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Problém je aj v tom, že keď sa človek naučí na
tie umelé výrazné chute, ktorými sú receptory
na jazyku doslova bombardované, mozog si
ich vyžaduje. A človeku už nechutia prirodzené, prírodné potraviny - ovocie, zelenina.
Preto je pre niektorých ľudí ťažké prejsť na
prirodzenú stravu.
(Viac na 4. strane...)

...výpadky spôsobujú poruchy, ktoré vznikajú
na elektrickom vedení. Nové verejné osvetlenie a väčší počet svietidiel kladie iné nároky
na vedenie, ktoré je na niektorých miestach
zastarané. Poruchy sú postupne odstraňované
a malo by ich byť stále menej.
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cena: 0,35 eur

Žiačky Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach sa stali majsterkami
Európy. Titul si vybojovali na VII. ročníku
súťaže s názvom Stage Dance European
Championschip, čiže ME vo výrazových
tancoch, ktorý sa uskutočnil koncom júna
v Leviciach.
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Júnové zasadnutie MsZ

Rozpočet na
čas bez zmeny
Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na
svojom júnovom zasadnutí v sobášnej sieni
mestského úradu v posledný deň mesiaca.
V úvode rokovania zobrali na vedomie
správu o činnosti mestskej polície za máj
a čerpanie rozpočtov základných škôl,
Centra voľného času, Mestskej knižnice
a Základne umeleckej školy za rok 2015,
ktoré aj schválili. Následne zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu mesta, stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu,
správu audítora a hodnotiacu správu k rozpočtu a schválili záverečný účet mesta za
uplynulý rok.
Naopak, neschválili návrh 2. zmeny tohtoročného rozpočtu mesta, ktorý počítal so
zvýšením bežných aj kapitálových príjmov
a výdavkov. Predseda komisie ekonomiky
Tibor Csenger poznamenal, že komisia pri
poslednom zasadnutí síce nebola uznášaniaschopná, on sám však bol prekvapený
z niektorých súčastí navrhovanej zmeny.
„Tieto položky sú zaradené, lebo už sú začaté
alebo aj dokončené a to by sa v tejto sfére
nemalo diať. Nie je to síce porušenie zákona,
lebo práce ešte neboli zaplatené, ale už sú
rozrobené,“ povedal poslanec a dodal, že
poslanci by mali mať tiež možnosť doplniť
niektoré položky a ako jednu z nich navrhol opravu chodníka medzi reformátskym
a rímsko-katolíckym kostolom v centre
mesta. Podľa primátora sa niektoré činnosti
nedali vopred naplánovať, takým prípadom
boli parkové úpravy pred celoštátnym festivalom. „Pôvodne sme mali park pokosiť
a opraviť most, čo by stálo asi 4000 eur. Tri
týždne pred začiatkom festivalu však prišli
→2

V Želiezovciach pribudlo začiatkom leta nové športovisko. Multifunkčné ihrisko bolo postavené z
vlastných zdrojov mesta v mimoriadne krátkom termíne iba niekoľkých dní v lokalite za kultúrnym domom vo Svodove. Odovzdané bolo pri príležitosti Dňa Svodova.
(foto: op)

Mesto reštrukturalizuje svoje úvery,
prilepší si o desaťtisíce ročne
Rozhodnutím mestského zastupiteľstva
z mája tohto roka pristúpi mesto Želiezovce
k reštrukturalizácii svojho úverového dlhu.
Premenou troch investičných úverov so
zostatkom vo výške asi 1 milión eur a euroúveru, čerpaného na modernizáciu verejného
osvetlenia vo výške takmer 600 tis. eur do
jedného úveru v celkovej výške 1 621 496 eur
má mesto na splátkach ušetriť ročne vyše 60
tis. eur.
Reštrukturalizáciu dlhu, teda zlúčenie úverov
do jedného a predĺženie ich splatnosti, po-

núkla mestu Prima banka, pričom v prípade
nového úveru stanovila úrok rovnajúci sa
výške 12-mesačného EURIBOR-u, teda základnej medzibankovej sadzby v eurozóne
a úrokového rozpätia do výšky 1,4 %. Ten
bude v priebehu 8-ročného obdobia úveru
prehodnocovaný na ročnej báze. Kým pred
úpravou predstavovali ročné splátky úverov
sumu takmer 265,6 tis. eur, po reštrukturalizácii bude splátka zlúčeného úveru vo výške
necelých 202,7 tis. eur.
Vedúca odboru ekonomiky Monika Tome→3
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Rozpočet na čas bez zmeny
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od organizátorov ďalšie a ďalšie požiadavky,“
povedal Ondrej Juhász a dodal, že preto mesto
pristúpilo k investičným akciám a dopadlo to
veľmi dobre. „Svodov bude mať teraz výročie,
a tak sme rozbehli práce na výstavbe multifunkčného ihriska. Zaznamenávam v tom smere kladné ohlasy. Nebolo to s vami konzultované vopred,
ale takýto postup nebude pravidlom,“ vyjadril sa
primátor a poznamenal, že pochádza z podnikateľského prostredia, kde sa problémy riešia
rýchlo. Pri tejto súvislosti spomenul, že multifunkčné ihrisko vo Svodove bolo postavené
za 10 dní. Neskôr sa vyjadril, že zo zdrojov,
ktorých sa navrhovaná zmena rozpočtu týka,
sú financované aj práce na oprave Pionierskej
ulice, odpratanie smetí a vytvorenie stavebných pozemkov na Poštovej ulici. Primátor
poznamenal aj to, že v rozhodovaniach o alokovaní mestských zdrojov postráda spoluprácu zastupiteľstva, resp. komisií, z ktorých vraj
prichádza málo podnetov. V rámci rozpravy

Zmena napokon
schválená

V pondelok 11. júla sa poslanci Mestského zastupiteľstva zišli na svojom 23. zasadnutí. Dôvodom bola potreba schváliť návrh
II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016. Po
krátkej rozprave bol návrh s vyrovnanými
celkovými príjmami a výdavkami vo výške
6 791 856,39 eur schválený. V diskusii sa
hovorilo o nádejných investíciách i prebiehajúcej výstavbe.
(šh)
k tejto téme bola spomenutá aj príkladná spolupráca dobrovoľníkov pri úprave parku pred
festivalom a oprava telocvične T-18.
MsZ schválilo doplnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia o reštrukturalizácii
úverov mesta, pojednávajúce o spôsobe krytia
úveru zmenkou. Zobralo na vedomie aj schválilo správu o kontrole plnenia uznesení MsZ
a interpelačných pripomienok poslancov, zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra
o finančnej kontrole, schválilo plán jeho kontrolnej činnosti na druhý polrok. Schválením
2. zmeny VZN č. 15/2009 MsZ upravilo rozsah
školských obvodov pre želiezovské základné
školy. Zastupiteľstvo vyhlásilo areál Klubu
dôchodcov na Ul. SNP aj s objektom za prebytočný majetok a uložilo zverejniť zámer mesta
na predaj týchto nehnuteľností. V rozprave sa
rozvinula diskusia o správnosti ocenenia nehnuteľnosti, najmä z dôvodu, že budova Klubu
dôchodcov bola znalcom ohodnotená na 13
tis. eur, aj keď je už v nepoužiteľnom stave
a bude potrebné ju asanovať. Odznel aj návrh
na realizáciu predaja týchto nehnuteľostí formou e-aukcie. MsZ zobralo na vedomie správu
o súťažných návrhoch na prenájom priestorov
v objekte na Mierovej 8 a schválilo uzavretie

nájomnej zmluvy so záujemkyňou, ktorá
bude v miestnosti prevádzkovať kaderníctvo.
Schválilo prenájom plochy na streche bytového domu DOS na účely umiestnenia antény
na šírenie internetového signálu v sieti LTE.
Na poslaneckú otázku o zdravotných rizikách
antén odpovedal zástupca spoločnosti SWAN,
že vyžarovanie je vo vzdialenosti 15 - 20 m už
zanedbateľné, navyše súčasťou nájomnej zmluvy bude aj certifikované hygienické meranie.
Spoločnosť bude priestor prenajímať za 2000
eur ročne. Poslanci schválili zmluvu o zriadení
vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na účely vybudovania distribučných elektrických rozvodov pre chatky
v záhradkárskej osade za Hronom a zobrali na
vedomie správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie záujem OZ
Castellum ZELIZ o prenájom budovy múzea
a pamätnej izby F. Schuberta. Prenájom schválilo za ročné nájomné 1 € z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorý podľa uznesenia spočíva v zámere OZ expozičnou činnosťou propagujúcou
mesto prispieť k rozvoju cestovného ruchu.
Schválilo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
a súčasne zrušilo svoje predchádzajúce uznesenia spojené s múzeom. Na základe výsledkov
rozpravy k tomuto bodu bolo v nájomnej
zmluve zakotvené, že prenajímateľ, t. j. mesto
bude znášať náklady na energie do výšky 3000
eur ročne, prípadné ďalšie náklady uhradí nájomca. MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti svojich komisií a schválilo programový
plán zasadnutí na druhý polrok. Schválilo
prípravu a predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych
skládok odpadu vo výške 70 tis. eur, ako aj výšku 5-percentného spolufinancovania projektu
v prípade jeho úspešnosti. V nadväznosti na
žiadosť o predaj pozemku pri radových garážach na Mierovej ulici MsZ rozhodlo o zrušení
svojho predchádzajúceho uznesenia z roku
2014, ktorým parcelu vyhlásilo za prebytočný
majetok a uložilo zosúladiť stav v evidencii so
skutkovým.
V interpeláciách sa Tibor Csenger pýtal na
termín opravy javiska v Dome kultúry a na
štádium vybudovania príjazdovej cesty do
areálu Selyz Nábytok. Hovorilo sa aj o oprave DOS a o prípravách na rekonštrukciu
slobodárne. Ladislav Sokol sa pýtal na ďalšiu
údržbu parku. V odpovedi primátor potvrdil, že tam budú cez úrad práce zamestnaní
dvaja pracovníci, ktorí sa o park budú starať
a dodal, že to, čo sa v parku urobilo, možno
nazvať prvou etapou prác, v ktorých sa bude
môcť ďalej pokračovať. Pavel Polka hovoril
o tom, že v parku padol veľký konár na most
cez potok, ktorý vážne poškodil. V súvislosti
s tým, podotkol poslanec, by asi stálo za to
urobiť revíziu zdravotného stavu stromov.

