osvojil,
ako novým členom, ktorým už veľa vecí viem
vysvetliť, poradiť čo a ako robiť lepšie.
Od akého veku je možné robiť street workout?
ZsBS: Keďže sa veľmi podobá na gymnastiku,
čiže ich základy sú vlastne totožné, podobne ako tu, aj tento šport je možné začať od
útleho veku, keďže nazaťažuje príliš chrbticu
a kostru.
DŠ: Dôležitá je dôkladná rozcvička, najmä
z pohľadu kĺbov. Tie dosť zaťažuje tento štýl,
najmä gymnastické prvky. Naopak, ak sa

niekto zameriava len na tréningy na rozvoj
sily, cvičí zdravo. Záujemcovia nás nájdu aj na
facebooku pod menom thunderbarz. Kto má
záujem, môže si nás vyhľadať.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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Poslanci hodnotia
Pavol Ivan
Podľa môjho názoru sa mesto za ostatné
dva roky v mnohom rozvíjalo. Z pohľadu
obyvateľov je naprílad pozitívne hodnotená
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Tak na
mestskom úrade, ako aj v zastupiteľstve sa
vzťahy zlepšili. Je citeľné, že všetci sa usilujeme dosiahnuť rovnaký cieľ. Naším spoločným cieľom je rozvoj mesta a pri pohľade do
budúcnosti si želám, aby to takto aj zostalo.
Konkrétnejšie v nastávajúcej časti volebného
obdobia by som chcel dosiahnuť, aby sa zrealizoval viditeľný rozvoj aj v Mikule. V prvom
rade myslím na sľúbenú opravu vozovky vedúcej cez Mikulu, na dokončenie cyklotrasy
pri Hrone, ďalšie rozvojové aktivity v oblasti
cestovného ruchu a výstavbu chodníka na
cintoríne. Chcem dosiahnuť aj osadenie
ďalších dvoch svetiel verejného osvetlenia na
ulici pri mikulskom cintoríne.
Pavel Polka
Občania zbadali, a to je najdôležitejšie,
že tu nastali iné časy, je tu iný spôsob organizovania vecí verejných. Na začiatku boli
na primátora kladené obrovské očakávania,
ale mám pocit, že on ich napĺňa. V mestskom
zastupiteľstve nastali veľké turbulencie, boli

tu tragické udalosti, odstúpenia, personálne
výmeny a zastupiteľstvo to pocítilo. Teraz
máme zloženie, že síce sa neobjímame, ale
akceptujeme sa. To isté platí aj voči pánovi
primátorovi. Je mimoriadne dôležité, aby
primátor vytvoril nejakú väčšinu, ktorá
ho bude podporovať. Nerozumiem tomu,
ani to nechcem príliš rozoberať, prečo toho
času pán Bakonyi nemal túto dôveru medzi
poslancami. V tomto volebnom období je to
však realitou. Všetky rozhodnutia, či už teraz na januárovom zasadnutí o obchodnom
centre, alebo predtým v súvislosti s organizačnou štruktúrou, majú podporu v zastupiteľstve. Osem rokov sme napríklad hovorili
o znižovaní stavu na mestskom úrade, teraz
je to realitou.
Všetci vieme, že chlieb nebude lacnejší,
ak sa kaštieľ dá do poriadku, ale každý to má
tak tajne v srdci, že by to bolo to najkrajšie.
Je obrovským úspechom, že park masovo
navštevujú deti, rodiny. Môj starý otec zvykol hovorievať: všetko treba len začať. Pán
primátor mi nedávno povedal kľúčovú vetu
v tomto duchu, a to, že ak okolnosti dovolia,
v kaštieli začneme s opravou prvých dvoch-štyroch miestností. A keď sa niečo začne,
generácia nasledujúca po nás bude v tejto

Dom kultúry obnovený,
bude sa pokračovať
Dom kultúry v Želiezovciach prechádza postupnou premenou. V druhej polovici minulého roka sa v budove uskutočnilo niekoľko
rekonštrukčných zásahov.
Počas letných mesiacov bola obnovená javis-

ková technika. „Rekonštrukcia v tejto oblasti
bola už veľmi potrebná, preto mesto vyčlenilo
v rozpočte na tieto práce 10 tis. eur. V rámci
obnovy zariadenia prebehla čiastočná výmena
mechanickej časti javiskovej techniky. V ďalších oblastiach budú práce pokračovať aj tento
rok,“ hovorí vedúci Domu kultúry Alexander
Juhász. Ako dodal, vďaka rekonštrukcii teraz
javisková technika vyhovuje aktuálnych
štandardom a požiadavkám a napríklad
umožňuje pracovať aj s ťažšími scénickými
dekoráciami.
V októbri prebehli opravárske a rekon-

štrukčné práce vo veľkej sále. „Bola uskutočnená generálna oprava múrov, vysprávky
a opravy omietok, obnova špaliet okolo
okien a miestnosť dostala novú maľovku.
Prefarbené boli aj drevené súčasti, kryty
radiátorov, ale aj radiátory. Veľká
sála zostala zatiaľ bez závesov, no
máme prísľub, že si ich budeme môcť
zaobstarať. Nové závesy by mali byť
viacúčelové, čiže napríklad budeme
pomocou nich schopní regulovať svetlosť v miestnosti.“ Práce potom pokračovali vo vstupnej hale domu kultúry,
kde okrem povrchových úprav stien
prebehli aj opravy elektrických vedení.
Pre skrat boli odstavené stropné svietidlá, namiesto nich sfunkčnili nové
svietidlá na stenách. Miestnosť dostala
po rekonštrukcii nový charakter, no
obnova sa tým nekončí. „V tejto miestnosti
nám zostáva vymeniť dve interiérové dvere,
vstupné exteriérové a výkyvné dvere. Plánujeme to počas tohto roka. Taktiež prebieha
výber podlahovej krytiny do vstupnej haly,“
dodal Alexander Juhász, podľa ktorého tieto
zmeny v dome kultúry priťahujú pozornosť
obyvateľov. Niektorí si dokonca „kulturák“
prídu pozrieť len kvôli nim. Vyzýva aj ďalších, nech tak urobia.
K tomu len dodávame, že prehliadku stavebných noviniek domu kultúry je výhodné
si spojiť s návštevou nejakého podujatia. (ik)

činnosti isto pokračovať. Aj informácia o výstavbe obchodného centra sa stretla s podporou obyvateľov. Tento objekt nebude na
okrasu, ale pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Rozhodlo o tom toto zastupiteľstvo
a bolo by vhodné, keby sa to aj vybudovalo
v tomto volebnom období.
Všetky udalosti treba hodnotiť v širšom kontexte, pretože tak Slovensko, ako aj Európa,
sú v zlom stave. V tejto ťažkej situácii je o to
ťažšie dosahovať úspechy a tu sa ich dosahovať darí. Zlepšila sa spolupráca s cirkvami,
medzi školami. Našťastie, posledných 20–30
rokov tu nebola vyhrotená národnostná
otázka, pričom sú obce, kde to predstavovalo
vážny problém. Samozrejme, sú tu aj nepríjemné veci, ktoré nás dobiehajú, napríklad že
počet obyvateľov mesta padol pod magickú
hranicu a už sa začína 6-kou. Pred niekoľkými rokmi sa síce v projektoch spomínalo,
že budeme desaťtisícové mesto, treba si však
uvedomiť aktuálnu situáciu na Slovensku
a prijať fakt, že sme malé mesto a v najbližšom období nebudeme priemyselnou zónou.
Bolo by vhodné, keby sme zostali malým,
pekným, upraveným historickým mestečkom
na rieke Hron.
Spracoval (ik)

Mohli by
pribudnúť ďalšie
sochy, pamätníky

Zlatým klincom vlaňajších mestských
dní bolo odhalenie busty Augustína Fischera-Colbrieho pred rímsko-katolíckym
Kostolom sv. Jakuba. Z príhovorov odznelých na slávnostnom odhalení vyplynulo,
že zhotovenie a osadenie busty inicioval
Želiezovčan Ákos Csonka, ktorý sa o svojom významnom rodákovi dozvedel počas
vysokoškolských štúdií. Pred niekoľkými
mesiacmi sa skontaktoval s Tiborom Túri
Törökom, ktorý bustu zhotovil sponzorsky,
bezplatne. Podstavec vyrobil miestny kamenár Július Tóth.
„Umelca, pochádzajúceho z Keszthelyu,
mi odporučil riaditeľ Národnostrategického
výskumného ústavu, kde pracujem, György
Molnár. Aj vďaka tomu bol ochotný zhotoviť
bustu bezplatne,“ hovorí Ákos Csonka. „Počas našich rozhovorov Tibor Túri Török dokonca prisľúbil podobnú pomoc aj v budúcnosti. Konkrétne sme hovorili o plánoch na
zhotovenie pamätníka Franzovi Sacherovi
a o tom, že v Želiezovciach by bolo vhodné
umiestniť aj sochu Svätého Štefana. Zatiaľ je
však priskoro hovoriť o tom, kedy presne sa
tieto plány zrealizujú.“
Otázkou sôch v meste Želiezovce, presnejšie sakrálnych pomníkov, sa Ákos Csonka zaoberal aj vo svojej diplomovej práci.
Vďaka svojmu výskumu dokáže porovnať
→10

6

február 2017

Želiezovský spravodajca

Veterinárna správa vyzvala na opatrenia
proti vtáčej chrípke

Vývoz triedeného odpadu
vo februári 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa
(RVPS) v Leviciach upozornila 18. januára na
výskyt prípadu vtáčej chrípky v katastri Želiezoviec po tom, čo 16. januára jej bol nahlásený úhyn
volavky popolavej v tejto lokalite.
„Vzorka bola ešte v ten deň odobratá a zaslaná
prostredníctvom zvoznej linky na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu
Veterinárneho ústavu Zvolen. Dňa 17. 1. informovalo
NRL o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus
aviárnej influenzy. Na základe toho RVPS Levice prijala opatrenia v zmysle platných predpisov,“ vyhlásil
riaditeľ RVPS Levice MVDr. Ján Števko.
Inštitúcia nariadila vytvoriť monitorovaciu
oblasť s minimálnym polomerom 3 kilometre od
miesta nálezu, mestu Želiezovce, Poľovníckemu
združeniu Hron Hronovce, levickému odštepnému závodu štátneho podniku Lesy SR, ako aj
chovateľom hydiny a iného vtáctva v monitorovacej oblasti nariadila vykonať opatrenia s cieľom
zamedziť šíreniu choroby.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 20.
februára.

Chovatelia majú zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť svojich chovov najmä dezinfekciou
pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých
sa chová hydina alebo iné vtáky a zamedziť priamemu alebo nepriamemu kontaktu chovaného
vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, najmä vodnými
druhmi. Majú zabezpečiť aj to, aby voda používaná
na napájanie chovaného vtáctva nepochádzala
z povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu
vtáctvu. V prípade možných prejavov vtáčej chrípky, ako napríklad pokles príjmu krmiva alebo vody
o viac ako 20 %, pokles produkcie vajec o viac ako
5 % trvajúci dlhšie ako dva dni, týždenná úmrtnosť
nad 3 % alebo iných klinických prejavov majú chovatelia povinnosť ohlásiť ich RVPS na telefónnych
číslach 036/631 23 52 a 0908 714 675. V monitorovanej oblasti platí zákaz premiestňovania hydiny
alebo iných vtákov, zákaz ich zhromažďovania na
veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach, ako aj zákaz lovu vtáctva. Opatrenia platia
do odvolania.
(ik)

Bezbariérové chodníky
postupne pribúdajú

Viacerí občania si pochvaľujú opravy chodníka na Komenského ulici,
ktoré prerušilo zimné počasie. Ako nám povedal vedúci oddelenia
správy mestského majetku a služieb Peter Haris: „Ide stále o riešenie
bezbariérovosti. Opravená bola diera na moste, to však bola havarijná
situácia. Po spracovaní projektových dokumentácií a schvaľovacích procesoch budú práce pokračovať od mosta až na Ulicu kpt. Nálepku, potom na
chodníku od Komenského na Schubertovu ulicu. tomto roku sa prikročí
aj k riešeniu bezbariérovosti chodníka na Ulici SNP pri cintorínoch.“
Bezbariérové chodníky zjednodušia pohyb ako občanom na vozíčkoch, tak aj rodičom s kočíkmi.
(šh)

Diera v chodníku na moste, ktorá spôsobila niekoľko menších úrazov,
je už minulosťou.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná,
Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského,
SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná
a Cintorínska: 21. februára.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka,
Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarírová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka: 22. februára.
Z obchodov: 23. februára.