Krátko
Mesto Želiezovce evidovalo ku koncu minulého roka úverovú zaťaženosť vo výške
1 690 227,80 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, schváleného MsZ na júnovej schôdzi. Záväzky mesta boli vo výške
759 913,06 eur, pohľadávky evidovalo vo
výške 228 443,93 eur.
Mesto disponovalo začiatkom tohto roka
aktívami, čiže majetkom vo výške 13,272
mil. eur. Najväčšiu položku majetku tvorí
dlhodobý hmotný majetok, ktorý je vo výške 10,315 mil. eur.
Spoločnosť Eurospinn, s.r.o., v ktorej má
mesto majetkovú účasť 51 %, hospodárila vlani so stratou 58 496 eur, keď pri
nákladoch vo výške 379 772 eur dosiahla
výnosy vo výške 321 276 eur. Ďalšia
spoločnosť s majetkovou účasťou mesta
– Ekoferment, s.r.o. nevykonávala činnosť a vo februári tohto roka sa zlúčila
so spoločnosťou Eurospinn, s.r.o., spoločnosť Sanamed Plus, s.r.o. v likvidácii
účtovné výkazy nepredložila. Mestská
knižnica dosiahla vo svojej hlavnej
činnosti stratu vo výške vyše 6 tis. eur,
v podnikateľskej činnosti ukončila rok
s nulovým ziskom.
Mesto eviduje 96 žiadostí o pridelenie
mestského nájomného bytu, konštatovalo
sa na júnovom zasadnutí komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá sa okrem
iných zaoberá aj prideľovaním bytov.
Z nich spĺňa všetky podmienky na pridelenie bytu iba 7 žiadateľov. Mesto v tomto
roku pridelilo 36 novoodovzdaných bytov
a 4 ďalšie byty.
Vyzval aj na prehodnotenie postoja mesta
k správe cintorínov. Téme cintorínov sa
venoval aj Pavol Ivan, podľa ktorého sú vo
všetkých mestských častiach nepokosené.
V súvislosti s poruchami verejného osvetlenia boli spomenuté dva prípady: v jednom
prípade bol zaznamenaný výpadok kvôli
úderu blesku, v druhom prípade výpadok
na Slnečnej, spôsobený poruchou počas
prác pri nedávnom rozšírovaní blízkeho
obchodu. Ladislav Sokol v mene MŠK vyjadril záujem organizácie o prevádzkovanie
telocvične T-18 po odovzdaní. Pavel Polka
navrhol umiestniť erb mesta k cestným
vstupom a požadoval informácie o termíne zasadnutia dotačnej komisie, ktorá má
podľa slov prednostky MsÚ zasadnúť v lete.
V závere Ľudmila Pivarčiová v mene OZ
Mikulčan informovala prítomných o prípravných prácach na publikácii o histórii
Mikuly.
(ik)
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Teplo GGE plánuje prestavbu výmenníkovej stanice pri centrálnej kotolni.
Vyplynulo to zo žiadosti spoločnosti
o predaj pozemku pri objekte, kde plánuje vybudovať vonkajšie schodisko k novovybudovaným priestorom riadiaceho
dispečingu.
Nezávisle od projektu kanalizácie sa
mesto pustí do opráv miestnych komunikácií. Vyhlásil to primátor Ondrej Juhász
na májovom, 19. zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Dodal, že opravy bude
vykonávať firma Eurospinn. Mesto má vo
svojom tohtoročnom rozpočte na tento
účel zatiaľ vyčlenenú čiastku 6000 eur.
Tri výtlky pred zubnou ambulanciou na
Ul. SNP budú opravené v rámci opráv
a údržby miestnych komunikácií v letných mesiacoch – vyplynulo z odpovede
na poslaneckú interpeláciu M. Šedivej.
V reakcii na uznesenie MsZ z konca
minulého roka mesto požiadalo o posúdenie možnosti napojenia prístupovej
komunikácie do areálu Základnej školy s
VJM a budovy Domu služieb. Rokovanie
o možnostiach dopravného prepojenia
týchto objektov sa uskutočnilo vo februári. Nedávno prebehol výber dodávateľa
projektovej dokumentácie.
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ková v dôvodovej správe
materiálu dáva do pozornosti ustanovenia zákona
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, podľa
ktorých môže obec prijať nové návratné zdroje
financovania len za predpokladu, že celkový dlh
mesta neprekračuje 60 %
skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka a zároveň suma ročných splátok
úverov neprekročí hranicu
25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho
roka. „Celková suma predpokladaného dlhu po prijatí úveru bude 38,47 % zo
skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho bežného
roka, čiže neprekročí 60 %

skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma predpokladaných ročných splátok
istiny a úrokov je vo výške
5,08 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
preto mesto spĺňa podmienky podľa ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy,” konštatoval hlavný kontrolór
mesta Štefan Jurák vo svojom stanovisku k dodržaniu
podmienok prijatia úveru.
Údaje o pomere dlhu k
bežným príjmom, spolu s
ďalšími ukazovateľmi, hovoria o zlepšujúcej sa finančnej
kondícii mesta, ktorá dáva
nádej na istý rozmach v

Poruchy sú postupne odstraňované
Po tom, ako prebehla rekonštrukcia
verejného osvetlenia, okrem reakcií spokojných občanov zaznamenávame aj sťažnosti. Tie
sa týkajú častých výpadkov v rôznych častiach
mesta. Ako sme sa dozvedeli na odbore správy
mestského majetku MsÚ, výpadky spôsobujú
poruchy, ktoré vznikajú na elektrickom vedení.
Rozvody elektrických vedení neboli súčasťou
rekonštrukcie. Nové verejné osvetlenie a väčší
počet svietidiel kladie iné nároky na vedenie,
ktoré je na niektorých miestach zastarané.
Mesto aj preto prosí občanov o trpezlivosť. Poruchy sú postupne odstraňované a malo by ich
byť stále menej.
(šh)

Spoločnosť Selyz Nábytok plánuje uskutočniť na budúci rok výstavbu ďalších dvoch
hál, odznelo na júnovom zasadnutí MsZ.
V polovici mája bol kamerovým systémom zachytený priestupok, keď mladý
muž znefunkčnil dopravnú značku. Vďaka
kamerám bola odhalená aj totožnosť páchateľa, ktorý bol nútený zaplatiť mestskej
polícii blokovú pokutu.
Pohyb bezdomovcov v okolí pohostinských zariadení, predajní potravín a autobusových zastávok sa v uplynulom období vyskytoval v menšej miere po tom,
čo hliadky Mestskej polície (MsP) v Želiezovciach vykonávajú kontroly v týchto lokalitách častejšie – tvrdí správa o činnosti
MsP. Tieto osoby spôsobovali problémy
najmä tým, že verejné priestranstvá v
okolí týchto lokalít často znečisťovali.
Podľa našich informácií zo začiatku leta
sa do areálu SES má nasťahovať nový
investor. Ide o spoločnosť zaoberajúcu
sa výrobou ocele a betónových prefabrikátov. V želiezovskom areáli, ktorú
mal alebo má odkúpiť, bude spoločnosť
vyrábať hlavne betónové dielce pre účely
výstavby diaľnic.

oblasti investičnej činnosti.
O to viac, že keď si mestské
zastupiteľstvo vyberalo z
navrhovaných variantných
riešení
reštrukturalizácie
dlhu, schválilo alternatívu
rátajúcu s prefinancovaním
projektu
modernizácie
verejného osvetlenia zo
zlúčeného úveru. „Pri tejto
alternatíve po ukončení projektu modernizácie verejného
osvetlenia by mestu zostala k
dispozícii suma nenávratného finančného príspevku vo
výške asi 554 tis. eur. Tá bude
môcť slúžiť na financovanie
investičných akcií mesta podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva,“ dodala vedúca
odboru ekonomiky.
(ik)

Vlaňajšie daňové príjmy nad očakávania
Hospodárenie mesta sa podľa údajov
záverečného účtu mesta za rok 2015 zlepšilo. Vypovedajú o tom aj čísla o plnení
minuloročného rozpočtu, prezentované
v rozsiahlej správe, ktorú MsZ schválilo
na svojom júnovom zasadnutí.
Plnenie príjmov nad rozpočtové
očakávania bolo dosiahnuté v oblasti
daňových príjmov. Podielové dane boli
mestu poukázané vo výške 1,822 mil. eur,
čo je 102,06 % očakávaných príjmov. Na
dani z nehnuteľností získalo mesto 103,4
%. Hlavný kontrolór mesta vo svojej
správe poznamenal, že napriek dobrým
ukazovateľom odporúča venovať náležitú pozornosť vymáhaniu pohľadávok
v tejto oblasti, pretože mesto ku koncu
minulého roka evidovalo nedoplatky
vo výške vyše 330 tis. eur. Štefan Jurák
upozornil aj na to, že poplatok za komu-

nálny odpad a drobný stavebný odpad sa
darilo plniť len na 95 %. „Príjem z tohto
poplatku bol vo výške 162,4 tis. eur, pričom výdavky na nakladanie s odpadom
boli evidované vo výške 263,2 tis. eur. Ak
k rozdielu príjmov a výdavkov pripočítame aj pohľadávky, mesto v tejto oblasti
generuje stratu viac ako 243 tis. eur. Prevažná väčšina pohľadávok je za poplatky
od fyzických osôb, a to vo výške asi 135
tis. eur,“ tvrdí hlavný kontrolór mesta.
Dodal, že pozornosť je potrebné venovať aj príjmom z nájomného, ktoré boli
v minulom roku dosiahnuté iba vo výške
97,3 % predpokladaných hodnôt. Príjmy
z prenájmu pozemkov pritom dosiahli
145,5 %, avšak príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov, tvoriace
rozhodujúcu časť príjmov z prenájmu,
boli vo výške 96 %.
(ik)
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Rastislav Ba gita: „Diéty neuznávam, uznávam
Podľa všetkého sa končí doba, keď sme na
každé zápalové ochorenie brali antibiotiká.
Stále častejšie sa totiž objavujú baktérie,
ktoré sú voči antibiotikám rezistentné a antibiotiká jednoducho nezaberajú. Vyzerá to
tak, že sa stále viac budeme musieť spoliehať
na prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
Odborníci sa vzácne zhodujú v tom, že imunita tak ako celkový zdravotný stav človeka
závisí najmä od výživy a celkového životného štýlu.
A to sú dnes často diskutované oblasti. Zaoberá sa nimi aj jeden Želiezovčan, ktorý sa
v mladom veku stal akreditovaným výživovým poradcom, založil Slovak Health Club
(Slovenský klub zdravia), realizuje sa v niekoľkých projektoch a uskutočňuje prednášky.
Rastislav Bagita.

Čím všetkým sa zaoberáš?
- Zaoberám sa zdravou výživou a osvetou. Ako
je známe, väčšina populačných ochorení je spôsobená nesprávnou výživou, Slovensko a Česko
sú na popredných miestach v tabuľkách výskytu srdcovocievnych ochorení a nádorových
ochorení hrubého čreva. Snažím sa vštepovať
verejnosti základy zdravej výživy. Robím výživové poradenstvo a vediem tím ľudí, ktorých
poslaním je v tomto smere pomáhať ľuďom.
Možno sa mýlim, ale ešte v nedávnej minulosti zdravý životný štýl a zdravá výživa
nebývali niečím, čím by sa zaoberali mladí
ľudia.
- To závisí od toho, čo považuješ za nedávnu
minulosť. A tiež, ako kde. Aj na Slovensku sa
časy pomaly, ale isto menia. Ja som chytil motiváciu na pracovnej ceste vo Fínsku a Švédsku.
Švédi a Fíni sú športovo založení, všade samé
fitnescentrá, propaguje sa zdravá výživa, v obchodoch sú veľké pulty s čerstvými a zdravými