Hosťom Literárnej kaviarne
Jozef Leikert
Začiatkom decembra sa v Dome kultúry uskutočnila už 104.
literárna kaviareň. Mestská knižnica v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozvala známeho slovenského básnika, spisovateľa,
publicistu, historika a vysokoškolského pedagóga. Prof. PhDr.
Jozef Leikert, PhD. je dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej
vysokej školy, bol hovorcom prezidenta SR Rudolfa Schustera.
Pochopiteľne, pre návštevníkov literárnej kaviarne bol zaujímavý najmä ako básnik a spisovateľ literatúry faktu. Po tom, ako si prítomní zo
záznamu vypočuli ukážky z recitácie básnikovej poézie, prišla reč na
literatúru faktu. Samozrejme, hovorilo sa najmä o 17. novembri 1939 a
Janovi Opletalovi, ale napríklad aj o hercovi Jozefovi Kronerovi. Ako sa
Jozef Leikert vyznal, už len príhody, ktoré zažil pri vyhľadávaní pamät-

níkov historických udalostí a pátraní po známych a rodinných príslušníkoch už nežijúcich osobností, boli by materiálom na obsiahlu knihu.
Podľa Jozefa Leikerta majú spomienky dožívajúcich pamätníkov
ktoréhokoľvek historického obdobia nenahraditeľnú hodnotu
a ich zaznamenávanie by malo byť inštitúciami zaoberajúcimi sa históriou, napr. Ústavom pamäti národa, podporované.
(šh)
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Krstili knihu želiezovského rodáka
Koncom minulého roka vyšla zbierka poézie
želiezovského rodáka Antona A. Pižurného
s názvom Pandorina skrinka. Prvým kultúrnym podujatím tohto roka v Želiezovciach
bol krst tejto knižky v Bowling bare.
Na podujatie prišli kamaráti z detstva
i novších období, starí aj relatívne novopečení priatelia zo sociálnych sietí, kde je
autor mimoriadne aktívny, vraj ich má vyše
4300(!), dávna a súčasná láska aj ďalší, ktorí
chceli pozdraviť svojho slávneho rodáka.
Autor všetkých prijal s jemu povestnou
žoviálnosťou, vďaka ktorej sa počas večera
dokázal neúnavne venovať každému z nich.
A tak sme s potešením konštatovali, že Tónovi energia nechýba a že vek je pre neho
len nejaké číslo, z ktorého si náš večne mladý básnik ťažkú hlavu naozaj nerobí.

Knižku krstili tri sudičky: Brigita Fehérová, Iveta Kemenceiová
Saskőiová a Sylvia Juhászová, hrou
na gitare spoluúčinkoval učiteľ
miestnej ZUŠ Július Kormosi,
úryvky z knihy prečítala Dominika
Šedivá. Po tom, čo sudičky pokrstili
dielo popolom ako symbolom znovuzrodenia a popriali mu miniálne 25 vydaní, nasledovala tradičná
autogramiáda.
Ako nám autor prezradil, básne
z tejto zbierky začal písať ešte pred
10 rokmi, keď po sklamaní z predchádzajúceho vzťahu strávil niekoľko týždňov na ostrove Reunion.
„Mal som zlomené srdce a začal
som tam písať prvé verše tejto zbierky.

Speváci úspešní na celoštátnej súťaži
V decembri si Základná umelecká škola
Franza Schuberta pripísala ďalší úspech v podobe dobrých umiestnení na celoslovenskej

súťaži. Dvaja žiaci hudobného odboru sa začiatkom mesiaca zúčastnili na Dňoch Miloša
Ruppeldta, celonárodnej súťaži v sólovom

klasickom speve. V III. kategórii účastníkov do
15 rokov v 14-člennom poli získala Lea Ačajová
čestné uznanie, v IV. kategórii, kde súťažilo 6
účastníkov do 18 rokov, sa Peter Vrba umiestnil na výbornom 2. mieste. Súťažné úspechy na
8. ročníku renomovaného podujatia, organizovaného ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave
dosiahli želiezovskí žiaci pod vedením učiteľky
Diany Horváthovej. Predsedníčkou poroty
bola operná speváčka Dagmar Livorová.
Učiteľka spevu na želiezovskej ZUŠ Diana
Horváthová nás informovala, že v apríli budú
asi traja žiaci reprezentovať školu na súťaži
klasického a moderného spevu Pink song vo
Zvolene, o mesiac neskôr sa dvaja žiaci zúčastnia na súťaži moderného spevu Bojnická
perla. Hodiny spevu sa v miestnej umeleckej
škole tešia stále väčšej obľube, v súčastnosti ich
navštevuje 17 žiakov.
(ik, foto: dh)

Hudbou si pripomenuli slávne výročie
Franz Schubert sa narodil 31. januára 1797.
K 220. výročiu jeho narodenia mesto v spolupráci s občianskym združením Castellum
Zeliz pripravilo koncert. Otvoril ho
primátor mesta Ondrej Juhász, počas večera sa prítomným prihováral
Pavel Polka so zaujímavosťami zo
skladateľovho života.
Bogacz trio tvoria traja mladí hudobníci: huslista Pavel Bogacz ml.,
violončelistka Karolína Zívalíková
a klaviristka Zuzana Králiková Pohůnková. V jeho podaní na úvod
zaznela skladba Edwarda Elgara
Salut d’Amour. Potom sa želiezovský
Dom kultúry stal dejiskom slovenskej premiéry skladby rumunského
skladateľa Georgea Enescu Serenade
lontaine. Bogacz Trio ešte zahralo Elegie od
Josefa Suka, potom sa z tria stalo kvinteto pridal sa k nemu violista Martin Petrík a kontrabasista Filip Jaro. Zaznelo slávne Klavírne

kvinteto A-dur Pstruh od Franza Schuberta.
V slávnostnom večeri nechýbalo ani občerstvenie, vrátane slávneho Sacherovho rezu.

V sprievode Pavla Polku si potom umelci
so záujmom prezreli expozíciu Mestského
múzea a pamätnej izby Franza Schuberta.
(šh)

Táto prvá časť sa konkrétne volá Biela
vdova. Druhá sa volá 21 gramov, tú som
písal v Banskej Štiavnici a tretia Listy
vo fľaši, vznikala v Prešove a Bratislave.
Spolu je to 105 básní, ktoré tvoria jeden
celok, zbierku Pandorina skrinka,“ povedal nám po autogramiáde Anton Pižurný.
(ik)

Ľudovít Štefanec
pokračuje
v úspechoch

Jeden z vôbec najlepších žiakov vo vyše
30-ročnej histórii Základnej umeleckej
školy Franza Schuberta v Želiezovciach,
saxofonista Ľudovít Štefanec si v hudobnej
oblasti počína dobre aj po absolvovaní ZUŠ.
Naše noviny o tom informoval riaditeľ želiezovskej ZUŠ Július Klimo. Bývalého žiaka
školy a jeho súčasnú učiteľku Katarínu Rehákovú privítali na pôde ZUŠ F. Schuberta
vlani v lete na trojkoncerte partnerských
škôl, usporiadanom pri príležitosti návštevy základných umeleckých škôl zo Zlatých
Hôr a Glucholazov.
„Študent prvého ročníka bratislavského
konzervatória zahral v Želiezovciach skladbu, s ktorou sa v celoštátnej súťaži konzervatoristov umiestnil na krásnom 3. mieste.
Toto umiestnenie je obrovským úspechom,
keďže ho dosiahol ako prvák v súťažnom
poli najmä starších, skúsenejších študentov
slovenských konzervatórií. Na trojkoncerte
sa Lajosova učiteľka verejne poďakovala
našej škole, že sme bratislavskému konzervatóriu poslali tak nadaného študenta,”
povedal riaditeľ s patričnou dávkou hrdosti
na nadaného hudobníka, pred rokom ešte
žiaka ZUŠ F. Schuberta. Július Klimo dodal,
že v tomto roku, pri príležitosti 220. výročia narodenia Franza Schuberta, plánuje
želiezovská umelecká škola usporiadať aj
spoločný koncert s Konzervatóriom v Bratislave, na ktorom sa okrem iných predstaví
aj Ľudovít Štefanec.
(ik)
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Z denníka Lajosa Túróczyho...
1. jan – 1. febr. 1945
Prvú strelu ako výstrahu dostal
dom Gyürkiovcov. Zasiahla ho
jedna delová strela. Jej roznetku
som našiel. Môj otec bol vo
foršponte. Chcel ísť do Levíc.
Ale Rusi ho pritom chytili.
Len tak-tak sa dostal domov.
Vďaka Bohu je teraz doma.
Prežívame čoraz ťažšie dni. V
lese pri Hrabliach sa Rusi prebili cez Hron. Povedali to aj v
rozhlase. Vo veľkom sa strieľa
z guľometov. Naša situácia je
stále horšia. Už sme prežili asi 5
bombardovaní. Vzdušné boje sa
odohrávajú každú polhodinu.
Na druhom brehu Hrona už
videli aj Ruské tanky. Ťažisko
bojov je v lese pri Hrabliach.
Tu Rusi prenikli. Nemci ich
útok odrazili. Míny prichádzajú
jedna za druhou.
1. febr. - 10. marca
Hovorí sa o vysťahovaní. Polovica Želiezoviec je v ruinách.
Už sa odvažujeme vyjsť z
pivnice. Nás, leventeov chceli
zhromaždiť. Veľmi čakáme na

obrat v našej situácii. V pivnici
už nás je menej. Celkovo nás tu
je 21. Máme riadne lôžka. 9.
marca zabila mína Jozefa Gyürkiho a jeho manželku. Paľo a
jeho stará mama sa zranili. Aj
my sme dostali niekoľko mín.
Prvá padla do našej slamy.
Druhá a tretia roztrhla náš
strom, veľký agát. Druhá trafila spodok plota. Štvrtá padla
pred stajňu. Črepiny vleteli do
stodoly, stajne a dielne. Opäť
sa neodvážime chodiť vonku.
Najesť sa presúvame behom.
9-eho sme dostali pokyn k vysťahovaniu. Neviem, čo máme
robiť. Máme ísť – alebo zostať.
Predtým boli u nás mínomety.
Najprv boli dve, potom štyri.
Vystrelili toľko mín:
Otovci 360
Jancsiovci 18
Gyuriovci 17
Spolu 395
Dve míny sme dostali aj pod záhradou. (Bol som chorý na slepé
črevo.) Máme veľmi zlú náladu.
Starý otec Túróczy horeli od
Stalinových organov. Dostali

sme už tri Stalinove organy.
16. marca 1945
Opäť je ťažkým problémom vysťahovanie. Vďaka Bohu, nebolo
z toho nič. Do rána nám viac
vecí zmizlo. Všetky naše dvere
boli vylomené.
18. marca 1945
Dnes sme v pivnici tretí mesiac.
Čierna nedeľa. V noci sme opäť

mali návštevníkov. Nič nezobrali.
V noci sme dostali zásah delovou
strelou. Poobede zas padla strela
z automatického dela, no nevybuchla. Doteraz nás zasiahlo
8 striel. Je veľmi pekné počasie.
Prichádza leto. Práve teraz,
keď to píšem, teraz do blízkosti
zasiahla ďalšia strela. Eva tu
má svoje lôžko, na ňom píšem.
Každý deň a večer hráme karty a
čítame. Lajos Túróczy

Po tom, čo Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zverejnil svoj
zámer vybudovať v tomto roku na Slovensku 10 zimných štadiónov, predstavitelia mesta avizovali svoj záujem o účasť v programe.
Okamžite sa začala príprava podkladov na prihlásenie. Ako vhodná
lokalita na výstavbu tejto športovej haly bol vybraný priestor na štadióne medzi tréningovým ihriskom a bikeparkom.
V meste sa plánuje aj vybudovanie troch nových detských ihrísk.
Jedno z nich má vyrásť na Námestí sv. Jakuba, na zelenej ploche medzi kinom a bustou Antala Kherndla, ďalšia na štadióne a tretia pri
bytovkách na Rákócziho ulici, ktorú by mal zafinancovať investor
plánovaného obchodného centra. K ihriskám už má mesto k dispozícii prvé vizualizácie (na snímke vizualizácia detského ihriska na
Nám. sv. Jakuba).
(r)

Koncom roka sa nám v Čínskej štvrti naskytol nevšedný pohľad,
pripomínajúci až cestovanie v čase. Čím je táto fotka zaujímavá?
Mnohí z vás to už zrejme uhádli, najmä tí, ktorí bývajú na tomto
sídlisku a poznajú aktuálne problémy s parkovaním. Zaujímavá je
najmä tým, že je z 5. decembra 2016. Ako to v ten deň potrvdili
viacerí obyvatelia tamojších bytoviek, tak prázdne parkovisko pred
panelákmi si naposledy pamätajú možno spred desaťročia. Zrejme
aj tu platí: výnimka potvrdzuje pravidlo.
O parkovaní v meste, resp. o možnostiach rozšírenia parkovacích
miest na jeho území sa na pôde samosprávy opäť hovorí častejšie.
Aj preto, že situácia z 5. decembra bola naozaj len výnimkou. Aj
keď nostalgickou a milou...
(foto: ik)
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Seniori s najlepším výsledkom

Strelecký klub MAGNUM Želiezovce usporiadal v sobotu 21. januára 2017 streleckú
súťaž s názvom Novoročná malokalibrovka v streľbe na 50 m. Napriek tuhej zime, keď
po celý den bolo -15
stupnov celzia, sa na
miestnej strelnici zišlo
25 strelcov z dvoch
okresov. Strieľalo sa v
štyroch kategóriách:
muži, ženy–kadeti, seniori A, seniori B.
V kategórii mužov
zvíťazil Roman Kalina z Branova, ktorý
dosiahol 290 bodov z
300 možných. Druhý
bol Peter Gyurusi z
Nových
Zámkov s
nástrelom 274 bodov
pred Zsoltom Urbánom z Ipeľského Sokolca, ktorý dosiahol
rovnako 274 bodov.
V kategórii žien zvíťazila Barbora Čudaiová z Pohronského Ruskova s nástrelom 255
bodov, druhý bol kadet Marek Simon zo Želiezoviec s nástrelom 244 bodov a tretia
Annamária Urbánová z Ipeľského Sokolca s nástrelom 244 bodov. V kategórii seniori
A do 59 rokov zvíťazil Milan Husár z Bratislavy s nástrelom 279 bodov. Na 2. mieste
skončil Milan Vékony s 261 bodmi. V kategórii seniori B nad 60 rokov zvíťazil Zdenko
Nádaský z Levíc s nástrelom 292 bodov, čol najlepší výsledok toho dňa. Druhý bol Ján
Maturkanič st. z Hronských Kľačian s nástrelom 283, tretí Ladislav Dobó zo Želiezoviec s nástrelom 279 bodov (na snímke). Ceny boli pre silný celodenný mráz odovzdávané v klubovni streľnice.
(LV)

Športová streľba a obrí snehuliak vo Svodove

Občianske združenie Svodov zorganizovalo prvý týždeň v novom roku streleckú súťaž
v streľbe zo vzduchoviek. Svodočania zároveň oživili tradíciu stavania snehuliakov, keď
postavili až 2,7 metra vysokého snežného muža. Snehuliaka ako cenu do súťaže postavila rodina Vékonyovcov. Rodina Sucháčová zase pripravila vynikajúce halászlé a občerstvenie. Napriek tuhej zime, keď po celý deň bolo -15 stupňov celzia, sa na podujatí
zišlo 15 strelcov. Strieľalo sa po troch bez rozdielu kategórií, muži, ženy, kadeti spolu.
Vydarené podujatie bolo zároveň upozornením pre strelecký klub Magnum, že aj iní
dokážu zorganizovať kvalitnú súťaž. Na zábere strieľa M.Hanesová.
(foto: LV)

Tabuľky futbalových
súťaží s účasťou
želiezovských družstiev
po jesennej časti
ročníka 2016/2017
V. liga Východ, muži
1. Kozárovce
2. Okoličná n/O.
3. Podhájska
4. Hurbanovo
5. Bešeňov
6. Marcelová
7. Salka
8. Nesvady
9. V. Ďur
10. Kmeťovo
11. Želiezovce
12. S. Tekov
13. H. Vrbica
14. Chotín
15. T. Lužany
16. Komjatice

15 14
15 8
15 7
15 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 5
15 6
15 5
15 4
15 3
15 2

1 0 42:9
2 5 21:16
4 4 33:26
1 6 31:24
1 6 29:22
3 5 30:22
2 6 19:24
4 5 19:19
3 6 30:31
2 7 21:31
4 6 28:28
1 8 30:32
4 6 25:27
0 11 28:45
2 10 15:31
2 11 21:35

43
26
25
25
25
24
23
22
21
20
19
19
19
12
11
8

III. liga Juhovýchod, mladší žiaci U13
1. Kolárovo
11 10 0 1
2. Želiezovce
11 8 0 3
3. Štúrovo
11 7 2 2
4. DAC B
11 7 2 2
5. H. Saliby
11 7 1 3
6. Šahy
11 4 2 5
7. V. Meder
11 4 1 6
8. Šurany
11 4 1 6
9. Tvrdošovce 11 4 1 6
10. Šaľa B
11 2 1 8
11. Hurbanovo 11 2 0 9
12. Šoporňa
11 1 1 9
13. Močenok (odstúpené)
14. Okoličná n/O. (odstúpené)

27:7
37:28
66:28
45:23
45:20
22:22
48:32
33:36
18:32
17:40
22:83
16:45

30
24
23
23
22
14
13
13
13
7
6
4
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Jelentkezőket keresnek kerekesszékes szépségversenyre

2017. március 14-ig várják a szervezők kerekesszékes hölgyek jelentkezését a Miss Spinner International elnevezésű kerekesszékes szépségversenyre.
A jelentkezőket nemcsak Zselízről, hanem a környékről és a határon túlról is
szívesen látják.
A verseny főszervezője a Spinner kerekesszékeket gyártó vállalat, amely
idén immár 4. alkalommal hirdette meg a rendezvényt. A szépségversenyt
olyan ismert személyiségek is támogatják, mint Orosz Barbara, Debreczeni
Zita, Halász Éva ruhatervező, Nemes Nóra koreográfus, Pataki Zita, Till Attila, Harsányi Levente, Katus Attila és Bolya Imre önbizalom-fejlesztő tréner.
Az idei évad központi témája az önbizalom-fejlesztés és pozitív életszemlélet, valamint a társadalom „befogadóképességének” pozitív irányba történő
átfordítása. „Célkitűzéseink között szerepel, hogy felhívjuk a figyelmet a
kerekesszékes emberek helyzetére és sikereire. A rendezvénnyel szeretnénk
megmutatni, hogy a szépség sokszínű, és bármilyen akadályt le lehet küzdeni” – jelentették ki a szervezők.
A jelentkezés feltételei: 18 és 45 év közötti életkor, a magyar nyelv kommunikációs szintű ismerete és kézi hajtású kerekesszék önálló használata. Jelentkezni a www.spinnerszek.hu/miss-spinner2017 weboldalon
lehetséges. A verseny elődöntője március 17-én, a döntő április 8-án lesz
Budapesten.
(ik)

Mohli by pribudnúť ďalšie
sochy, pamätníky
5→

stav v Želiezovciach so situáciou v rovnako veľkých mestách v oblasti výskytu verejných pamätníkov.
„Musím skonštatovať, že v porovnaní s podobnými mestami máme v Želiezovciach menej pamätníkov, čo je poľutovaniahodné. Práve nedávno
sme o tom viedli rozhovor s miestnym katolíckym dekanom Stanislavom
Illéšom a rešturátorom Árpádom Mézesom. Zhodli sme sa v tom, že by
bolo vhodné opätovne umiestniť pred rímsko-katolícky kostol sochu sv.
Jána Nepomuckého, ktorá kedysi stála niekde tam, kde sa v súčasnosti
nachádza novoodhalená busta Augustína Fischera-Colbrieho. Socha bola
počas detonácie v druhej svetovej vojne zničená, zostal z nej len podstavec z červeného kameňa, ktorý sa dodnes nachádza na dvore farnosti.
Zdá sa, že by na to mohla byť vhodná príležitosť. Sú aj ďalšie možnosti,
využitie ktorých by mohlo naše mesto skrášliť, musíme však na ne vyrásť.
Vytváranie vhodného okolia a umiestňovanie nových pamätníkov je totiž
meradlom občianskej uvedomelosti obyvateľov daného mesta. Musíme byť
nároční voči sebe, aby sme dokázali vytvárať kvalitné prostredie, nemôžeme všetko čakať od mesta,“ vyjadril sa iniciátor umiestnenia busty. Dodáva,
že mnoho toho dokážeme urobiť aj sami, z občianskeho presvedčenia, to
však ešte mnohým v našom meste chýba.
(ik)

Az osztályozott hulladék elszállításának
időpontjai 2017 februárjában
Szódóról és Mikoláról: február 20-án.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból: február
21-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai,
Ötvös utcákból és a Szoroskából: február 22-én.
Az üzletekből: február 23-án.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

12. 1. Jakub Gubík, 25. 1. Veronika Buda

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

7. 1. Vojtech Pokuta (Sp. N. Ves) – Marcela Horváthová
(Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
T. Borka
S. Csikósová
I. Dulaiová
T. Fazekasová
E. Jankovičová
E. Kissová
E. Lakatošová
G. Melczer
T. Pólya

21. 02.
05. 02.
05. 02.
17. 02.
28. 02.
25. 02.
03. 02.
05. 02.
07. 02.

60
E. Antal
K. Bugyiová
G. Duchoň
M. Horváthová

01. 02.
17. 02.
14. 02.
21. 02.

T. Kovács
E. Potocká
Š. Szalai
A. Török
S. Trubanová
M. Vámošová

12. 02.
03. 02.
07. 02.
15. 02.
05. 02.
07. 02.

70
D. Chaban
J. Makovic
M. Nagyová

28. 02.
19. 02.
06. 02.

80
J. Kollárová

05. 02.