potravinami...
Na tej pracovnej ceste si bol ohľadom výživy alebo fitnes?
- Nie, vtedy som v tejto oblasti len začínal a
živil som sa elektrotechnikou a informatikou,
ktorú som študoval.
Ako si sa teda dostal k zdravej výžive?
- Ja som sa k tomu dostal tak, že som začal od
seba. Mal som 19 rokov a nadváhu, neviedol
som aktívny život a začali mi pribúdať rôzne
zdravotné problémy. Stretol som sa s Martinom Pélim, ktorý sa venoval tréningu kickboxu
a spriatelili sme sa. Ujal sa ma a začal som
trénovať a posilňovať. Boli to intenzívne a
rôzne sa obmieňajúce tréningy. Vedel, na čo sa
zamerať a aké druhy tréningu použiť, aby som
nielen zhodil tuk ale aj nabral kvalitnú svalovú
hmotu. Veľa som sa od neho naučil. Zhodil som
25 kíl, zdravotné problémy ustúpili a začal som
sa cítiť omnoho lepšie.
Takže pomohlo to tebe a sám si sa rozhodol pomáhať?
- Už predtým som sa rozhodol niečo so sebou
robiť, ale chýbal mi niekto, kto by ma viedol.
Až potom, keď som mal trénera, dosiahol som
výraznejšie výsledky. Navyše ma to začalo zaujímať a potom som sa dostal na kurz, ktorý
viedol prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. Toto
akreditované školenie ma skutočne nadchlo.
A medzitým som stretával svojich kamarátov
a známych, ktorých začínali trápiť zdravotné
problémy spôsobené práve nesprávnou výživou.
A to všetko ma priviedlo k tomu, že som sa začal ešte intenzívnejšie zaoberať zdravou výživou a získané vedomosti využiť na pomoc tým,
ktorí majú problémy a chcú si pomôcť. Človek
je ako lano. Možno ho potiahnuť k výsledku,
ale nemožno ho tlačiť.
Keby som sa na teba obrátil, že chcem
niečo urobiť so svojou nadváhou, aký by
bol postup?
- Najprv by som si s tebou sadol a spísal tvoj
osobný profil – aké máš stravovacie návyky,
životný režim, čo robievaš vo voľnom čase,
aké máš zdravotné problémy, kedy jedávaš, čo
jedávaš, ktoré potraviny máš rád a ktoré nie.
Osobný profil zahŕňa vyše 50 otázok. Potom
by som ťa postavil na váhu, ale nie obyčajnú,
ale takú špeciálnu, na ktorej okrem hmotnosti
zistím hydratáciu tvojho organizmu, hmotnosť
kostí, či nemáš začínajúcu osteoporózu, aký
máš vnútorný a vonkajší tuk – teda nakoľko
sú tukom obalené orgány a telo a dokážem
zistiť tvoj metabolický vek – nakoľko je tvoje
telo opotrebované. Dokážem zistiť hmotnosť
i kvalitu svalov celkovo i rozložene na celé
telo – pravá ruka, ľavá ruka, nohy. Takisto
dokážem zistiť aj rozloženie tuku na tele a či
nemáš skrivený chrbát. A zistím aj údaj, ktorý
je pre mňa rozhodujúci – bazálny metabolizmus. Znamená to základný energetický príjem
a najmä od neho sa odvíjajú moje jedálničky.
Netušil som, že je to také zložité...
- Väčšina ľudí si to predstavuje asi tak, že ja im

poviem, čo majú a čo nemajú jesť, oni schudnú
a hotovo. Často žasnem nad tým, ako sú ľudia
schopní zaplatiť stovky eur za nejaké recepty
na schudnutie a jedálničky, ktoré im niekto pošle bez toho, aby sa s nimi stretol. Pritom každému pošle rovnaké. Takto sa dá zarábať na
ľudskej hlúposti. Mne trvá vypracovanie jedného jedálnička niekoľko hodín. Ku každému
klientovi pristupujem individuálne a podobne
je to aj s tréningovým plánom. Orientujem sa
na výsledky, preto mi klient môže kedykoľvek
zavolať. Raz mesačne sa s klientom stretnem,
odvážim ho a konzultujeme spoločný postup.
Musím povedať, že ja osobne sa nesústredím
na tréningy, to ponechávam na kolegov v tíme. Vediem aj projekt mybodymanager.sk, je
to inteligentný online tréner, ktorý po zadaní
vlastných maximálnych výkonov klientovi
vygeneruje tréning, ktorý nejde nad hranice
klientových možností a zároveň dbá o napredovanie.
A bežnou diétou sa nedajú dosiahnuť výsledky?
- Dá sa zbaviť tukov na istý čas, ale za akú
cenu? Výsledkom účasti v mojich projektoch je
popri schudnutí najmä nadobudnutie telesnej
a duševnej harmónie a schopnosti viesť kvalitnejší život.
Taká diéta znamená vyradenie určitej zložky
z potravy s cieľom dosiahnutia rýchlej straty
telesnej hmotnosti. Lenže telesnú hmotnosť
netvorí len tuk, ale aj svalstvo – najcennejší
materiál na našom tele. Pri úbytku svalstva
sa zhoršuje imunitný systém a znižuje celkový
výkon atď. V dnešnej hektickej dobe chcú ľudia
dosiahnuť všetko rýchlo a často bez ohľadu na
to, aké to bude mať následky. V tomto prípade
na zdravie. Snažia sa jesť menej, aby schudli,
tam je však ten kameň úrazu. Keď telo nedostane dostatok živín, robí si tukové zásoby, aby
malo do budúcna. Ľudia si povedia, že sa nič
nedeje, zatiaľ sa cítia dobre. Ide len o to, dokedy. Poznám prípady, keď ľudí ešte pred tridsiatkou trápi dýchavičnosť, vysoký tlak, cukrovka...
Ale poznám aj ľudí po päťdesiatke, ktorí sú v
perfektnej forme, behajú maratóny a keď povedia, koľko majú rokov, ľuďom padajú sánky. A
to všetko sa odvíja od životného štýlu.
Takže neodporúčaš diéty, napríklad vynechanie cukrov?
- Je to škodlivé. Robia to síce aj športovci, ale
oni sami priznávajú, že napríklad predsúťažná
diéta nemá nič spoločné so zdravím. Diéty
neuznávam, uznávam vyvážené stravovanie.
Ľudia, ktorí už vyskúšali vyváženú stravu
alebo jedálniček na mieru, veľmi rýchlo pocítia
vnútorný pokoj, menšie návaly stresu. Je to
akoby organizmus nabehol na tú správnu vlnu,
mnohí hovoria, že je to úplne iný život, vyrovnaný, bez depresií a emočných výkyvov.
Odporúčam prečítať si knihu Andreasa Joppa
Rizikový faktor nedostatok vitamínov. Obsahuje aj štatistiky chorobnosti v časoch, keď sú
niektoré vitamíny nedostatkové a naopak.
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vyvážené str avovanie.“

Ďalší materiál, ktorý vrelo odporúčam, je Jak
jíst a udržet si zdraví od Jaromíra Astla a kol.
V niektorých krajinách umelo pridávajú do
niektorých potravín vitamíny, pretože si uvedomili súvislosť medzi nedostatkom vitamínov

a výdavkami na
zdravotníctvo.
V súčasnosti
sa
hovorí
aj o tom, že
do potravín
sa
pridáva
mnoho škodlivých látok
alebo
tzv.
éčok, pretože
prvoradé sú
ekonomické
záujmy.
- Ľudia sú
v tejto dobe
skeptickí, ale
stále chcú veriť, že niekto alebo niečo, nejaká vláda alebo moc sa postará o ich zdravie,
život, o ich rodiny, bezpečnosť. Pritom základ svojho bytia majú vo svojich rukách.
Stretol som sa aj s názormi niektorých

ľudí, že éčka, teda umelé prísady, farbivá,
emulátory, zahusťovadlá či dochucovadlá,
sú zdravé, lebo sú monitorované a ošetrené
nejakými zákonmi. Papier znesie veľa.
Môj názor na éčka - čím menej, tým lepšie.
Niekedy sú potrebné, aby si určité potraviny uchovali svoju konzistenciu, ale najlepšie by bolo, keby všetko bolo prírodného
pôvodu.
Problém je aj v tom, že keď sa človek naučí
na tie umelé výrazné chute, ktorými sú
receptory na jazyku doslova bombardované, mozog si ich vyžaduje. A človeku už
nechutia prirodzené, prírodné potraviny
- ovocie, zelenina. Preto je pre niektorých
ľudí ťažké prejsť na prirodzenú stravu.
Chcel by si niečo dodať?
- Asi len toľko, že naše zdravie je našou voľbou.
Bežne si človek nedokáže predstaviť, ako málo
stačí, aby zmenil kvalitu svojho života.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Pribudnú prístupové cesty k domom smútku
V želiezovských cintorínoch sa
v ostatnom období zrealizovalo
viacero investícií, či už to bola
rekonštrukcia domu smútku
vo Svodove, oprava strešného
plášťa hrobky Esterházyovcov,
oprava oplotenia alebo rekonštrukcia domu smútku
v Želiezovciach. Obyvatelia to
aj patrične oceňujú, na druhej
strane však uplatňujú aj kritiku, a to najmä v oblasti správy
miestnych cintorínov. „Ľudia
kritizujú najmä kosenie a udržiavanie poriadku na cintorínoch. Viackrát sme so správcom
rokovali o napravení tohto stavu, čo opakovane aj prisľúbil,
no náprava nastávala vždy až

po osobných stretnutiach. V súčasnosti hľadáme možnosti na
uplatnenie určitých sankcií a
výhľadovo aj alternatívne riešenia správcovstva miestnych
cintorínov,“ vyhlásil primátor
Ondrej Juhász. Ako dodal, investície do cintorínov sa ešte
nekončia. Tak v mikulskom,
ako aj vo svodovskom areáli je
problém s prístupovou cestou
k domu smútku, ktorý je citeľný
najmä počas dažďov. „Aj keď aj
v mikulskom cintoríne je relatívne nový dom smútku, nevedie
k nemu prístupová cesta, Keď sú
dažde, prístup je značne sťažený. Chceme tento stav riešiť bez
väčších nárokov na rozpočet.

Prístupovú cestu ohraničíme
chodníkovým obrubníkom a vysypeme drveným kamenivom.
Rovnako to budeme riešiť aj
vo Svodove.“ Podľa primátora
sa práve začína proces tvorby

nového smerného územného
plánu. Ako dodáva, medzi prvými úlohami v tejto činnosti
bude nájdenie vhodnej lokality
na nový mestský cintorín.
(ik)

Centrum mesta má v tomto roku dostať novú tvár. A nielen
to, prestavbou priestranstva pri Námestí sv. Jakuba medzi
zubnou ambulanciou a kinom je plánovaná tejto časti mesta
nová, komunitná funkcia. Koncom leta sa tu má začať výstavba najväčšieho detského ihriska a oddychovej zóny. „Aj keď
to s Lidlom nevyšlo, ľudia si takéto ihrisko zaslúžia. Rozhodli
sme sa, že nebudeme čakať na podobné akcie, ale urobíme si ho
sami. Podľa nových trendov patrí takéto ihrisko na miesto, kde
sa ľudia stretávajú a lokalita pri námestí je na tento účel ideálna,“ ohlásil jeden z plánov mesta na ďalšie obdobie primátor
Ondrej Juhász.
(foto: rl)
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Po dlhom čase bol v Želiezovciach opäť zorganizovaný ľudovoumelecký festival Csemadoku. Ako účastníci videli trojdňové podujatie, to sme sa niekoľkých
spýtali v nedeľu popoludní počas galaprogramu.
Ohlasy boli výlučne a mimoriadne pozitívne. Každý
to videl z vlastného pohľadu, ale každý z nich považuje tohtoročný festival za veľmi úspešný.
Ján Baltazár (Lontov)
Festival sa mi veľmi páči, boli sme tu
aj v piatok a pozreli sme si program.
Žiaľ, nemohli sme tu byť na celom
podujatí, na istý čas sme museli odísť,
keď prišli vnúčatá. Dnešný program je
naozaj veľmi krásny. Najviac sa mi páčia ľudové
piesne a tance, prostredníctvom ktorých si opatrujeme svoje tradície. Bolo by dobré, keby sa zachovala aj tradícia tohto festivalu.
Erzsébet Dániel
Spomínam si na niekdajšie ročníky
a môžem vyhlásiť, že tohtoročné
podujatie sa mi veľmi páči, som ním
doslova unesená. Na jednej strane sa
teším, že festival sa vrátil do Želiezoviec, človeka z toho opantajú nostalgické pocity, na
druhej strane sa mi veľmi páči celé to okolie, javisko
a všetko to, ako je to tu pripravené. Snáď najviac
sa toto podujatie ponáša na staré ročníky svojou
atmosférou. Aj keď nie je taký dav, ako voľakedy, je
tu predsa len veľa návštevníkov a je zrejmé, že existuje dopyt po takomto podujatí. Páči sa mi pestrosť
festivalu, bohatý program. Teší ma, že organizátori
nestavili na známych slávnych interpretov, ale
namiesto toho sa zamerali na predstavenie našich
domácich hodnôt, podľa mňa to pridalo na hodnote celého podujatia. Dúfajme, že aj pokračovanie
bude v tomto štýle.
Tibor Szegecs (Fiľakovo)
Festival sa mi veľmi páčil, bol som tu
počas všetkých troch dní. Vystúpenia
boli dobré, aj sprievodné programy
a všetko bolo veľmi dobre organizované. Najviac sa mi páčil sobotňajší
program a v rámci toho vystúpenie Mladých sŕdc
a Honvédu.
György K. Nagy (Balatonalmádi)
Všetko je v najlepšom poriadku,
festival bol veľmi pekný. Ľudia veľa
nakupovali. Čo ma tu najviac dojalo,
bola srdečnosť ľudí, prijali nás veľmi
milo. Ak tu bude nabudúce podobné
podujatie, určite chceme byť pri tom.
Réka Markolt, Kinga Görcs (Dolný Bar)
Tieto dni boli veľmi
vyčerpávajúce, najmä
kvôli nácvikom, ale
s výnimkou toho sa
nám podujatie páčilo.
Organizátori sa snažili
zostaviť program tak, aby sa zrodili komplexné
programové bloky, a preto sme museli nacvičovať viac. Počas nácvikov sme odskúšali ucelený
program, nielen jednotlivé choreografie. Festival
pritiahol mnoho súborov a bolo pre nás potešením