Opustili nás – Elhunytak

3. 12. Vladimír Rúfus (Želiezovce, 37 r.), 5. 1. Mária Csabayová (Želiezovce, 90 r.), 10. 1. Róbert Németh (Želiezovce, 51 r.), 18. 1. Júlia Baka (Želiezovce, 74 r.), Alexander
Tóth (Želiezovce, 87 r.)19. 1. Ernest Balázs (Želiezovce, 64
r.), 26. 1. Anna Bajkaiová (Želiezovce, 90 r.),

Oznámenie o malých zdrojoch
znečisťovania ovzdušia
MsÚ Želiezovce upozorňuje prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta na
povinnosť oznámiť do 15. 2. spotrebu palív a surovín za uplynulý rok za každý nimi prevádzkovaný MZZO.
Splnenie oznamovacej povinnosti sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území
mesta Želiezovce. Údaje sa nahlasujú v rozsahu vzoru, ktorý
je k dispozícii na webovej stránke mesta alebo na MsÚ v kancelárii č. 11 na prízemí.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

Podujatia v Dome kultúry

4. 3. 2017, 19:00 hod.,
Kristof Magnusson: Aj muži majú svoje dni
divadelné predstavenie

31.12. 2015

31. 12. 2016

139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

885 326,42 €
93 098,52 €
1 470 648,80 €
210,66 €
(17-28)

31. 12. 2013

Položka

16. 2. 2017, 17:00 hod.
Smejko a Tanculienka. Kde bolo, tam bolo...
rozprávkové predstavenie pre deti

Vedenie jednoduchého účtovníctva a spracovanie daňových priznaní (typ A, B) – výhodne.
(16-23)
Želiezovce. 0914 252 899
Klietky pre chov prepelic , králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123na(16-30)
kup.eu, tel. 0907181800

(17-31)

Január 25-én betöltött 80. születésnapja alkalmából
nagyon sok boldogságot kívánunk
a drága édesanyának, nagymamának, dédnagymamának,

Berek, szül. Bendák Ilonának.

Lánya Marika, veje Józsi, unokái Tündi és Timi, partnereik Pista és Kubo, valamint dédunokája
Natálka, aki ezúton is nagyon sok puszit küld a dédnagymamának.

Realitná kancelária
Ingatlan iroda

Spomienka

Už 3. rok chýbaš medzi nami.
Odišiel si náhle, ostali sme sami.
Pustý je dom, smutno je bez teba v ňom.
Kyticu kvetov na hrob dáme
a s láskou na teba spomíname.
Dňa 25. 2. 2017 si pripomíname 3. výročie, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec a dedko,

Mierová 18, Želiezovce
e-mail: goldreality17@gmail.com

0917 424 474
Kúpa a predaj nehnuteľnos�

Július Benček

(17-29)

Ingatlanok adás - vétele

z Veľkého Dvora.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Gillerová, Katarína: Ilúzia šťastia (Slovenský spisovateľ 2016)
Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve niečo nie je v poriadku. Pokúša sa zistiť príčinu, no zároveň musí
riešiť dcérinu pubertu a problémy v zamestnaní. Práve v tom
čase dostane od starej priateľky pozvánku na stretnutie
Hawkins, Paula: Dievča vo vlaku (Slovart 2015)
Rachel každé ráno cestuje tým istým vlakom do Londýna.
Vie, že pri jednom návestidle spoj vždy zastaví a že si chvíľu
môže prezerať domy s malými záhradkami. Potom však uvidí niečo šokujúce.
Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

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

Coelho, Paulo: Špiónka (Ikar 2016)
Mýtus o osudovej žene, exotickej tanečnici, dôverníčke bohatých a mocných mužov svojich čias, ktorá sa do dejín zapísala
ako Mata Hari.

(16-27)

Vujity Tvrtko: Túl minden határon (Pokoli-angyal, 2016)
Vujity Tvrtko legfontosabb könyve által körbeutazhatja a világot a riporterrel, aki a kalandos utazás során beavatja legféltettebb titkaiba, miközben sokkal erősebbé teszi az olvasót.
Nemere István: Zsigmond trilógia: Leszek mint űzött vad,
Lángok martaléka, Tűzön-vízen át (Gold book, 2014—2015)
A fordulatokban gazdag, olvasmányos regény élethű és hiteles
képet fest a XIV. század végi magyar királyság történetéről
és állapotairól. A szerző a történelmi tényekhez ragaszkodva
beszéli el hősei sorsát, felhasználva az elérhető forrásokat.
Gregory Philippa: A makrancos királyné (Libri Kiadó, 2016)
Mit tehet egy asszony, ha leendő férje egy sorozatgyilkos
uralkodó? Philippa Gregory, a királyregények királynője VIII.
Henrik utolsó feleségéről írt megindító regényt; egy nőről, aki
szenvedély és tudás dolgában is a férje felett állt.
A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.
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A szeniorok érték el
a legjobb eredményt

A zselízi Magnum sportlövészklub 2017. január 21-én lövészversenyt rendezett Újévi kiskaliberű lövészet címen 50
méteres távon. A cudar
hideg ellenére, amikor
napközben –15 fok
körül volt a hőmérséklet
a helyi lőtéren, 25 lövész
jött össze két járásból.
Négy kategóriában versenyeztek: férfiak, nők-kadétok, szeniorok A,
szeniorok B.
A férfiak kategóriájában a branovi Roman
Kalina nyert, aki a lehetséges 300-ból 290
pontot ért el. A második
helyen az érsekújvári
Gyurusi Péter végzett
274 ponttal, megelőzve
az ipolyszakállosi Urbán Zsoltot, aki ugyancsak 274 pontot ért el. A nők kategóriájában az
oroszkai Csudai Barbara győzedelmeskedett 255 ponttal, a második helyen Marek Simon
zselízi kadét végzett 244 ponttal, a harmadik az ipolyszakállosi Urbán Annamária lett azonos
pontszámmal. A szeniorok A kategóriájában (59 éves korig) a pozsonyi Milan Husár érte
el a legjobb eredményt (279 pont). Második lett Milan Vékony 261 ponttal. A szeniorok B
kategóriájában (60 év felettiek) a lévai Zdenko Nádasky 292 pontot ért el, ami a nap legjobb
eredménye volt. A garamkelecsényi id. Ján Maturkanič 283 ponttal a második, a zselízi Dobó
László 279 ponttal pedig a harmadik helyen végzett (a felvételen). A díjakat a nagy fagy miatt
a lőtér klubhelyiségében adták át.
(LV)

Sportlövészet és óriás-hóember Szódón

A Szódó Polgári Társulás az új esztendő első hetében céllövő versenyt rendezett légfegyver
kategóriában. A szódóiak egyúttal a hóemberépítés hagyományát is felelevenítették, amikor
2,7 m magas hóembert készítettek. A méretes hóembert a verseny fődíjaként a Vékony család
építette. A Sucháč család kiváló halászlét készített, és gondoskodott a frissítőkről is. A zord tél
ellenére, amikor napközben –15 fokot mutatott a hőmérő, az eseményen 15 céllövő vett részt.
Hármasával váltakoztak, kategóriákba sorolás nélkül. A jól sikerült rendezvény jóindulatú
figyelmeztetésként szolgálhat a Magnum sportlövészklub számára is, hogy mások is képesek
színvonalas versenyt rendezni. A felvételen M. Hanesová lövés közben.
(kép és szöveg: LV)

A zselízi csapatok
részvételével folyó labdarúgó
bajnokságok
táblázatai 2016/2017-os
szezon őszi évadja után
V. liga Kelet, felnőtt csapat
1. Kozárovce
2. Okoličná n/O.
3. Podhájska
4. Hurbanovo
5. Bešeňov
6. Marcelová
7. Salka
8. Nesvady
9. V. Ďur
10. Kmeťovo
11. Želiezovce
12. S. Tekov
13. H. Vrbica
14. Chotín
15. T. Lužany
16. Komjatice

15 14
15 8
15 7
15 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 5
15 6
15 5
15 4
15 3
15 2

1 0 42:9
2 5 21:16
4 4 33:26
1 6 31:24
1 6 29:22
3 5 30:22
2 6 19:24
4 5 19:19
3 6 30:31
2 7 21:31
4 6 28:28
1 8 30:32
4 6 25:27
0 11 28:45
2 10 15:31
2 11 21:35

43
26
25
25
25
24
23
22
21
20
19
19
19
12
11
8

III. liga Délkelet, U13-as kölyökcsapat
1. Kolárovo
11 10 0 1
2. Želiezovce
11 8 0 3
3. Štúrovo
11 7 2 2
4. DAC B
11 7 2 2
5. H. Saliby
11 7 1 3
6. Šahy
11 4 2 5
7. V. Meder
11 4 1 6
8. Šurany
11 4 1 6
9. Tvrdošovce 11 4 1 6
10. Šaľa B
11 2 1 8
11. Hurbanovo 11 2 0 9
12. Šoporňa
11 1 1 9
13. Močenok (odstúpené)
14. Okoličná n/O. (odstúpené)

27:7
37:28
66:28
45:23
45:20
22:22
48:32
33:36
18:32
17:40
22:83
16:45

30
24
23
23
22
14
13
13
13
7
6
4
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Túróczy Lajos naplójából...
1945. jan. 1. – febr. 1.
Első lövedék félemlítőt a Gyürkiék házába kaptuk. Egy ágyú
golyó érte. Gyutacsát megtaláltam. Édesapám vorspontba olt.
Lévára akart menni. De közben
az oroszok elfogták. Nagynehezen tudott haza jönni. Most hála
Istennek itthon van. Mindig nehezebb napokat élünk. Gereble
erdőnél az oroszok áttörtek a
Garamon. A rádió is bemondta.
Nagy géppuskázások vannak.
Mindig rosszabb a helyzetünk.
Kb. 5 bombázást éltünk már át.
Légiharc minden félórában van.
Már orosz tankokat is láttak a
Garam túlsó felén. A harcok
súlypontja a Gereblei erdőnél
van. Itt áttörtek az oroszok. Németek visszaverték őket. Sorra

jönnek az aknák.
febr. 1 – márc. 10.
Kilakoltatást
beszélik.
Fél
Zselíz romba áll. Most már
kimerészkedtünk a pincéből
is. Össze akartak szedni minket leventéket. Nagyon várjuk
helyzetünk megfordulását. Már
kevesebben vagyunk a pincébe
is. Összes létszám 21. Rendes
fekvőhelyeink vannak. Márc. 9.
csapta agyon egy akna Gyürki
Józsefet és nejét. Pali megsebesült és a nagymamája. Már mi
is kaptunk több aknát. Legelsőt
a szalmánk kapta. A másodikkal és a harmadikkal a fánkat,
egy nagy akácfát vágta szét.
A második a kerítés tövibe. A
negyedik az istállónk elé vágott.

Bementek a szilánkok a pajtába,
istállóba, műhelybe. Már megint
kint járni nem merünk. Futva
szaladunk enni. 9-én megkaptuk a kilakoltatást. Nem tudom
mit csináljunk. Menjünk – ne
menjünk. Visszamenőleg aknavetők is voltak nálunk. Itt volt
először kettő aztán négy. Ennyi
aknát lőttek ki:
Ottóék 360
Jancsiék 18
Gyuriék 17
Összesen 395
Kertünk alá is kaptunk több
aknát. (Beteg is voltam a
vakbelemre.) Nagyon rossz
helyzetünk
van.
Túróczy
nagyapámék megégtek Sztalin
orgonáktól. Három Sztalin orgonát kaptunk már.

1945. márc. 16.
Újból súlyos baj a kilakoltatás. Hála
Istennek nem lett belőle semmi.
Reggelre több minden holmink eltűnt. Minden ajtónkat feltörték.
1945. márc. 18.
Ma vagyunk három hónapja a
pincében. Fekete vasárnap. Az
éjjel megint voltak látogatóink.
Nem vittek el semmit. Az éjjel
kaptunk egy ágyúgolyót. Délután pedig egy gépágyú lövedéket,
de nem robbant fel. Eddig összesen 8 lövedéket kaptunk. Nagyon
szép idők vannak. Jön a tavasz.
Éppen most, mikor írom, most
csapott be a közelbe. Évinek itt
van egy külön ágya, azon írok.
Minden nap és este kártyázunk
és olvasunk. Túróczy Lajos.