V Želiezovciach sa konal Celoštátny
V dňoch 10. - 12. júna sa v našom
meste po dlhej dobe opäť konal Celoštátny ľudovo-umelecký festival, konkrétne
jeho jubilejný 50. ročník. Podujatie bolo
organizované v parku pred, respektíve
pri kaštieli a prilákalo už dávno nevídané
množstvo návštevníkov. Z organizátorských zdrojov vyplynulo, že programy
navštívilo počas víkendu asi 6 tisíc zá-

ujemcov a počet účinkujúcich dosiahol
takmer 1300 osôb. Počas troch dní sa
na pódiu vystriedali uznávaní interpreti
aj miestne súbory prichádzajúce z rôznych regiónov krajiny. Pri centrálnom
veľkom pódiu, rovnako ako aj v okolí
kaštieľa, bolo rušno, svoj tovar tu ponúkali remeselníci, obchodníci a pohostinské zariadenia, na dvoch stranách kaštieľa
– na malom pódiu a v blízkom Humne
prebiehali rôzne sprievodné podujatia.
Trojdňové podujatie sa začalo v piatok prijatím u primátora a pamiatkovým
podujatím organizovaným v slávnostnej
sieni mestského úradu. V Penzióne Eden
sa konala konferencia o novom postavení
kultúry a jej víziách, v kultúrnom
dome prebiehalo regionálne kvalifikačné kolo talentovej súťaže
ľudových tancov a ľudovej hudby
„Fölszállott a páva“ (Vzlietol páv),
zatiaľ čo si v Maďarskom dome
mohli záujemcovia pozrieť výstavu
venovanú histórii festivalu. Na oficiálnom otvorení podujatia privítali účastníkov republikový predseda
Csemadoku Gyula Bárdos a primátor mesta Ondrej Juhász. Počas
večera vystúpil spevácky zbor Gaudium z Levického Reformovaného
Gymnázia Petra Ceglédiho spolu
so spevokolmi okresu, etnomuzikológ
Gergely Agócs a následne folklórny súbor
Kincső, ktorý predstavil svoj program
s názvom Hľadanie cesty. Veľký úspech
malo aj vystúpenie superskupiny pozostávajúcej zo známych hudobníkov, pôsobiacich v rôznych hudobných oblastiach
s názvom „Rendhagyó Prímástalálkozó“
v spolupráci s Ágnes Herczku a Évou
Korpás, ako aj vystúpenie bratislavskej
tanečnej skupiny Szőttes.

Po ukončení programov na veľkom
pódiu sa početná skupina účastníkov
zabávala v tanečných domoch. Sprievodné
podujatia sa konali na pódiách z dvoch
strán kaštieľa, na betónovom pódiu v
Humne, na ktoré si mnohí Želiezovčania
radi spomínajú a na malom pódiu
obklopenom stohmi slamy. Počas troch
dní podujatie spestrili etnografické
prednášky,
remeselnícke
tvorivé dielne, detské programy,
na
voľnom
priestranstve
pred
kaštieľom
prebiehal
remeselnícky
trh.
Festival
neponúkal iba kultúrne, ale aj
kulinárske pôžitky, návštevníci
si mohli vyberať aj zo širokej
ponuky jedál a pri kaštieli bola
postavená aj Vínna ulička, kde
pivnice z regiónu ponúkali
ochutnávku vína a pálenky.
V sobotu sa na veľkom
pódiu predstavili detské skupiny, folklórne
a tanečné súbory. Skupina Mladé srdcia
(Ifjú Szívek) so svojím programom
Listy z Hornej zeme pozvala svojím
vystúpením návštevníkov na putovanie
po Slovensku, následne sa ako záverečný
program večera predstavil Maďarský
národný tanečný súbor, niekdajšie
tanečné divadlo Honvéd, v radoch
ktorého účinkovali aj mnohí niekdajší
členovia skupiny Kincső. Obecenstvo
tak popri vynikajúcej produkcii mohlo
osobitne venovať svoj potlesk aj Sarolte
Molnárovej, Sándorovi a Zsomborovi
Juhászovcom a Danielovi Csicsmanovi.
Aby bol obraz úplný, pripomeňme si, že

aj v skupine Mladé srdcia tancovali traja
niekdajší členovia skupiny Kincső, a to
Zuzsanna Kassaiová, Mária Horváthová
a Gábor Gálik.
Na nedeľnej reformovanej bohoslužbe
a katolíckej svätej omši sa o hudobný
sprievod postarali spevácke zbory
Gaudium, Musica Aurea zo Šiah a Miešaný
zbor Franza Schuberta zo Želiezoviec. Pri
malom pódiu v blízkosti kaštieľa bolo
rušno už od rána, Detský kútik Triola sa
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postaral o celodenné zamestnanie pre deti
a na javisku sa striedal jeden program za

druhým, okrem iných sa predstavila aj
Éva Korpás a Gyöngyi Ecsi. Na veľkom
pódiu predviedli svoje umenie účastníci
ľudovej talentovej súťaže Felszálott
a páva (Vzlietol páv), ľudový rozprávač
András Berecz a v rámci galaprogramu
sa veľkému počtu divákov predstavili aj
skupiny z regiónov.

Podujatie na seba neupozornilo len
svojím nostalgickým charakterom, veľkým
počtom
účastníkov
a návštevníkov,
ale vďaka svojmu významu získalo aj
politickú podporu: hlavnú záštitu nad
podujatím prijal minister kultúry Marek
Maďarič, zatiaľ čo vládnu záštitu prevzal
komisár pre menšiny Lászlo Bukovszky
a galaprogram navštívil aj poradca
Maďarského veľvyslanectva v Bratislave
Zsolt Harmati.
Návštevníci
sledovali
programy,
pochutnávali si na dobrých jedlách,
nakupovali, rozprávali sa, stretávali
sa. Presne ako kedysi. V úplnom
porozumení a naladení na jednej
vlne
si
tisíce
návštevníkov
a
účinkujúcich zhodne prialo, aby sa
toto výnimočné podujatie zopakovalo
aj budúci rok, aj v ďalších rokoch,
raz snáď aj v susedstve obnoveného
želiezovského kaštieľa.
Ladislav Levicky

Gyula Bárdos, republikový predseda Csemadoku:
Som rád, že sa festival uskutočnil v Želiezovciach a zvlášť, že sa do Želiezoviec vrátil
práve v tomto jubilejnom ročníku. Má to tu tradíciu, v tomto parku, na tomto mieste.
Toto podujatie sem patrí. Má význam nielen pre Csemadok, mesto, ale pre celý región. Je zorganizované na úrovni a je pripravený vynikajúci program počas troch dní.
Podujatie je aj výbornou možnosťou stretnúť sa s ľuďmi. Som presvedčený, že o rok sa
tu bude konať opäť, od pána primátora mám prísľub, že si to mesto praje. Chcem sa
poďakovať všetkým, ktorí sa o konanie tohto ročníka zaslúžili - primátorovi, mestu,
organizátorom a zvlášť Estere a Alexandrovi Juhászovcom. Všetci odviedli skvelú prácu, akciu pripravili organizačne aj programovo na vynikajúcej úrovni.
(šh)

Festival reloaded. Nádejný reštart sa vydaril
Začal sa ako nostalgia, realizoval sa ako moderné podujatie a môže sa dokonca stať životaschopnou vyhliadkou do budúcna. V júni sa Celoštátny ľudovo-umelecký festival Csemadoku po
dlhej odmlke opäť konal v Želiezovciach. Dejiskom 50. ročníka tradičného podujatia sa, podobne
ako to bolo v začiatkoch, stalo malebné prostredie želiezovského parku. Citlivé a účinné spojenie
atmosféry a odkazu niekdajších festivalov s využitím moderných trendov a technológií jednoznačne chváli organizátorov. Vďaka tomu sa z festivalu nestal obyčajný prebor ľudovoumeleckých
celebrít ani sterilný nostalgický festival, naopak, podľa mnohých sa mu podarilo vrátiť optimistickú atmosféru niekdajších podujatí a v súlade s požiadavkami súčasnej doby dokázal splniť svoj
pôvodný cieľ: zachovanie a predstavenie ľudových tradícií.
V dobe rozmachu ideológie zmývania národných odlišností, presunu hodnotového systému,
marginalizovania náboženských a pohlavných osobitostí, ako aj tradícií, festival v Želiezovciach
nebol iba oslavou folklóru a etnografických hodnôt. Podarilo sa mu v istom zmysle usporiadať
pojmy a zdôrazniť procesy, ktoré sa už dávno považovali za zabudnuté.
Čaro a atmosféra podujatia, pripomínajúce niektoré ročníky, nevznikli náhodou a rovnako
nie sú výlučne výsledkom inak vynikajúcej práce organizátorov. Presne tak, ako nám dodržanie
receptu prinesie chutné jedlo a dodržanie technologických procesov očakávaný výsledok, aj za
pravú festivalovú atmosféru, ktorá nám už dlhé desaťročia chýbala, môžeme ďakovať originálnym ingredienciám. Asi najdôležitejšou z nich bola dobrovoľnícka práca, ktorá sa vykonávala
v takej miere a s takým nadšením, s akým sme sa nestretli už niekoľko desaťročí. Aj vďaka tomu
považovalo celé mesto, ale možno aj celý región tento festival za vlastný a programy so vstupným
navštívil už taktiež desaťročia nevídaný dav. Prispela k tomu aj na každom kroku citelná podpora mesta, úprava kaštieľa v rámci možností, upratanie parku a obnovenie jeho vybavenia. Na
záver, berúc si k srdcu slová predsedu Csemadoku Gyulu Bárdosa, ktorý vyhlásil, že festival musí
hľadieť do budúcna, môžeme opatrne, aj keď plní nádeje vyhlásiť, že tradičný želiezovský festival
má budúcnosť. Naše mesto sa na tri dni stalo centrom ľudového umenia a svoju úlohu splnilo na
vysokej úrovni. Prečo by to tak teda nemohlo byť aj v nasledujúcich rokoch? Ladislav Levicky