Újabb szobrok, emlékművek épülhetnek
A tavalyi városi napok egyik fontos
eseménye volt Fischer-Colbrie Ágoston
mellszobrának leleplezése a római-katolikus Szent Jakab-templom előtt. Az
ünnepélyen elhangzottakból kitűnt, hogy
a mellszobor megalkotását és elhelyezését
a zselízi Csonka Ákos kezdeményezte, aki a
város jeles szülöttjével egyetemi tanulmányai
során ismerkedett meg. Néhány hónappal
ezelőtt felvette a kapcsolatot Túri Török
Tiborral, aki vállalta, hogy ingyen elkészíti
a mellszobrot. A talapzatot Tóth Gyula helyi kőfaragó készítette. „Munkahelyemen, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézeten keresztül
ismertem meg a keszthelyi művészt. Molnár
György igazgató úr ajánlotta Tibort, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy ingyen
vállalta el a munkát” – mondta Csonka Ákos.
„A művész úrral való beszélgetésünk során

felvetődött további két dolog is. Egyrészt,
hogy Franz Sachernak kellene emléket állítani valamilyen formában, másrészt pedig
felmerült, hogy nagyon elkéne Zselízre egy
Szent István-szobor is. Hogy ezek mikor
valósulnak meg, azt még korai lenne megjósolni.”
A zselízi szobrok, pontosabban a szakrális
emlékek kérdésével Csonka Ákos a diplomamunkájában is foglalkozott. Az ezzel
kapcsolatos kutatásnak köszönhetően
tudja összehasonlítani Zselízt a hasonló
városokkal a közterületek emlékműveinek számát illetően. „Azt kell, hogy
mondjam, hogy hasonló méretű településekhez képest kevesebb szakrális jellegű
kisemlékünk van, ami sajnálatos dolog.
Az esperes úrral és Mézes Árpáddal beszélgettünk róla, hogy jó lenne visszaállí-

A zselízi Franz Schubert Vegyeskar felvételt hirdet minden (szoprán, alt, tenor, basszus) szólamába. A kottaismeret és az énekkari múlt sem feltétel. Jelentkezni a kóruspróbák előtt lehet
hétfőnként 16.45 órakor a Zselízi Művelődési Otthonban az énekkar karnagyánál.

tani azt a Nepomuki Szent János-szobrot,
amely a templom előtt állt, nagyjából ott,
ahol most van a Fischer-Colbrie-szobor
található. A második világháború idején
a templomtorony felrobbantásával a
szobor megsemmisült, mindössze a szép
vörös kőtalpazata maradt meg, amely
mindmáig ott pihen a plébánia udvarán.
Úgy tűnik, lenne rá lehetőség, hogy ezt
visszaállítsuk.
További lehetőségek is vannak, amelyeknek
kihasználásával városunk szebbé válhat, fel
kell azonban nőnünk hozzájuk. A megfelelő környezet kialakítása és új emlékek elhelyezése ugyanis egy adott város
polgári öntudatosságának fokmérője.
Igényeseknek kell lennünk önmagunkkal
szemben, hogy minőségi környezetet teremthessünk, nem várhatunk mindenben
a városra” – mondotta a mellszobor elhelyezésének kezdeményezője. Hozzátette
még, hogy sok mindenre képesek vagyunk
magunk is, polgári meggyőződésből, ami
azonban városunkban sokakból még hiányzik.
(ik)
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Zselízi születésű költő könyvét keresztelték
Múlt év végén látott napvilágot a zselízi
születésű Anton A. Pižurný Pandora szelencéje című verseskötete. Az idei év első
kulturális eseménye ehhez kötődik: a helyi
Bowling Bárban tartották a könyv keresztelőjét.
A rendezvényre eljöttek gyermekkori és
újabb kori barátai, közösségi oldalakon jegyzett régi és viszonylag új ismerősei, miután
a szerző rendkívüli aktivitással használja ezt
a médiát, állítólag 4300 (!) ismerőse van, de
itt volt fiatalkori és aktuális szerelme és mindazok, aki csupán üdvözölni szerették volna
városuk szülöttjét.
A szerző mindannyiukat a tőle megszokott élénkséggel fogadta, amelynek
köszönhetően az est folyamán mindegyik
vendégének tudott időt szentelni. Így aztán
örömmel vettük tudomásul, hogy Tóno még

mindig nincs híján az energiának, a kor
számára csupán egy jelentéktelen szám,
amely miatt örökiú költőnk nem igazán
lógatja az orrát.
Verseskötetét három zselízi hölgyismerőse keresztelte: Fehér Brigitta, Iveta
Kemenceiová Saskőiová és Juhász Sylvia.
Zenei aláfestésként Kormosi Gyula, a
helyi művészeti alapiskola tanára adott
elő néhány számot spanyolgitáron, a
könyvből Dominika Šedivá olvasott fel
részleteket. Miután a könyvet hamuval,
az újjászületés szimbólumával megkeresztelték, és legalább 25 kiadást kívántak
neki, a szerző dedikálta művét.
Lapunknak elmondta: a könyv első versei
tíz évvel ezelőtt íródtak, amikor egy korábbi
szerelmi csalódást követően néhány hetet
Réunion szigetén töltött. „Sebzett szívvel

Énekeseink országos versenyen voltak sikeresek
Decemberben a Franz Schubert Művészeti
Alapiskola növendékei előkelő helyezéseket
szerezve újabb sikereket értek el egy országos
versenyen. A zenei részleg két növendéke a

hónap elején részt vettek a Miloš Ruppeldt
Napok elnevezésű országos versenyen, ahol
klasszikus szólóénekben mérték össze tudásukat kortársaikkal. A III. kategóriában (15

éves korig) a 14-tagú mezőnyben Lea Ačajová
elismerő oklevelet kapott, a IV. kategóriában
(18 éves korig) hatos mezőnyben Peter Vrba a
2. helyen végzett. A pozsonyi Miloš Ruppeldt
Művészeti Alapiskola által szervezett versenyen kiharcolt sikereket a zselízi növendékek
Horváth Diana tanítónő vezetésével érték el.
A zsűri elnöke Dagmar Livorová operaénekesnő volt.
Horváth Diana, a művészeti alapiskola énektanára arról tájékoztatott bennünket, hogy
áprilisban három növendék képviseli az iskolát a Pink Song klasszikus és modernénekversenyen Zólyomban, egy hónappal később
pedig két tanuló szerepel majd a Bajmóci
Gyöngy modernének-versenyen. A helyi művészeti alapiskola énekórái növekvő népszerűségnek örvendenek, jelenleg 17 növendék végzi itt tanulmányait. A sikeres versenyzőknek
és felkészítőjüknek ezúton gratulálunk. (ik)

Zenével emlékeztek a jeles évfordulóra
Franz Schubert 1797. január 31-én született.
A város és a Castellum Zeliz polgári társulás
a jeles esemény 220. évfordulójára koncerttel emlékezett. A rendezvényt Juhász András
polgármester nyitotta meg. A Bogacz Trió
(i. Pavel Bogacz – hegedű, Karolína Zívalí-

ková – cselló, Zuzana Králiková Pohůnková
– zongora) lépett fel. A zenészek bevezetőben Edward Elgar Salut d´Amour művét
adták elő. Ezt követően a zselízi művelődési
otthon a román George Enescu: Serenade
lontaine c. műve hazai bemutatójának vált
helyszínévé. A Bogacz Trió Josef Suk:
Elégia c. művét játszotta még el, majd a
trióból kvintett lett, miután a fellépőkhöz
csatlakozott Martin Petrík brácsás és Jaro
Filip nagybőgős. Ebben a felállásban
Franz Schubert: Pisztráng ötöse zárta a
hangversenyt.
Az ünnepi est zárásaként, amely során
volt frissítő és Sacher-szelet is, az egyik
szervező, Polka Pál is szólt a közönséghez.
Kíséretében a művészek megtekintették a
Városi Múzeumot és Franz Schubert
Emlékszobát.
(šh)

utaztam oda, és kezdtem el a szigeten írni a
kötet első verseit. Az első rész, melynek címe
Fehér özvegy, ott született. A másodikat 21
grammnak kereszteltem, és már Selmecbányán írtam. A harmadik rész címe Levelek
a palackban, ezeket a verseket Eperjesen és
Pozsonyban írtam. Összesen 105 vers, amelyek egy komplex egységet alkotnak Pandora szelencéje címmel” – mesélte a dedikálás
után Anton Pižurný.
(ik)

Folytatódnak
Štefanec Lajos
sikerei
A Zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola 30 éves történetének egyik
legsikeresebb növendéke, Štefanec Lajos
szaxofonos, az iskola elvégzése után is
jeleskedik zenei területen. Lapunkat
erről Klimo Gyula, a zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója
tájékoztatta. Az iskola egykori tanulóját
és jelenlegi tanárát, Katarína Rehákovát
tavaly a partneriskolák hármas koncertjén fogadták, amelyet a Zlaté Hory-i és
Głuchołazy-i művészeti alapiskola küldöttségeinek látogatása során tartottak.
„A pozsonyi konzervatórium elsős
diákja Zselízen olyan művet mutatott be,
amellyel a konzervatóriumi növendékek
országos versenyén 3. helyet szerzett.
Ez a helyezés hatalmas sikernek számít,
hiszen elsősként érte el, a szlovákiai
konzervatóriumok idősebb, tapasztaltabb
diákjai között. A hármas koncerten
Lajos tanárnője nyilvánosan mondott
köszönetet iskolánknak, hogy a pozsonyi
konzervatóriumba
ilyen
tehetséges
növendéket küldtünk” – mondta az
igazgató büszkén. Klimo Gyula hozzátette,
hogy idén ünneplik Franz Schubert
születésének 220. évfordulóját, ez
alkalomból a zselízi művészeti iskola azt
tervezi, hogy közös koncertet rendeznek
a pozsonyi konzervatóriummal, amelyen
többek közt bemutatkozik majd Štefanec
Lajos is.
(ik)
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A felügyelet óvintézkedéseket
foganatosított madárinfluenza ellen
A Lévai Regionális Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Felügyelet január
18-án figyelmeztetett a madárinfluenza előfordulására Zselízen, miután január 16-án
jelentették ebben a térségben egy szürke
kócsag elhullását.
„Még aznap mintát vettek, és elküldték
vizsgálatra a zólyomi Állategészségügyi
Intézet Speciális Madárinfluenza Laboratóriumába. Január 17-én a laboratórium munkatársai tájékoztattak arról, hogy a tesztelt
minta pozitív volt. Ennek alapján a Lévai
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet az érvényben levő
jogszabályok szerint óvintézkedéseket foganatosított” – jelentette ki MVDr. Ján Števko,
a Felügyelet igazgatója.
Az intézmény megfigyelő terület kialakítását rendelte el a fertőzött tetem megtalálásának minimum 3 kilométeres körzetében.
Zselíz várost, a lekéri Hron Vadásztársaságot, a Lesy SR állami vállalat lévai
üzemét, valamint a megfigyelési területen
élő baromfitartókat és madártenyészeteket
óvintézkedések foganatosítására kötelezte,
hogy megakadályozzák a madárinfluenza
terjedését.
A tenyésztők kötelesek biztosítani a madártenyészetek fokozott biológiai biztonságát,

elsősorban a baromfi- és egyéb madártenyészetekre való be- és kijáratok fertőtlenítését,
megakadályozni a tenyészetben élő madarak érintkezését vadon élő madarakkal,
elsősorban vízi madarakkal. Biztosítaniuk
kell azt is, hogy a tenyészetekben levő madarak ivóvize nem származhat vadon élő
madarak által hozzáférhető felszíni vízforrásból. Bármilyen, baromfin, galambokon,
fácánokon és más fogvatartott madarakon
észlelt, madárinfluenzára utaló jelet jelenteni kell a járási állategészségügyi és
élelmiszeripari igazgatóságnak a 036/6312
352 vagy a 0908 714 675 telefonszámon.
Jelentésköteles például: ha a táplálék- vagy
vízbevitel több, mint 20 százalékos csökkenést mutat, ha több, mint 2 napig tartó,
5 százaléknál nagyobb a tojáshozam-csökkenés, ha 3 százaléknál magasabb a heti
elhullás, vagy ha bármilyen egyéb klinikai
megnyilvánulást vagy madárinfluenzára
utaló tetem-elváltozást tapasztalnak. A megfigyelt területen tilos a baromfit vagy egyéb
tenyésztett madarat bárhová áthelyezni,
vásárra, piacra, kiállításra vagy egyéb rendezvényre elvinni, és tilos a madarak kilövése is. Az óvintézkedések visszavonásig
érvényben vannak.
(ik)