stretnúť sa so známymi, ktorých vidíme len na podobných podujatiach. Najradšej budeme spomínať
na tanečné domy a nočné párty.
Marika Mihalicsek, Rebeka Varga
Festival bol veľmi vydarený,
všetko sa nám tu páčilo,
najviac snáď programy na
veľkej scéne. Z vystúpení sa
nám najviac páčil program
želiezovských Kincső a šahanských Sendergő. Prídeme aj najbližšie, opäť na tri dni.
Ladislav Belan, Lívia Belanová (Želiezovce)
Na dávne ročníky máme
len málo spomienok, ale
tohtoročné podujatie bolo
veľmi dojímavé. Významné
bolo už to, že sa celé to
podujatie mohlo uskutočniť. Nálada bola po všetky
tri dni fantastická, ako aj sila vyžarujúca z tancov
a fakt, že sme stále tu. Neverili sme, že tu na okolí
je toľko mladých ľudí, ktorí takto zachovávajú
tradície, videli sme množstvo tanečných súborov aj
vystúpenia na svetovej úrovni v podaní Honvédu
a Mladých sŕdc. Trochu málo bolo ľudí v piatok, čo
je škoda, lebo stretnutie primášov bolo vynikajúce,
ale dúfajme, že sa to podarí zorganizovať aj o rok
a že príde ešte viac ľudí.
Zoltán Lábsky
Zúčastnil som sa festivalu aj ako
divák, aj ako organizátor. Zo svojich
skúseností môžem potvrdiť, že to bolo
podujatie zorganizované na mimoriadne vysokej úrovni, všetci, ktorí sa
podieľali na organizovaní, vždy vedeli, čo majú
robiť a kde majú byť. Celé podujatie môžem len
chváliť, myslím si, že si každý vedel nájsť pre seba
zaujímavý program alebo činnosť.
Károly Verdelics (Nový Život)
Veľmi sa mi páči park, veľké staré
stromy a aj to, že na tento festival prišlo tak mnoho ľudí. Nevidel som celé
podujatie, keďže som prišiel iba dnes,
ale čo som videl, to sa mi páčilo. Dokonca sa mi tento festival páči viac ako gombasecký,
ktorý je v ostatných rokoch príliš silený. To, že sem
ochotne príde toľko ľudí, nehľadiac na čas a námahu, to svedčí o tom, že to je veľmi dobré podujatie
a dúfajme, že sa z neho stane tradícia.
Rita Mervová (Želiezovce)
Pravdupovediac, na staré ročníky mám
hmlisté spomienky. Chodievala som na
tieto podujatia ako dieťa a vždy to bol
pre mňa veľký zážitok. Páčilo sa mi,
že vystupujúci sem chodia z rôznych
regiónov a cítila som sa tu dobre. Tento park mám
rada, od detstva ho milujem, myslím si, že nikde na
svete nemajú taký krásny park. Som rada, že som
svoje dávne zážitky mohla zažiť opäť, aj keď teraz
som festival videla z iného uhla, spoza predajného
pultu. Veľmi ma potešilo, že som sa stretla s ľuďmi,
ktorých vidím len zriedka, bol to dobrý pocit, prišli,
navštívili ma, nakupovali a vážili si našu prácu.
Spracoval: (ik)
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Eurospinn má byť výlučne mestský podnik
V máji sa uskutočnilo valné zhromaždenie podniku mestských služieb Eurospin, s.r.o.
Spoločnosť pôsobí od r. 2007 ako spoločný podnik mesta a súkromnej firmy, v ktorej má
mesto 51-percentný podiel. Vykonáva dodávky najmä v oblasti komunálnych služieb ako
vývoz odpadu, čistenie a údržba mestských komunikácií, ale pôsobí aj v stavebníctve.
„Na valnom zhromaždení sme zhodnotili situáciu podniku a určili sme jeho ďalšie smerovanie. Našou predstavou je, že spoločnosť by mala fungovať so 100-percentnou majetkovou
účasťou mesta,“ povedal primátor Ondrej Juhász na začiatku júna. Zmeniť sa nemá len
vlastnícka štruktúra, pravdepodobne dôjde aj k zmene názvu podniku, avšak zachovaná má
zostať jeho právna forma. Aj keď pred časom bola jednou z predstáv aj premena podniku na
príspevkovú organizáciu, nakoniec sa vedenie mesta rozhodlo ponechať ho ako spoločnosť
s ručením obmedzeným.
„Sme optimisti a počítame s tým, že v meste sa budú realizovať určité stavebné aktivity
a investícia, že prebehne dokončenie kanalizácie, rekonštrukcie a opravy objektov a keď máme
vlastný podnik, vieme si to zabezpečiť sami. Z právneho hľadiska je súkromná spoločnosť, aj keď
s účasťou mesta, v postavení, že sa musí zúčastňovať verejných obstarávaní aj v prípade, že zadávateľom je mesto, teda jeden z vlastníkov podniku. Ak eseročka bude vo výlučnom vlastníctve
mesta, v prípade mestskej investície nebude musieť absolvovať verejné obstarávanie a dodávky
budeme môcť realizovať priamo pomocou nej. A práca zostane v tomto meste,“ zdôraznil jeden
z hlavných prínosov presunu majetkového podielu primátor. Dodal, že zmeny v majetkových
pomeroch spoločnosti by mali prebehnúť do konca tohto roka.
(ik)

Zmeny v poplatkoch, ale aj úspory a
skvalitňovanie služieb
Rok 2016 prinesol niekoľko zásadných
zmien v odpadovom hospodárstve nášho
mesta. Niektoré z nich vychádzajú z nového
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., iné, ako
napríklad zvyšovanie niektorých poplatkov,
zo všeobecných trendov v oblasti odpadového hospodárstva. Na zmenu zákona mesto
reagovalo vypracovaním nového nariadenia
o odpadoch, ktoré vstúpilo do platnosti v
priebehu júna.
Zmena nastala napríklad v oblasti dodávky služieb v oblasti zberu a odvozu odpadu.
„Na rozdiel od minulosti je od 1. apríla 2016
tohto roka zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zber a odvoz triedeného komunálneho odpadu od bytových domov
z 1100-litrových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu, drobného stavebného
odpadu, ako aj vývoz odpadovej vody zo žúmp,
zabezpečovaný jediným dodávateľom. Je ním
spoločnosť Eurospinn, ktorá na jar vyhrala
výberové konanie. Od zmeny zaznamenávame
v systéme nakladania s komunálnym odpadom
pokles nákladov vo výške 2 tis. eur mesačne,“
hovorí Vojtech Kalló, pracovník referátu výstavby a územného rozvoja MsÚ Želiezovce.
Na odpadové hospodárstvo mesto vynaložilo vlani takmer 300 tisíc eur, čo v prípade
jedného obyvateľa vychádzalo na 42 eur, pričom miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad bol 20,55 eur na
obyvateľa. Príjem mesta z tohto poplatku bol
vo výške 162,4 tis. eur. To znamená, že mesto z
poplatku za odpad dokázalo v minulom roku
vykryť len asi polovicu nákladov na svoje
odpadové hospodárstvo. Chýbajúcu sumu
hradilo z rozpočtových zdrojov. Začiatkom
roka vstúpilo do platnosti VZN o poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
ktoré niektoré sadzby zvyšuje. Vďaka tomu sa

v tohtoročnom rozpočte počíta s príjmom vo
výške 200 tis. eur.
Občan napríklad na poplatku za zmesový
komunálny odpad zaplatí 0,0676 namiesto
0,0563 eur za osobu a deň. Nariadenie prináša
aj povinnosť zaplatiť poplatok 0,0066 eur za
osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré sú na
území mesta oprávnené užívať alebo užívajú
byt, nebytový priestor, stavbu, prípadne jej
časť alebo objekty. Táto povinnosť v minulosti nebola zakotvená v nariadení. V prípade
množstvového zberu je tohtoročná sadzba
0,0243 eur za liter odpadu v menších nádobách a 0,011 eur za liter v prípade veľkokapacitných kontajnerov. V minulom roku boli
tieto sadzby vo výške 0,0203 resp. 0,009 eur.
Novinkou vychádzajúcou z nového zákona o odpadoch je zrušenie bezplatného
umiestnenia drobného stavebného odpadu,
ktoré bolo v minulosti povolené v limitovanom množstve 1 m3 na obyvateľa. Od začiatku roka je umiestnenie drobného stavebného
odpadu v akomkoľvek množstve spoplatnené.
Po spoplatnení každý zaplatí presne toľko,
koľko odpadu na zbernom dvore umiestni, a
tak náklady na uloženie tohto druhu odpadu
uhradia producenti, nie všetci daňoví poplatníci mesta. Za prvých päť mesiacov 2016 odovzdali občania mesta na zbernom dvore 70
ton DSO, za ktorý zaplatili poplatok vo výške
1417,60 eur.
Snahou mesta je nielen zvyšovanie poplatkov, ale aj zvyšovanie úrovne služieb.
Preto nedávno zareagovalo na výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s cieľom zintenzívnenia triedeného
zberu komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
„Predložený projekt s oprávnenými výdavkami
vo výške 512 569,20 eur je zameraný na zvýše-

Podpora podnikateľov
v reálnych kontúrach
V ostatných mesiacoch si konečne môžeme všímať ústup výskytu slova finančná alebo
ekonomická kríza pri rozhovoroch o veciach
verejných. Namiesto toho častejšie počujeme
výrazy ako znižovanie nezamestnanosti, vytváranie pracovných miest a investície. Všeobecný ekonomický rozmach je v určitých
súvislostiach prítomný aj v Želiezovciach,
kde môžeme pozorovať narastajúci potenciál
podnikateľskej aktivity. Jeho plnému využitiu
však bránia určité bariéry.
„Viacero podnikateľov smeruje v uplynulom období mestu žiadosti o nové priestory, pozemky
na podnikanie, žiaľ, väčšinou im zatiaľ nevieme
vyhovieť. Majiteľ obchodu pri parkovisku pri
maďarskej základnej škole chce urobiť nadstavbu budovy, ďalší miestny podnikateľ má záujem
vybudovať prevádzku v tejto lokalite, opäť ďalší
požiadal o 400 metrov štvorcových, resp. o odpredaj areálu klubu dôchodcov na Ulici SNP.
K týmto otázkam musíme pristupovať s celkom
inou filozofiou, dnešná doba potrebuje iné,
promptnejšie riešenia, aby sme vedeli uspokojiť
požiadavky našich podnikateľov. Máme také
predstavy, že v lokalite medzi Rákócziho ulicou
a Lidlom vyčleníme parcely na účely vybudovania nových prevádzok pre miestnych podnikateľov, nebudeme čakať na cudzích investorov,“
povedal primátor Ondrej Juhász.
Mesto už podniklo určité kroky, aby dokázalo
vyhovieť požiadavkám záujemcov. Pripravuje
sa projektová dokumentácia dopravného
prepojenia Schubertovej a Mierovej ulice pri
telocvični T-18, ktorá súvisí s požiadavkami
o rozšírenie, resp. výstavbu prevádzky pri
parkovisku a mestské zastupiteľstvo v máji
rozhodlo o prípravách odpredaja areálu klubu
dôchodcov. Aj keď vedenie mesta malo s areálom pôvodne iné predstavy a plánovalo ho
využiť na výstavbu denného stacionára, po
zvážení sa postavilo za to, aby samospráva
vyšla v ústrety podnikateľským iniciatívam
aj využitím tohto pozemku. Po stanovení
všeobecnej hodnoty pozemku a vyhlásení
majetku za prebytočný bude určený aj spôsob
a podmienky predaja, ktorý by podľa niektorých poslancov mohol prebehnúť aj formou
verejnej dražby.
(ik)
nie kapacity pri triedení komunálneho odpadu
na území mesta. V rámci neho bude v prípade
úspešnosti obstaraná technológia, ktorá pomôže zvýšiť kapacitu pri triedení biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a
cintorínov, objemného odpadu, jedlých olejov
a tukov a drobného stavebného odpadu. Zvyšovanie pomeru triedeného odpadu má významný vplyv na výšku výdavkov mesta, pretože čím
viac bude vytriedeného odpadu, tým bude mať
mesto menšie náklady v odpadovom hospodárstve,“ zdôrazňuje Vojtech Kalló.
(ik)

júl-august 2016

Želiezovský spravodajca 9

Želiezovčanky
majsterkami Európy

Partneri utužovali
spoluprácu

Žiačky Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach sa stali majsterkami
Európy. Titul si vybojovali na VII. ročníku súťaže s názvom Stage Dance European Championschip, čiže ME vo výrazových tancoch, ktorý sa uskutočnil koncom júna v Leviciach.
Družstvo v zložení Alexandra Kállaiová, Kristína Michlová, Kristína Opavská, Michaela Misiaková, Natália Zikmundová, Rebeka Rezsőfiová,
Sandra Babinská, Veronika
Pečeňová získalo zlatú medailu v kategórii autentický
folklór vo vekovej skupine
13 – 17-ročných.
Súťaž je organizovaná
maďarským
združením
Magyar Látványtánc Sportszövetség v spolupráci
s International Dance&Song Association a Tanečno-športovým
klubom
Junilev v Leviciach. V 12
kategóriách sa počas piatich dní predstavilo takmer
3000 účastníkov z rôznych štátov Európy, zaujímavosťou bola účasť čínskych súťažiacich, bývajúcich na tomto kontinente. Želiezovskí tanečníci svojím výkonom potvrdili už niekoľko
rokov evidentný nárast kvality tanečnej výchovy na ZUŠ F. Schuberta pod vedením učiteľa
tanca Ľuboša Tótha. K výsledku aj v mene čitateľov gratulujeme.
(ik)

Úspechy v modernom rytme
Žiaci Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach dosiahli koncom mája ďalší výrazný úspech,
tentoraz na súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach.
V celoslovenskej klavírnej súťaži, zameranej na interpretáciu skladieb tanečnej, populárnej a džezovej hudby získal
Samuel Birdáč v 2. kategórii a Ema Gubíková v 1. kategórii
zlaté pásmo. Veronika Pečeňová si v 3. kategórii vybojovala
strieborné pásmo. Levente Molnár získal v 1. kategórii taktiež zlaté pásmo. Podľa poroty bol najlepším interpretom vo
svojej kategórii a stal sa aj laureátom súťaže.
(ik)

Študentky Gymnázia ocenené v Nitre

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD., dňa 10. 6. 2016
v koncertnej sále Župného domu v Nitre v rámci XII. ročníka oceňovania najúspešnejších
žiakov za školský rok 2015/2016 odovzdal ceny vybraným žiakom kraja.
Slávnostného aktu sa tento rok zúčastnilo 50 žiakov, z okresu Levice 10, medzi ktorými
boli dve naše žiačky.
Na získanie tohto prestížneho ocenenia sú stanovené prísne kritériá: umiestnenie na celoštátnej alebo
medzinárodnej súťaži. Naša škola tento rok vyhovela
týmto kritériám až v štyroch kategóriách, a preto riaditeľstvo nominovalo žiakov: Angéla Mézes – 3. miesto
v celoštátnom kole súťaže Jazykový kvet, Angéla Mézes,
Attila Mézes, Emőke Récseiová a Evelin Récseiová – 3.
miesto v celoštátnom kole Súťaže Mihálya Tompu, Enikő Tímár – cena poroty v celoštátnom kole súťaže v písaní esejí, Gabriela Melisková – 1. miesto na medzinárodnej šachovej súťaži. Z našich nominantov nakoniec
ocenenie získali Enikő Tímár a Gabriela Melisková. Veľa
podobných vznešených chvíľ prajeme našim žiakom aj
v blízkej budúcnosti!
(comgim)

Koncom mája sa tradičné stretnutie
partnerských základných umeleckých škôl
zo Želiezoviec, českých Zlatých Hôr a poľských Glucholazov uskutočnilo v našom
meste. Partnerské školy spolupracujú už
niekoľko rokov v rôznych oblastiach a pravidelne organizujú stretnutia s rotujúcim
hostiteľským statusom.
Stretnutie bolo spestrené spoločnou
výstavou žiakov výtvarných odborov
a spoločným koncertom žiakov hudobných
odborov partnerských škôl, na ktorom sa
predstavil aj komorný zbor a žiaci tanečného odboru želiezovskej ZUŠ.
„Delegácie sa zúčastnili výletu do
Ostrihomu. Navštívili baziliku, kde si vypočuli premiéru korunovačnej omše Franza
Liszta, pozreli si klenotnicu a pokochali sa
pohľadom z kupoly honosnej stavby. Cestou
domov sme navštívili múzeum 2. svetovej
vojny v Pohronskom Ruskove. Tam sme sa
zúčastnili na slávnostnom obede a spoločnej
metodickej schôdzi, ktorá pedagógom partnerských škôl poskytla priestor na výmenu
skúsenosti a názorov v profesijnej oblasti. Po
návrate do Želiezoviec si hostia pozreli múzeum, kaštieľ a hrobku rodu Esterházyovcov.
Stretnutie sme opäť využili na vzájomnú
výmenu notových materiálov a obohatenie
o nové zložky v našej práci, u nás to bola
práca s komorným zborom, u hostí zas
jazzová hudba. Čo nás aj našich hostí trocha mrzelo, bol malý záujem o našu prácu
a spoločnú prezentáciu zo strany verejnosti
i samosprávy. Podujatie bolo jednoznačným prínosom pre všetkých zúčastnených,
tak z pohľadu utužovania našich vzťahov
a spolupráce, ako aj z metodického hľadiska,“ povedal nám o stretnutí riaditeľ ZUŠ
F. Schuberta v Želiezovciach Július Klimo
a dodal, že najbližšie sa stretnutie uskutoční
o dva roky u niektorého z partnerov.
(ik)

Rozprávkový les na asfalte
Začiatkom júna usporiadala Základná
umelecká škola F. Schuberta v Želiezovciach tradičné kreslenie na asfalt. Témou
a súčasne názvom podujatia, ktorého
sa zúčastnilo 22 záujemcov, bola Cesta
rozprávkovým lesom. Súťaž prebiehala
v troch kategóriách, o poradí účastníkov
rozhodovala odborná porota na čele
s učiteľkou ZUŠ Ivanou Straňákovou.
Poradie: I. kategória: 1. Laura Kováčová,
2. Adam Nagy, 3. Bianka Cserbová, II.
kategória: 1. Simona Horhiová, 2. Veronika Feketeová, 3. Lívia Szabóová, III.
kategória: 1. Viktória Kovácsová, 2. Laura
Borkovičová, 3. Angelika Radovčičová.
(foto: ik)
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Kúsok stredomoria pri Hrone
Rodinný dom v centre Hronoviec sa na prvý pohľad ničím
nelíši od okolitých domov.
Vnútri však návštevníka opantá
idylický pokoj, vôňa ďalekých
krajov, čaká ho cestovanie v čase
a zároveň akoby aj v priestore.
Malé domáce múzeum, pohodové ticho, záhrada akoby bola odstrihnutá od okolitého sveta, za
ňou len pole a široký horizont. A
v nej akoby kúsok Provensálska:
vinica a levanduľa. Toto všetko si
hneď ani nestihneme uvedomiť,

bolo najbližšie miesto, kde sa
predávala vo väčšom množstve,
kúpil 450 sadeníc,“ hovorí Lukáš
Kováč a jeho mama dodáva,
že svoj blízky vzťah k záhrade
zrejme zdedil po dedkovi, ktorý
bol v celej dedine známy svojou
prekrásnou záhradou. Levanduľa hneď na začiatku pozitívne
prekvapila, zasadili ju v marci
minulého roka a v júni už kvitla.
Síce málo, ale predsa, tento rok
už viac a svoje maximum má
dosiahnuť asi po piatich rokoch.

Levandula je vraj jedna z mála byliniek, ktoré si uchovávajú arómu aj po
vysušení. Vôňa kvetov vo vankúšikoch sa uchováva niekoľko rokov, potom
vraj treba vrecúško trochu podrviť a vôňa sa opäť obnoví. A to sa dá opakovať niekoľko sto krát...
až postupne sa zážitky ukladajú
a nastáva v nich poriadok, prvá
myšlienka je pudová a znie: je mi
tu dobre, nechce sa mi odísť. Takéto pocity potvrdili už viacerí
návštevníci domu Kláry Kováčo-

vej a jej dospelého syna Lukáša.
Hostí sem zvyčajne vábi magická
rastlina s fialovými kvetmi.
Kováčovci sa zaoberajú pestovaním levandule asi dva roky.
„Pôvodne sme pracovali pri koňoch v Psychiatrickej nemocnici
v Hronovciach ako hipológovia.
Pred piatimi rokmi sme však
zostali bez práce a začali sme
premýšľať, ako ďalej.
Zdedili sme tento dom s
rozľahlou záhradou, ktorá bola nevyužitá. Chceli
sme ju vysadiť niečím, čo
tu v okolí chýba, a tak
padlo naše rozhodnutie
na levanduľu. Niečo som
si o nej prečítal a pár
koreňov som zasadil na
skúšku. Prvé skúsenosti
boli dobré, preto som z
tihaňského opátstva, čo

Levanduľa pochádza zo stredomoria, je to rastlina s charakteristickými
modrofialovými
kvetmi. Vyžaduje si veľa slnka,
ale inak nie je náročná, viac vlahy potrebuje len v prvom roku,
potom je suchomilná. Darí sa jej
dobre aj v záhrade rodinného
domu v Hronovciach, kde ju
Lukáš s pani Klárou z času na
čas okopávajú a raz týždenne
polievajú, ak si to počasie vyžaduje. Strihanie sa robí dvakrát
do roka. „Kvety levandule sú obľúbené pre svoju príjemnú vôňu,
upokojujúce účinky, pôsobia
protistresovo, zbavujú úzkosti,
ale využívajú sa aj na liečenie
nespavosti a kožných ochorení.
Najviac sú cenené jej upokojujúce a dezinfekčné účinky.
Využíva sa aj v kozmetike, pri
masážach a na liečbu popálenín.
My z nej pripravujeme vonné
vankúšiky, keksy, sirup, olej, pečený čaj, pálenku aj mydlo. Prípravky vyrábame po večeroch,
vo voľnom čase. Máme veľmi
dobré spätné väzby od ľudí, ktorí
ich vyskúšali. Istá pani nám

napríklad povedala, že odkedy
používa levanduľu, oveľa lepšie
spáva. Mnohí dávajú vankúšiky
do detských kočíkov a tiež referujú o tom, že deti naozaj lepšie
spia,“ spomína pozitívne ohlasy
Klára Kováčová, ktorá spolu so
synom prezentuje svoje výrobky
na rôznych remeselných trhoch
v regióne.
Hronovskú oázu pokoja navštevujú záujemcovia čoraz častejšie a prípravky z levandule sú
v okolí stále obľúbenejšie. Niet sa
čo diviť, je to rastlina, ktorá na-