Miután a Szlovák Jégkorongszövetség meghirdette stadionépítési programját, amely keretében idén 10 téli stadion létesülne országszerte, Zselíz város vezetői jelezték részvételi
szándékukat. Azonnal meg is kezdődtek a programban való
részvételhez szükséges dokumentumok előkészítése. Sikeres
pályázat esetén az építkezés a városi sportpálya mögötti, az
edzőpálya mellett található üres területen valósulna meg.
A város idén három játszóteret is építene. Az egyik a Szent
Jakab tér melletti, mozi előtti zöldterületen, a másik a sportpálya területén a város saját forrásaiból, a harmadik a Rákóczi utcai társasházak mellett épülne meg a tervezett közeli
bevásárlóközpont beruházójának költségeire. Két játszótér
esetében már látványtervek is rendelkezésre állnak (felvételünkön a stadionra tervezett játszótér első látványterve
látható).
(sz)

Szaporodnak az
akadálymentesített
járdák
Az arra járó lakosok örömmel fogadták
a Komenský utcai járda megjavítását,
amelyet a téli időjárás szakított félbe.
A beavatkozásról Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási osztályának
vezetője tájékoztatott bennünket: „Mint
általában, most is az akadálymentesítésről van szó. A hídon keletkezett mélyedést is eltávolítottuk, amely viszont már
veszélyhelyzetet jelentett. Az ide vonatkozó tervdokumentáció kidolgozása és
jóváhagyások megszerzése után a munkák a híd irányából a Nálepka százados
utca felé, majd a Komenský és Schubert
utcát összekötő járda javításával folytatódnak. Ez évben az Sznf utcában is
akadálymentesítjük a járdát a temetők
bejáratainál.” Az akadálymentesített
járdák a mozgáskorlátozott lakosok és a
gyermekkocsival közlekedő szülők mozgását is könnyítik.
(šh)
A hídon levő járdaszakaszon keletkezett
gödör, amely több baleset okozója is volt,
immár a múlté.
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Képviselők értékelnek
Ivan Pál
Úgy látom, a város sokat fejlődött az elmúlt
két év alatt. A lakosság körében például
pozitívan értékelik a közvilágítás felújítását.
Mind a városi hivatalban, mind a képviselőtestületben javultak a viszonyok. Érezhető,
hogy mindannyian egy célt szeretnénk elérni. Közös célunk a város fejlődése, és a jövőbe
tekintve jó lenne, ha ez így is maradna. Ha
konkretizálnom kellene, hogy a választási
időszak fennmaradó részében mit szeretnék
még elérni, minden bizonnyal azt, hogy valami kézzel fogható fejlődés Garammikolán is
megvalósuljon. Elsősorban egy már beígért
felújításra, a mikolai út javítására, továbbá a
Garam-parti kerékpárút befejezésére, egyéb
turisztikai jellegű fejlesztésekre, valamint a
temetői járda megépítésére gondolok. Azt
is szeretném elérni, hogy a mikolai temető
melletti utcában további két világítótesttel
bővüljön az utcai közvilágítási rendszer.
Polka Pál
A polgárok észrevették – és ez a legfontosabb
– hogy más idők járnak, más módon intéződnek a közügyek. Kezdetben óriási elvárások nehezedtek a polgármesterre, de az az érzésem, hogy ő megbirkózik ezekkel. A városi
képviselő-testület eddigi időszaka viharos
volt, történtek tragikus események, lemondá-

sok, személycserék, és ezt meg is érezte. Most
olyan a testület összetétele, hogy ugyan nem
ölelgetjük egymást, de elfogadjuk egymás véleményét. Ugyanez érvényes a polgármesterrel kapcsolatban is. Rendkívül fontos, hogy a
polgármester maga mellé állítsa a többséget,
akik támogatják őt. Nem értem, de nem is
akarok különösebben foglalkozni azzal,
hogy annak idején Bakonyi úrnak ez miért
nem sikerült. Ebben a választási időszakban azonban ez is megvalósult. Minden
döntés, legyen az a mostani januári ülésen
hozott határozat a bevásárlóközpontról,
vagy ezt megelőzően a szerkezeti renddel
kapcsolatos döntés, elnyerte a képviselőtestület támogatását. Nyolc évig beszéltünk
például a városi hivatal létszámcsökkentéséről, most ez is megvalósult.
Mindannyian tudjuk: a kenyér nem lesz
olcsóbb, ha a kastélyt rendbe teszik, de
titkon mindenki vágyik rá, tudva, milyen
szép lenne. Hatalmas siker, hogy a parkot
tömegesen látogatják a gyerekek, családok.
Nagyapám szokta mondogatni: mindent
csak el kell kezdeni. A polgármester úr
nemrégiben ebben a szellemben mondott
egy kulcsfontosságú mondatot: ha a körülmények megengedik, a kastélyban az első
két-négy helyiség javításával elkezdjük a felújítást. És ha valami elkezdődik, az utánunk

jövő nemzedék folytatni fogja a megkezdett
munkát. Az üzletközpont építéséről szóló
információ is kedvező fogadtatásra talált
a lakosok körében. Ez a létesítmény nem
díszként épül, a lakosság szükségletét elégíti
majd ki. Erről ez a képviselő-testület döntött, és jó lenne, ha még ebben a választási
időszakban fel is épülne.
Minden eseményt szélesebb összefüggéseiben kell értékelni, hiszen mind Szlovákia,
mind Európa rossz állapotban van. Ebben a
nehéz helyzetben annál nehezebb sikereket
elérni, és itt mégis sikerül. Javult az együttműködés az egyházakkal, az iskolákkal.
Szerencsére az elmúlt 20-30 évben itt nem
volt kiélezett a nemzetiségi kérdés, miközben
vannak községek, ahol ez komoly problémát
okoz. Természetesen, vannak kellemetlen
dolgok is, amelyek érintenek bennünket,
például hogy a város lélekszáma egy lélektani határ alá esett, és mostantól hatossal
kezdődik. Néhány évvel ezelőtt ugyan a projektekben azt emlegettük, hogy tízezres város
leszünk, de tudatosítani kell a Szlovákiában
uralkodó jelenlegi helyzetet, és el kell fogadnunk azt a tényt, hogy kisváros a miénk, s a
közeljövőben nem leszünk ipari központ. Az
lenne jó, ha Zselíz egy kis, szép és gondozott
történelmi városka lenne a Garam mentén.
(feldolgozta: ik)

Felújult a művelődési otthon, folytatás idén
A zselízi művelődési otthon
fokozatosan átalakult az utóbbi
időben. A tavalyi év második
felében többféle felújítási munkálatot is végeztek az épületben.
A nyári hónapok folyamán
a színpadi technika újult meg.
„A színpadi felszerelés felújítása
már nagyon szükséges volt, ezért
a város 10 ezer eurót különített
el erre a célra a költségvetésben.
A felszerelés felújítása során
részlegesen kicserélték a színpadtechnika mechanikai részét.
A felújítási munkálatokat ebben az évben
folytatják” – tájékoztatott Juhász Sándor,
a művelődési otthon vezetője. Hozzátette,
hogy a felújításnak köszönhetően a színpadtechnika megfelel a kor követelményeinek és elvárásainak, így például súlyosabb
díszletek használata sem okoz ezentúl gondot a zselízi színpadon.
Októberben a felújítási munkák a
kultúrház nagytermében folytatódtak. „A
felújítás keretében a falak generáljavításon
estek át. A munkák során eltávolították az
elmúlt időszakban keletkezett réseket, kijavították a vakolatot a problémás helyeken
és az ablakok körül, az egész helyiséget átfestették. A felújítás a faelemeket is érintette
– átfestették a radiátorok védőburkolatát,

valamint magukat a fűtőtesteket is. A nagyterem egyelőre függönyök nélkül maradt,
de ígéretet kaptunk arra, hogy új, többrendeltetésű
függönyöket
szerezhetünk be, amelyek
segítségével többek közt
szabályozni tudjuk majd
a terem fényviszonyait
is.” A munkálatok ezt
követően az előcsarnokban folytatódtak, ahol
a falak felületi javítása
mellett a villanyhálózatot
is felújították. Kiiktatták a
régi, zárlatos csillárokat és
vezetékeket, és az oldalfalakon helyeztek el több új
fényforrást. A felújításnak

köszönhetően a helyiség új arculatot kapott,
de a rekonstrukció ezzel még nem ért véget.
„Az előcsarnokban két beltéri ajtót, valamint a bejárati ajtót és a mögötte található
lengőajtót is kicseréljük az év folyamán. Folyamatban van a talajcsempe kiválasztása az
előcsarnokban” – tette hozzá Juhász Sándor,
aki szerint a változások ide vonzzák a lakosokat. Sokan állítólag csak a felújítás miatt
jönnek el körülnézni a kultúrházban. Másokat
is arra bátorít, hogy tegyék ugyanezt.
Ehhez csak annyit tennénk hozzá, hogy
az építkezési beavatkozások megtekintését
igazán valamilyen kulturális rendezvény látogatásával szerencsés összekötni.
(ik)
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Zselízi street workout –
akik uralják saját testüket
Új sportág hódít egy ideje városunkban.
Szabadban edző fiatalok saját testsúlyukkal
végeznek olykor bámulatba ejtő gyakorlatokat, és keltik fel rendre a járókelők
érdeklődését, illetve a közösségi hálón
feltett képekkel és videókkal szereznek
új edzőtársakat és követőket. A látványos
sportág neve street workout, lényege a saját
testsúllyal a szabadban végzett, gimnasztikai,
akrobatikai és freestyle elemekkel tűzdelt
edzés. Két éve honosodott meg Zselízen, néhány helyi sportoló azonban már e rövid idő
alatt látványos fejlődést ért el. Fellépéseikkel
a közeli és távoli környéken szereznek hírnevet városunknak. A zselízi edzőcsoport
alapítója, Šiko Denis és egyik legrégebbi
tagja, Sárai Bálint Zsombor mutatta be egy

volna. Aztán később kiderült, hogy mégis vannak olyanok a környéken, akik ezt a sportot
űzik. Zalabán volt egy erős fiú és egy társaság.
Összebarátkoztunk velük, és közösen alapítottuk ezt a csoportot. Nem voltak különösebb céljaink, csak összejártunk edzeni, néhány haver.
Aztán elkezdtünk videókat csinálni. Sok fiatal
nézte őket, megtetszett nekik, és ennek nyomán
többen el is jöttek közénk. Közben voltam egy
edzőtáborban, ami nagyon motiválóan hatott
rám.
Mi a különbség a súlyok emelése, illetve a
saját testsúllyal végzett edzés között?
ŠD: Nehéz kifejezni a különbséget, lehet, hogy
egy ilyen edzést végző sportoló nem tud olyan
nehéz súlyokat megemelni, viszont a nagy
súlyokat emelők nem tudják elvégezni ezeket
az elemeket. Ehhez az edzéshez
sok minden kell, az erő mellett
ügyesség, egyensúlyérzék is. Talán úgy mondanám, hogy ez az
edzés funkcionálisabb.
Vannak ebben a sportágban
valamiféle versenyek, vagy
inkább bemutatók?
ŠD: Bemutatónak nevezném
inkább. A környéken a legutóbb
Nyitrán voltunk az iskolából, de
többször szerepeltünk gyermeknapi rendezvényen is. Léván
rendezik meg a Movement

ahhoz kell egy bizonyos alapot létrehozni.
Mennyire balesetveszélyes az effajta edzés?
ŠD: Úgy mondanám, ez intelligenciafüggő. Ha
valaki nem méri fel a veszélyt, megsérülhet.
Személy szerint tisztában vagyok azzal, milyen
szinten vagyok, és ahhoz mérten végzem az
edzéseket. Azért párszor már leestem.
SBZs: Minden sportban vannak sérülések, és
mint minden sportot, ezt is alapjaiban kell
felépíteni. Tisztában kell lennünk saját korlátainkkal, és ha valaki egyből valami veszélyes
trükköt szeretne kipróbálni, inkább el sem
kezdje.
Tehát az egyik dolog, amire a street
workout megtanít, hogy ismerjük saját
határainkat. Mire még?
ŠD, SBZs: A kitartás és az alázat, egyértelműen. Valamint az összetartás. Sok új barátot
szereztünk, akár bemutatókon, akár edzések
során.
Ha valaki csatlakozni szeretne, mit tegyen,
és milyen tulajdonságokkal kellene, hogy
rendelkezzen?
ŠD: Bárki jöhet, nem kell különösebb előfeltétel,
lehet építkezni teljesen az alapoktól. Nekem például sokkal tovább tartott elsajátítani bizonyos
dolgokat, mint azoknak, akik nemrég csatlakoztak
hozzánk, hiszen nekik már el tudom magyarázni, mit és hogyan kell csinálni.
Milyen kortól lehet űzni a street
workoutot?

rövid beszélgetés során a helyi street workout közösséget.
Érdekes sportágról van szó, amely nemrég
még viszonylag ismeretlen volt. Mit kell
róla tudni, ki kezdett el ezzel foglalkozni?
ŠD: Attól függ, melyik részével, mivel több
részből áll. Van ez az ugrálás, ami inkább a
gimnasztikához hasonlít, de szabadabb stílusú
verzió, mindenféle szabadon választott elemekkel. Van aztán a sima edzés, izomra, erőre, ezt
Amerikában kezdték el azok, akiknek nem volt
pénzük edzőteremre. Ott nagyon közkedvelt,
de például Oroszországban is, és most már
errefelé is.
Milyen körülmények között és mikor kezdtétek az edzéseket?
ŠD: Egy barátommal kezdtünk el edzeni
közösen 2014 nyarán. Ő már nem jár ide
iskolába, és már nem is „nyomja” annyira.
A you tube-on láttuk ezt a fajta testedzést,
úgy döntöttünk, kipróbáljuk. Persze nem olyan
látványos trükkökkel kezdtük, csak sima tornával, felhúzások, fekvőtámaszok, satöbbi. Mindössze az alapján, amit a videókon láttunk.
SBZs: Én két hónappal utánuk kezdtem el
edzeni, miután szóltak, hogy járnak.
Edző nélkül bizonyára nem lehetett egyszerű.
ŠD: Nem volt senki a környéken, aki tanított

extrémspor tfesztivált, ahol
kerékpáros,
gördeszkás bemutatók mellett
a mi sportunk
is szerepel. Ezen
mi is részt szoktunk venni.
Milyen gyakran
tartotok
edzést?
ŠD: Ez különböző, a régi
csoportból már sokan elkerültek más iskolákba, esetleg máshol laknak. Én személy szerint
mindennap edzem, és közösen szerdánként itt,
a magyar alapiskola tornatermében tartunk
edzéseket.
A gimnázium sportpályáján is látni titeket...
ŠD: Igen, oda is járunk, tulajdonképpen ott
kezdtük az edzéseket, mivel máshol nemigen
volt lehetőség.
Mennyien vagytok jelenleg?
ŠD: Most 5-en vagyunk. Voltunk többen is, de
sokan abbahagyták. Kell hozzá kitartás, sokan
azonnal a trükköket szeretnék elsajátítani, de

SBZs: Mivel nagyon hasonlít a gimnasztikához, vagyis alapjaiban majdnem ugyanaz,
akár azt, ezt a sportot is lehet kiskortól kezdve
csinálni, mivel nem terheli túlzottan a gerincet
és a csontozatot.
ŠD: Fontos a rendes bemelegítés, elsősorban az
ízületek szempontjából. Azokat viszont terheli
ez a fajta mozgás, főleg a gimnasztikai elemek.
Viszont ha valaki csupán az erőfejlesztést csinálja, akkor egészséges testedzést végez. Fent
vagyunk a facebookon is, thunderbarz néven,
ott megtalál minket, akit érdekel a téma.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
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Energiatakarékos lesz a városi hivatal épülete
Lapunk januári számában arról tájékoztattuk
kedves olvasóinkat, hogy a városi hivatal
épületének felújítására benyújtott pályázat
sikerrel járt, és vissza nem térítendő támogatást nyert. A szerződés aláírása után, tehát
az elkövetkező hónapokban megtörténik
a létesítmény felújítása, amely az épület energiaigényének csökkentését célozza meg.
A zselízi városi hivatal üzemeltetésére fordított
energiaszükséglet csökkentése című pályázatot a város a környezetvédelemminőség
operációs program keretében nyújtotta be.
A jogosult kiadások 404 923 eurót tesznek
ki. A támogatás a költségek 95 százalékát

szigetelését is. Az épület képe a felújítás után
nem változik meg, különbség csupán a színekben lesz. A nyugati oldalon csúszásgátló
felülettel ellátott beton feljáróval számolunk, amely biztosítja az épületbe való akadálymentes bejutást“ – írják a pályázatban.
Ezenkívül a felújítás keretében a fő épület
második emeletén, az egész melléképületen
és a tetőtérben kicserélik az ablakokat. A fő
épület földszintjén és az első emeletén a
hét évvel ezelőtti részleges felújítás során
újították fel az ablakokat, amikor a tetőzetet
is kicserélték.
A városi hivatal épülete energiaigényességé-

egészen 5 ezer eurót, a központi kazánházból nyert távhőszolgáltatás költségeire
17 800 eurót fordított. Az energetikai audit
ajánlásai szerint az energiatakarékosság érdekében több változtatást kell végrehajtani,
melyek egy része az előkészített felújítási pályázatban is szerepel. Az ajánlásokban a létesítmény szigeteléséről, a megmaradt régi
nyílászárók cseréjéről, az épületek műszaki
berendezései gazdaságosságának javításáról
(főleg a fűtésrendszer szabályozásáról) és
a fényforrások energiatakarékosra való
cseréjéről van szó, miközben az első kettőt
a város a projekt keretében megvalósítja.
A tanulmány kidolgozói szerint a szigeteléssel és az ablakcserével több, mint 13 ezer eurót lehet évente megtakarítani, és a projekt
hozzájárul a széndioxid-kibocsátás jelentős
csökkentéséhez is. A városi hivatal 1954-ben
épült épülete a projekt megvalósulása után
az ultra-energiatakarékos kategóriába tartozik majd.
(ik)

A város képviselői
és a Vöröskereszt
értékelte...
1→

fedezi, a maradék 5 százalékot, tehát 20 246
euró önrészt a városnak kell finanszíroznia.
„A tervezet szerint a felújítás a létesítmény
komplex szigetelésével számol, beleértve
a alagsori födém, valamint a tetőszerkezet

nek csökkentésére kidolgozott energetikai
audit szerint 2012-től 2014-ig az városi hivatal energiszolgáltatásra fordított költségei
ÁFA nélkül évente 22 700 eurót tettek ki.
Ebből a villamosenergia-költségekre nem

Hogy állunk pénzkérdésben?

A zselízi önkormányzat 2017-ben a tervek
szerint kiegyenlített, 5 098 427 eurós költségvetéssel gazdálkodik majd. Ez derült ki
az idei évre jóváhagyott költségvetésből. A
rendes bevételek 4 698 427, a rendes kiadások
pedig 4 195 182 eurót tesznek ki, a tőkebevételeket 300 ezer euróra, a tőkekiadásokat
pedig 654 295 euróra tervezik. A tavalyi évvel
összehasonlítva mind a bevételeket, mind a
kiadásokat tekintve csökkenés várható, ami
jelentős mértékben a bevételi és kiadási pénzügyi műveleteknek, valamint a tőkeköltségvetés
csökkenésének köszönhető. A folyó bevételek
és kiadások ugyanakkor meghaladják a tavalyi
értékeket. A pénzügyi műveletekben mutatkozó tavalyi növekedést az Állami Lakásfejlesztési Alap hitelmerítése okozta, amit a városközpontban épülő új lakásokra és a város hosszú
távú hiteleinek átszervezésére vettek fel.
A tőkebevételek terén a város egyetlen forrással – a felesleges telkek eladásával – számol,

Költségvetés 2017:
Rendes bevételek:
Rendes kiadások:
Különbség:
Tőkebevételek:
Tőkekiadások:
Különbség:
Pénzügyi operációkon kívüli
bevételek:
Pénzügyi operációkon kívüli
kiadások:
Különbség:
Bevételi pénzügyi operációk:
Kiadási pénzügyi operációk:
Különbség:
Összesített költségvetsé 2017-re:
Összesített bevételek:
Összesített kiadások:
Különbség összesen:

4 698 427,00
4 195 182,00
503 245,00
300 000,00
654 295,00
-354 295,00
4 958 427,00
4 809 477,00
148 950,00
100 000,00
248 950,00
-148 950,00
5 098 427,00
5 098 427,00
0,00

őket főleg a kisgyerekekkel kapcsolatos esetek. Éppen ezért idén új kampányt indítunk
a 18. életévüket betöltött fiatalok véradásra
buzdítására” – tette hozzá Olga Szalmová, és
köszönetet mondott mind az elismerésben
részesülteknek, mind pedig a város képviselőinek, amiért ilyen módon tiszteletüket
fejezték ki a véradók iránt.
(ik)

amiből a tervezett bevétel 300 ezer euró. E
bevételek legnagyobb része a Béke utcában
levő 8700 négyzetméteres telek eladásából
származik, melyeken a tervezett üzletközpont épül majd fel. A meghirdetett versenypályázatra egy érdeklődő jelentkezett, aki 25,20
eurót kínált négyzetméteréért. Ez azt jelenti,
hogy eladás esetén a város 220 ezer eurós bevételre tesz szert.
A rendes bevételek terén a város az adóbevételek növekedésével számol, miközben a nem
adójellegű bevételek a tavalyi évhez képest
csökkenni fognak. A részesedési adóból származó bevételek a tervek szerint a tavalyi 2,012
millió euróval szemben 2,2 millió eurót tesznek
majd ki, a vagyonadó a tavalyi 485 ezer euróról
500 ezerre nőhet. A nem adójellegű bevételek
idén csökkenni fognak a tavalyi értékekkel
szemben, főleg azért, mert tavaly az Eurospinn
közel 33 ezer euró értékben rendkívüli osztalékot fizetett be a városkasszába.
(ik)
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A város eladja az üzletközpontra szánt telket
1→

szóló beszámolót.
A testület kiegészítések nélkül fogadta el a
határozatok teljesítéséről valamint a képviselői
interpellációs hozzászólások intézéséről szóló
beszámolót. A főellenőr a város reprezentációs kiadásainak pénzügyi ellenőrzéséről szóló
beszámolójának tárgyalása során Štefan Jurák
megállapította, hogy az általa elvégzett vizsgálat nem észlelt hiányosságokat. Mindamellett,
ha a város nagyobb átláthatóságra törekszik e
téren, meg kellene fontolnia egy kiadásokat és
korlátokat meghatározó irányelv kidolgozását.
A polgármester ez ügyben kijelentette: a város tavaly 11 ezer eurót költött reprezentációs
célokra. Hozzátette, hogy szerencsés lenne, ha
az önkormányzat igényesebb prezentációs
anyagokkal rendelkezne, például egy könyvvel Zselízről.
A testület jóváhagyta a polgármesterhelyettes díjazásának mértékét. A képviselői
munkaértekezleten elért egyezség alapján a
testület a havi juttatást 297 euróban állapította meg. Ezt követően jóváhagyta a város
tulajdonában levő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és garázshelyek eladásának
javaslatát. Megtárgyalta egy Béke utcai, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásának
javaslatát is. A testület megállapította, hogy
egyetlen kérvény érkezett ez ügyben, amely
megfelelt a feltételeknek, ezért jóváhagyta a
bérleti szerződés megkötését négyzetméterenkénti 34 eurónyi éves bérleti díjjal. Jóváhagyta egy telek eladását a városi sportpálya
területén a Západoslovenská distribučná