Chráňme

ozaj prináša úľavu aj potešenie.
Uvoľnenie pre tých, ktorí v nej
hľadajú pomoc pri svojich telesných aj duševných problémoch
a radosť všetkým, ktorí s ňou
v akejkoľvek forme prichádzajú
do styku. A rovnako by určite
zapôsobila aj na tých, ktorí by
chceli vidieť krásy Provensálska,
ale z rôznych dôvodov tam nemôžu vycestovať, pretože kúsok
stredomoria nájdu aj v záhrade
rodinného domu Kováčovcov
v Hronovciach.
Ladislav Levicky

l a s t ov i č i e

Vždy mi ostane smutno po čítaní správ, v ktorých popisujú barbarske ničenie flóry a fauny v našej prírode. Bolo to tak aj vtedy,
keď zničili v Bratislave pod mostom SNP najväčšiu lastovičiu kolóniu práve v období rozmnožovania. Stalo sa to pri čistení mosta
a zmizlo tým druhé najväčšie sídlo lastovičiek hlavného mesta. Naše
ľudstvo sa čoraz viac vzďaľuje od prírody najmä vo veľkomestách,
rozmýšľala som naivne. Dúfala som, že je to na vidieku ináč.
Pár dní po tejto smutnej udalosti ma privítal ohromujúci pohľad aj
v našom malom mestečku. Začala sa rekonštrukcia bytového domu
na Komenského ulici, ktorý bol plný novozaložených lastovičích
hniezd. Niektoré hniezda boli ešte na mieste, ale veľa sa ich zničilo.
Týchto milých, malých lastovičiek je už tak málo, preto ma zdesila
myšlienka, že v hniezdach boli nevyliahnuté vajíčka alebo možno už
lastovičie mláďatá. Počet lastovičiek stále klesá. Počas ich vandroviek na zimovisko do Afriky a naspäť na ne číhajú nebezpečenstvá.
Svoje hniezda pripravujú 8 – 11 dní z maličkých guliek z bahna.
Často nenájdu vhodný materiál, staré hniezda sa zničia časom alebo
úmyselne pri prácach na domoch. Troškou pozornosti by sme mohli
predísť ničeniu hniezd tak, aby sa hniezda nepoškodili a domy by sa
aj napriek tomu skrášľovali. Myslím tým na správny výber termínu
realizovania rekonštrukcií domov s ohľadom na obdobie rozmnožovania lastovičiek. Zničené hniezda by sme mohli nahrádzať umelými,
ktoré sa dajú pripevniť na také miesto domu, kde nám neprekážajú.
Alebo pripevniť pod hniezda tenkú dosku, ktorá môže slúžiť vlastne
ako plienka a dá sa čistiť podľa potreby. S troškou vynaliezavosti by
sme našli aj na internete dobré a užitočné nápady.
Ako vieme, chránenému vtáctvu patrí počas obdobia rozmnožovania osobitná pozornosť podľa platnej legislatívy. Poškodenie,
ničenie hniezd, hniezdisiek a nevyliahnutých vajíčok chránených
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Svodovčania oslavovali
Pred 10. rokmi sa Svodovčania rozhodli
osláviť 850. výročie prvej písomnej zmienky o Svodove, bývalej obci, a od roku 1976
mestskej časti Želiezoviec. Už vtedy tam

bol tím ľudí, ktorí organizovali spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Oslava
výročia prebehla na ich pomery vo veľkom
štýle - výstava i malá publikácia o histórii
Svodova, bohatý kultúrny program, stánky,
občerstvenie a všetko, čo k takej slávnosti patrí. Jej každoročné opakovanie pod
názvom Deň Svodova bolo najväčším z
mnohých podujatí, ako Deň detí, posedenie seniorov, Deň Zeme, stavanie mája... Z
organizačného tímu sa vytvorilo Občianske
združenie Svodov.

hniezda!
vtákov je protizákonné a udeľujú za to
vysoké pokuty. Keď stavebná firma realizujúca rekonštrukciu domu alebo občan
poškodí alebo zničí hniezdo chránených
vtákov počas rozmnožovania, môže dostať
pokutu do výšky 2000 eur. Bolo by to smutné, ak by našich spoluobčanov odstrašila
len peňažná pokuta a závažnosť zákona,
a nie ich pozitívny vzťah k prírode.
Fasády domov boli cez letné obdobie
ešte nedávno hlučné od spevu týchto milých vtáčat. Ich štebotanie nie je s ničím
porovnateľné. Žiaľ, dnes je to už minulosťou. Zmiznutie lastovičiek môže spôsobiť
premnoženie lietajúceho hmyzu – napr.
komárov a múch. Tým sa prevráti aj rovnováha v prírode medzi vtákmi a hmyzom.
Poškodenie prírodnej rovnováhy bude mať
negatívny vplyv aj na ľudstvo. Darmo bude
terasa obnovená, ak posedenie počas letných večerov bude nemožné kvôli invázii
lietajúceho hmyzu. Hubenie škodcov chemikáliami nie je vždy správnou voľbou,
lebo vyhynie aj viac druhov užitočného
hmyzu, napríklad včely, a keď tento užitočný hmyz zmizne, na ľudstvo už nečaká
nič dobré. Stojí za to porozmýšľať o tom,
kým nie je neskoro.
Irén Szoby

V minulom roku sa po vydarenom Dni
detí pripravoval Deň Svodova, keď nečakane opustil náš svet Ladislav Vékony. Deň
Svodova 2015 sa neuskutočnil a v činnosti
občianskeho združenia nastal na istý čas
útlm.
Vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka
a oduševneného organizátora sa Svodovčania rozhodli pokračovaním v práci.
V roku 2016 sa opäť začali organizovať
podujatia, združenie posilnené mladými
Svodovčanmi zorganizovalo Deň Svodova, ktorý bol zároveň oslavou 860. výročia
prvej písomnej zmienky. A nielen to.
Za Svodovským kultúrnym domom a
detským ihriskom bolo slávnostne do
užívania uvedené celkom nové multifunkčné ihrisko. Slávnostným výkopom
sa začal futbalový turnaj Memoriál Ladislava Vékonya, ktorého sa zúčastnili
družstvá Mikuly, Pohronského Ruskova,
vojakov a tri družstvá Svodovčanov.
V kultúrnom dome bola výstava dokumentujúca 10-ročnú činnosť občianskeho združenia. Pódium s hľadiskom, stánky s občer-

stvením či u detí tak obľúbené nafukovacie
hrady boli na zvyčajnom mieste - na ulici
pred kultúrnym domom. Kultúrny program
sa začal popoludní.
(šh)

Celé podujatie sa skončilo večernou tanečnou zábavou pod holým nebom.
V programe vystúpili žiaci ZUŠ F. Schuberta: Zaspieval Lukáš Michlo a Kristína
Michlová a dievčatá z tanečného odboru predviedli ľudové tance, s ktorými sa stali majsterkami Európy. Ďalšiu časť programu pripravili
svodovské deti s kamarátmi, zaspievala Paťka
Lacková.

Pookriali na tele i duši

ZO SZPB v Želiezovciach usporiadala 18. júna celodenný zájazd do Arboréta Mlyňany a
Topoľčianok.
Na ploche 15 ha arborétum v roku 1892 pôvodne založil ako park Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. Jeho zámerom bolo udomácniť v tunajších podmienkach prímorské teplomilné
rastliny, ktoré obdivoval počas svojich ciest v Taliansku. Tento zámer sa mu podaril, navyše
pribúdali rastliny aj z iných krajín a svetadielov. Rozsiahly areál je dodnes vďačným miestom
prechádzok, oddychu a vtáčieho spevu.
Kaštieľ v Topoľčiankach vlastnili viaceré šľachtické rody, naposledy Habsburgovci. Po
vzniku I. ČSR sa stal majetkom štátu a letným sídlom československých prezidentov. Tu ich
navštevovali nielen poprední československí politickí, vojenskí a kultúrni činitelia, ale aj zahraniční hostia. Aj v týchto priestoroch, ktoré sme si so záujmom prezreli, sa tvorila história
medzivojnového a povojnového Československa.
Posledným miestom nášho záujmu bol tunajší žrebčín a prechádzka anglickým parkom.
Jozef Výboch
V nedeľu 10. júla, deň po súťaži vo varení gulášových špecialít, sa v Mikulskom
parčíku zišli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Zišli
sa preto, aby pobudli pri harmonike a
gulášiku, zaspievali si, porozprávali sa,
utužili staré a nadviazali nové známosti
a priateľstvá - jednoducho strávili spolu
jeden krásny letný slnečný deň. (šh)

V sobotu 9. júla sa v Mikulskom parčíku uskutočnil už
6. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít. Podujatie
organizované občianskym združením Mikulčan sa opäť
tešilo hojnej účasti. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo
Švecová, Šuchterová, na druhom Miroslav a Ladislav
Opavský a na treťom mieste družstvo Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody Želiezovce.
(šh, foto: op)
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Podujatia ku Dňu
detí sme v našom
meste zaznamenali
dve. Jedno bolo 28.
mája v areáli Bowlig
baru, druhé 4. júna
vo Svodove. Obe sa
tešili slnečnému počasiu a vysokej účasti, rodinám s deťmi
ponúkali rôzne súťaže o ceny, spoločenské
hry a občerstvenie.
(foto: šh)

Aj keď sa občas zdalo, že školský rok sa nie a nie skončiť, napokon stalo sa, na
všeobecný údiv presne koncom júna, tak ako po iné roky. Aj keď školákom sa do
prázdnin príliš nechcelo, nemali na výber, museli si prevziať vysvedčenia a na dva
mesiace dať škole zbohom. Ale vraví sa, že to mohlo byť úplne inak...
(rl)

„Nech je to pestrejšie“
V pondelok 13. júla bola v Dome kultúry otvorená výstava výtvarných prác Kataríny Kováčovej a Richarda
Kovácsa. Napriek rovnako znejúcim priezviskám išlo len
o spoločnú výstavu dvoch značne odlišných výtvarníkov.
„Sme priatelia a keď prišlo na to urobiť výstavu, nechcel som
vystavovať sám, tak som ju oslovil. Nech je to pestrejšie,“
povedal Richard, pre ktorého je typické skúšanie rôznych
techník. Vystavovať začal v roku 2002 napriek tomu, že
tvorí od detstva. Katarína Kováčová má tiež za sebou nejaké výstavy, najmä v rámci školy. Maľuje krajinky i akty a
ako bolo vidno, má vzťah aj k popkultúre.

„Dôležité je to, čo ľuďom tie veci povedia a ja im nechcem vnucovať svoj názor,“ povedala. Podobne benevolentne ku konzumentom svojho umenia pristupuje
aj Richard: „Keď nájdem len jedného človeka, ktorému
sa aspoň jeden z mojich obrazov páči, teším sa.“
(šh)

Z denníka Lajosa Túróczyho...
Želiezovce, 15. III. 1944
Dnes je národný sviatok. Zišli sme sa
v kinosále. Tam sme sa zúčastnili na slávnosti.
Karcsi Csanaky predniesol báseň. Slávnostný
príhovor mal pán notár Ormándy.
Počasie je blatisté, je zamračeno. Pripravované
divadelné predstavenie sa kvôli vzniknutým
problémom nekoná. Pripravujeme sa do
Ostrihomu.
Želiezovce, 16. III. 1944
Zobudili sme sa ráno o štvrtej. Pripravujeme
sa do Ostrihomu. Zdá sa, že bude dobré
počasie. Prichádzame do Nány, bežíme na
autobus. Nestíhame. Išli sme s taxíkom.
Prechádzali sme sa v Ostrihome, kým
neotvorili obchody. Okolo poludnia sme
kúpili jarný kabát. Pekné mesto. Jeho krásu
a slávu robí Bazilika. Vo veľkej tlačenici sa
dostaneme do autobusu. Odchádzali sme
vlakom o tretej hodine. Prichádzame do Čaty.
Cestoval som spolu su Lajoskom Némethom.
Čakalo nás dlhé vyčkávanie. S Lajoskovcami
sme hrali biliard. Domov do Želiezoviec sme
prišli vlakom o deviatej.
Želiezovce, 17. III. 1944
Je piatok. Odpočívame po únave z Ostrihomu.
Bol silný mráz. Robimu som urobil vôdzku.