Rt-nek 30 eurós négyzetméterenkénti
áron egy transzformátor-állomás létesítésére, és egyetértett azzal is, hogy
ez a vállalat tárgyi terhet létesítsen egy
Posta utcai telken. A városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője, Haris Péter ez ügyben tájékoztatta
a jelenlevőket: a vállalatnak azért van
szüksége tárgyi teher létesítésére, mert
a jelenleg használatos villanyvezetékeket a földbe helyezi át a város több
területén. A testület további kisebb
telkek eladásáról döntött a Schubert
és a Fučík utcában, és tudomásul vette A telek eladásával megnyílt az út az üzletközpont építéséa lakbérhátralékok alakulásáról szóló hez. A komplexum a tervek szerint év végéig el is készül.
beszámolót.
Egy 2500 négyzetméteres szódói telekre
terület beépítését az egyik tavalyi őszi képkiírt versenytárgyalás pontot tett arra a teviselő-testületi ülésen mutatta be. A testület
lekeladási ügyre, amelyet Martosy Péter volt
jóváhagyta a terület eladását 25,20 eurós
képviselő lemondásának egyik okaként tartanégyzetméterenkénti áron. Képviselői kérnak számon. Mivel a képviselő szerette volna
désre válaszolva a polgármester kijelentette,
megvásárolni a telket, lemondott mandátuhogy az üzletközpont ez év végéig nyitná
máról, hogy ne kerüljön érdekütközésbe. A
meg kapuit. Hozzátette: az ingatlanfejlesztő
versenytárgyalásba két érdeklődő kapcsolóvállalat egyelőre a Billa élelmiszerlánccal ködott be, a nyertes 21 ezer euróért vásárolhatja
tött bérleti szerződést, további szerződéseket
meg a telket. Polka Pál nagyra értékelte, hogy
pedig jelenleg készít elő. Amint azt Gubík
szinte váratlanul tetemes összeggel gyarapodoEmese, a városi hivatal építésügyi osztályátt a városi kassza, és felkérte a városi hivatalt:
nak vezetője megjegyezte, úgy tudja, az érkutassanak hasonló esetek után. A város egy
deklődő beváltja képviselőjének nyilvánosan
másik versenytárgyalást is kiírt: egy 8707
tett ajánlatát, miszerint finanszírozni fogja
négyzetméteres városközponti telekre. A Béke
a városrendezési terv városközponti részét
utcai telek megvásárlása iránt egyetlen jelentérintő részének módosítását, amely feltétele
kező érdeklődött – a KLM real estate Rt. ina tervezett építkezésnek.
gatlanfejlesztő csoport, amely a LIDL melletti
A képviselő-testület tudomásul vette a
városi polgári védelem legfontosabb feladatairól szóló beszámolót és a városi hivatal
szervezeti felépítésének módosításáról szóló
tájékoztatót. Pénzügyi hozzájárulást hagyott
jóvá mindkét alapiskola számára tanteremros jelenlegi pénzügyi helyzete a jóváhagyott
felszerelésre kiírt pályázatok társfinanszíropályázatok 5 százalékos társfinanszírozásán
zásához.
(ik)
felül is megengedi, hogy az önkormányzat
a megfelelő önrésszel részt vegyen ebben a
beruházásban. Emellett azonban szem előtt
csökkenése miatt száradt ki, ezért javasolta
kell tartani a város legfájóbb problémáját, a
az elszáradt fák kivágását és újak ültetését.
helyi utak állapotát.
Erről tavaly tárgyalások is folytatott a folyó
Az internetes közösségi oldalakon folyó
gondnokával és a kis vízi erőmű tulajdonoszéles körű vitákra reagálva Polka Pál azt
sával.
kérte: készüljön egy részletes beszámoló arA város belterületén való fakivágásokkal
ról, mi vezetett a Garam duzzasztógátjának
kapcsolatban a polgármester megjegyezte:
lebontásához. Hasonló vitákkal kapcsoebben az évben is lesznek, ám minden esetlatban Ivan Pál kérte: a városi lap közölje,
ben pótlással kísérve. Minden kivágott fa
hogy a város nem felelős a Garam-parti
helyett három újat ültet ki a város, jelentette
fakivágásokért. A városi hivatal építésügyi,
ki a polgármester.
területfejlesztési és környezetvédelmi osztáA lakosok hozzászólásai is több témát
lyán megtudtuk, hogy a folyóparti növényzet
érintettek: egy csalás-gyanús esetet a városi
eltávolítását a járási hivatalnak kell engehivatalban a múlt század 90-es éveiből, a
délyeznie, kivéve, ha azt a folyó gondnoka,
temetők állapotát, egy urnafal létesítésének
esetünkben a Povodie Hrona vállalat végzi,
lehetőségét, a járda állapotát a rendőrség
amelynek az ilyen jellegű beavatkozásokhoz
melletti útszakaszon, valamint azt a tényt,
nincs szüksége semmiféle engedélyre. Az
hogy idén lesz 50 éve, hogy Garammikolát
Állami Természetvédelmi Felügyelet szerint
Zselízhez csatolták.
a Garam-parti fák nagy része a vízszint
(ik)

Képviselő-testületi vita:
pályázzunk téli stadionra
A városi képviselő-testület januári ülésének általános vitájában a résztvevők többek
közt a szabadidőközpontban kialakult aktuális helyzettel is foglalkoztak. Az intézmény
vezetésével a polgármester ideiglenesen
Milan Haborákot bízta meg. Juhász András
megjegyezte: ideiglenesen legfeljebb fél évig
lehet megbízva egy igazgató. Addig le kellene zárulnia az állás elfoglalására kiírt pályázatnak is. Eközben a város vezetősége az
oktatásügyi minisztériumban készül tárgyalni az intézmény törléséről az országos hálózatból és egy városi szabadidős tevékenységi
központ létesítésének lehetőségeiről. Szó
volt a Szlovák Jégkorongszövetség újonnan
meghirdetett télistadion-építési programjáról ötezres lélekszám feletti településeken.
Juhász András polgármester határozottan
kijelentette, hogy a városvezetés egy jó lehetőségként tekint a kezdeményezésre. A
részletekkel való megismerkedést követően
a város azt tervezi, hogy bekapcsolódik
a programba, és ehhez a polgármester a
testület támogatását kérte. Megjegyezte: a vá-
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Bárki jöhet, nem kell különösebb előfeltétel,
lehet építkezni teljesen az alapoktól. Nekem
például sokkal tovább tartott elsajátítani bizonyos dolgokat, mint azoknak, akik nemrég
csatlakoztak hozzánk, hiszen nekik már el tudom magyarázni, mit és hogyan kell csinálni.
(Bővebben 4. oldalon.)

Januári önkormányzati ülés

A város eladja az üzletközpontra szánt telket
A zselízi városi képviselő-testület 28. és
egyúttal idei első ülését január 26-án tartotta
a városi hivatal házasságkötő termében. A
tárgyalás egyik legfontosabb mozzanata egy
nagyobb városközponti telek eladása volt
egy ingatlanfejlesztő vállalkozói csoportnak, amely az év folyamán üzletközpontot
szándékozik építeni a Béke utcai beépítetlen
területen.
Az ülés bevezetőjében a képviselők megismerkedtek a városi rendőrség decemberi
tevékenységéről szóló beszámolóval. Polka
Pál megjegyezte, hogy a karácsonyi éjféli
misén kellemetlen rendbontás történt. Felkérte a városi rendőrséget, hogy szenteljenek
nagy figyelmet a szolgálatok tervezésénél
olyan napoknak, amikor más, hasonló jellegű rendezvények valósulnak meg a városban. Megemlítette azt is, hogy a városi hivatal Sznf utcai oldalán levő kapu áthelyezése
ugyan megkönnyíti a lakosok hozzáférését a
városi rendőrség és a könyvtár bejáratához,
ám az így kialakult beugrást többen a szükségük elvégzésére használják. Juhász András
polgármester elmondta: a városvezetés
tisztában van ezzel, és kamera kihelyezésével
igyekszik megoldani a gondot. A képviselő
szorgalmazta, hogy a kérdéses bejáratban
tegyenek lépéseket az alagsorba való lejutás
megkönnyítésére, mivel ott a térfigyelő központban csökkent munkaképességű személyek dolgoznak. „Folytatni fogjuk a városban
az akadálymentesítést. Ennek keretében
minden középületet akadálymentesítünk, beleértve a városi hivatalt is. Biztosítani fogjuk
azt is, hogy a lakótelepeken kijelölt helyeken
parkolhassanak a mozgáskorlátozott lakosok, de előbb az utak állapotán kell javítani”
– jelentette ki a polgármester. A testület
tudomásul vette a rendőrség tevékenységéről
→2

Szó volt a Szlovák Jégkorong Szövetség
újonnan meghirdetett télistadion-építési
programjáról ötezres lélekszám feletti településeken. Juhász András polgármester
határozottan kijelentette, hogy a városvezetés egy jó lehetőségként tekint a kezdeményezésre.
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A zselízi művelődési
otthon fokozatosan
átalakult az utóbbi
időben. A tavalyi
év második felében
többféle felújítási
munkálatot is végeztek az épületben.
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A város képviselői és a Vöröskereszt
értékelte a véradókat

A zselízi városi képviselő-testület januári
ülésének keretében a Szlovákiai Vöröskereszt
Lévai Területi Egyletével közösen ünnepélyesen értékelte a helyi önkéntes véradókat. Az
elismeréseket Juhász András polgármester,
Olga Szalmová, a lévai Vöröskereszt igazgatója, és Nagy Ilona, a lévai Vöröskereszt
vezetőségi tagja adta át: Katarína Balogovának, Gabriel Pásztornak, Nikoleta Machálkovának, Marek Melišnek, Rák Norbertnek,
Gabriel Šimkonak és Kamila Szabóovának.
„Mindnyájuknak köszönjük, hogy vérükkel
életeket mentettek meg. Köszönet a betegek
és szenvedők nevében, akiknek megkönnyítették az életbe való visszatérést, új reményt
adva nekik” – fejezte ki köszönetét Csicsman
Diana, a rendezvény szervezője. A polgármester is elismerését fejezte ki a többszörös
véradóknak: „Vannak helyzetek, amikor

mások segítségére szorulunk. A balesetet
szenvedők, a vérátömlesztésre szorulók csak
abban bízhatnak, hogy valaki vért ajándékoz nekik. Önzetlenül, ellenszolgáltatás
nélkül vért adományozni a legnemesebb
cselekedet. Köszönjük áldozatkészségüket és
emberségüket. Nagyra értékeljük, hogy ezzel
az emberséges tettükkel együttérzésüket és
szolidaritásukat fejezik ki.”
A lévai Vöröskereszt igazgatónője beszédében kiemelte, hogy sok fiatal ajándékoz
vért, és más módon is együttműködik a
szervezettel: „Megállapítottuk, hogy az emberek teljesen másképp tekintenek a véradás
fontosságára, ha konkrét esetekkel szólítjuk
meg őket. Azt is megállapították, hogy főleg
fiatalok jelentkeznek. Járásunkban nagyon
sok fiatal működik együtt a Vöröskereszttel.
Magam is meglepődtem, mennyire meghatják
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