Vydarila sa. Poobede bol poplach. Ale nie tu.
Mám štyroch bielych králikov. Prišiel Cenník
od Mauthnera. Dobrá kniha. Pršalo. Lajos
úróczy
Želiezovce, 18. III. 1944
Sobota, posledný deň týždňa. Bolo pekné
počasie. Všetko schne vďaka vetru a slnku.
Veľmi som už čakal toto počasie. Pripravujem
podklady k hodnoteniu. Doobeda sme pílili
drevo. Potom som pílil sám. Bol som sa
prechádzať s kotnou kozou. Prechádzka sa
udiala na tržnici. Aj tržnica začína vysychať.
Poobede tu bol Pista Vank a hrali sme šachy.
Potom sme hrali detskú hru. Večer tiež
budeme niečo robiť. Takto prešiel deň.
Želiezovce, 19. III. 1944
Ráno, už ako levente, som sa zúčastnil
svätej omše. Potom som prišiel domov
a naobedoval som sa. Po obede bol poplach,
tu nebol. Popoludní som išiel do kina. Názov
filmu „28-ička“. Bol to dobrý film. Veľa sa na
ňom dalo zasmiať. Každý deň musím viesť
denník, ktorý som dostal v škole. Mali sme
s nimi veľa problémov. Zajtra budem musieť
ísť na stráž. Taký letecký poplach, ešte to by
mi chýbalo. Večer sme si vypočuli nemecké
správy.

20. marca 1944
Ráno približne o 8. hodine som zobral na
prechádzku nášho koňa Keseho. Potom
dedinu zobudilo dunenie bubna. Dozvedel
som sa, že večer na 8. hodinu musím ísť
do protileteckej stráže s Pistom Vankom.
Doobeda som doma pílil drevo. Ujo Lajos
Szabó pracoval u nás. Počasie je doteraz
pekné, slnečné. K slnku sa pridruží aj
silný vietor. Nadišiel čas, keď musím ísť do
stráže. Spolu sme sa pripravovali s Pistom.
Pred odchodom sme si ešte zahrali dve
partie šachu, trvalo to asi 10 minút. Boli iba
2 šachmaty. Čo je to pre nás, nič. Prišli sme
sem, kde teraz píšem na stroji. Čakal nás
tu obecný zriadenec Lajos Csenky. Pomaly
ubiehali hodiny. Členovia protileteckej
stráže sa prišli dovnútra zohriať, je ich pár.
Keď prečítali správy o 9:40, vrchný notár
odišiel domov. Na túto službu je pridelený
obecný zriadenec, my len počúvame rádio,
to je naša povinnosť. Keď som dopísal
až sem, v rádiu zahlásili posledný denný
program, poslednú skladbu s názvom Tam
za mrežami kvitnú ruže. Keďže nemám
viac papiera, musím skončiť s písaním.
Písané
v kancelárii
notára
počas
protileteckej
stráže. Lajos
Túróczy,
Želiezovce
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A družstvo zostúpilo, cieľom je opätovný postup
Futbalové družstvá MŠK Želiezovce
ukončili súťažný ročník 2015/16. S celkovým účinkovaním nepanuje v klube
spokojnosť, keďže po niekoľkých rokoch
účinkovania A družstva v 4. lige Želiezovce zostupujú do nižšej súťaže. Mužstvo
v súťažnom ročníku dokázalo iba 4-krát
vyhrať, dosiahlo 2 nerozhodné výsledky
a v 24 prípadoch odchádzalo z ihriska
porazené. S 11-bodovou stratou za predposledným družstvom tabuľky skončilo
na poslednom mieste, čo znamená, že
v ďalšej sezóne bude účinkovať v V. lige
– východ. Predseda klubu Ladislav Sokol:
„S výkonom A družstva nemôžeme vyjadriť
spokojnosť, keďže sme skončili na poslednom mieste a vypadli sme do 5. ligy. Stále
si myslím, že ideálna pre nás je 4. liga, sme
mesto a naši súperi sú tam takí inteligentnejší. Udržanie sa nám nepodarilo z rôz-

nych príčin, samozrejme, každý má na tom
svoju vinu, či už vedenie, hráči alebo aj iné
okolnosti. Čo sa týka hráčov, bude určite
potrebné zmeniť prístup. Rešpektujeme, keď
je niekto v práci alebo v škole, prípadne vykonáva činnosť, kvôli ktorej sa nemôže zúčastniť tréningov, ale to, čo tu bolo doposiaľ,
že na tréningy chodili dvaja-traja, v piatok
maximálne šiesti a áčko trénovalo s dorastom, sa nemôže opakovať. Najmä preto
sme skončili na poslednom mieste. Chlapci
vydržali hrať do 60. minúty, ale potom už
nebola kondícia, hráči boli nervóznejší
a práve vtedy sme dostávali najviac gólov.
Alebo nastúpili na zápas nepripravení kvôli, ako by som povedal, nesprávnej životospráve. Aj keď s trénerom Rotíkom sme boli
spokojní, situácia si vyžiadala zmenu na
trénerskom poste. Trénerom dospelých sa
stal Štefan Štuller, jeho asistentom bude Pe-

Tenisti TK EES Želiezovce v II. lige!
Historický úspech sa podaril dosiahnuť naším tenistom, ktorí ako nováčik I. A triedy
bez prehry vyhrali túto súťaž a postúpili do
II. ligy.
Súpiska klubu: Marian Poloma, Martin Pizúr,
Ján Mišík, Filip Hegedüš, Zsolt Török, Peter
Sádovský ml., Ivan Moravský, Michal Plešinský - kapitán mužstva.
Najlepšie výsledky dosiahli hráči Poloma,
Mišík, Sádovský ml., ktorí v súťaži vyhrali
všetky svoje zápasy.
Konečná tabuľka:

1. TK EES ŽELIEZOVCE
7:0
14
2. TK Zlaté Moravce
6:1
13
3. MŠO Štúrovo
5:2
12
4. TC Veľké Kostoľany
4:3
11
5. TC Matúškovo D
3:4
10
6. HTC Hlohovec
2:5
9
7. AŠK Skalica
1:6
8
8. TC Matúškovo
0:7
7
(Viac o želiezovskom tenisovom dianí v budúcom čísle - pozn. red.)
(ps)

Motokrosári na stupienkoch víťazov
Bratia Krisztián a Adrián Vincze Dókovci pokračujú v dobrých výkonoch
na motokrosových súťažiach doma
aj v zahraničí. Dňa 8. mája sa konala
súťaž v Myjave v rámci série medzinárodných majstrovstiev SR, na ktorých
sa zúčastnil iba Krisztián. V oboch
jazdách vyštartoval ako posledný, ale
napokon po vynikajúcom výkone
skončil na krásnom 4. mieste. V polovici mája sa zúčastnili tréningového
tábora Slovenskej motocyklistickej
federácie v Mnišku nad Hnilcom a 22.
sa obaja zúčastnili na Medzinárodných
majstrovstvách MR v Kőszárhegyi, kde
Krisztián získal 3. a Adrián vynikajúce
2. miesto. V rakúskom Prandorfe
skončil Krisztián na 3., Adrián napriek
technickým problémom na 4. mieste.
Koncom júna štartoval Krisztián v Ješkovej Vsi na súťaži v rámci série Regionálneho pohára
Západ, kde skončil na 2. mieste a rovnaké umiestnenie si Kristián vybojoval na súťaži vo
Vislanke začiatkom júla.
(ik)

ter Kokoška, bývalý hráč družstva, ktorý je
toho času zranený a je pravdepodobné, že
nadobro prestane so súťažným futbalom.“
S účinkovaním dorasteneckého tímu
vyjadril predseda klubu úplnú spokojnosť. Želiezovskí dorastenci skončili v 4.
lige – juhovýchod na 6. mieste, dokázali
14-krát vyhrať, uhrali 4 remízy a v 10
prípadoch boli porazení. Dosiahli kladné
skóre 70 : 61 a 46 bodov a iba o jediný
bod zaostali za tretím družstvom v tabuľke. „Starší žiaci boli v prvom polroku
na 1. mieste. V odvetvovej časti sme hrali
kľúčový zápas v Šuranoch, kde prebiehal
medzi nami boj o prvé miesto. Zaujímavosťou zápasu bolo, že rozhodcom bol rodič
jedného z hráčov súpera, ktorý nám vylúčil
dvoch hráčov. Zrejme išlo iba o náhodu.
Od toho zápasu sme sa nejako nevedeli
uchytiť a skončili sme až na 4. mieste. Aj
tak považujem toto družstvo za výborné,
sme s nimi spokojní.“ Starší žiaci odohrali
20 zápasov, z nich 12 vyhrali a 8 prehrali,
získali 36 bodov. Podľa predsedu MŠK je
výkon mladších žiakov ťažké hodnotiť,
keďže ide len o prípravu hráčov na súťaž
starších žiakov. Tu naši hráči skončili na
10. mieste s 11 bodmi. Podľa predsedu je
tam veľa talentovaných hráčov, ktorí budú
pre želiezovský futbal určite prínosom.
Prvoradým cieľom vedenia MŠK je
také účinkovanie A družstva, ktoré by
zabezpečilo opätovný postup do 4. ligy.
„Oslovili sme veľa hráčov, či už bývalých
želiezovských alebo takých, ktorí by nám
dokázali pomôcť. Na postup tu je šanca,
keďže na budúci rok by do 4. ligy mohli
postúpiť údajne až 3 družstvá. Budúci rok
budeme oslavovať storočnicu želiezovského futbalu, keďže klub bol založený v r.
1917. Bolo by dobré, keby sme hrali na
prvých priečkach a navrátili dobrú tvár
želiezovského futbalu,“ vyslovil želania
aj plán na budúcu sezónu predseda klubu Ladislav Sokol.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –Juhovýchod
Šurany - Želiezovce
5 : 0 (1 : 0)
Želiezovce - ViOn Zl. Moravce B 1 : 3 (1 : 2)
E. Vavrík
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Veľké Uľany - Želiezovce
0 : 2 (0 : 0)
D. Páchnik, T. Čík
Želiezovce - Kozárovce
4 : 3 (3 : 3)
D. Páchnik 2, D. Klenko 2
(nyf)

14

Želiezovský spravodajca

Újra lett Országos Népművészeti Fesztiválja Zselíznek...
Kedves Ismerősök, Ismeretlenek, Barátaink, Tisztelt Kollégák!

júl-august 2016
Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

2. 6. Rebeka Halašiová (Želiezovce); 13. 6. Dominik Dóka
A Csemadok Országos Tanácsa és Zselíz Város Önkormányzata, a Csemadok zselízi helyi
(Želiezovce); 7. 7. Scarlet Lakatošová, Esmeralda Lakaszervezete valamint a zselízi Tiszta Forrás Alap együttműködésében immár ötvenedik altošová (Želiezovce); 10. 7. Samuel Vajda (Želiezovce)
kalommal rendezhettük meg az Országos Népművészeti Fesztivált.
2016. június 10—12-vel új időszámítás kezdődött nemcsak a rendezvény, de a város
kulturális életében is. A fesztivál helyszíneként szolgáló (Esterházy/Schubert) park csodáSľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
latos miliőt biztosított az idelátogatóknak. Szinte nem is vette észre senki sem, hogy az el3. 6. Anton Baláž (Levice) - Agneša Bugardiová (Želiemúlt pár évben más helyszínen zajlott a rendezvény, annyira természetesnek vettük, hogy
zovce); 11. 6. Zsolt Beke (Bratislava) - Beáta Benczeová
a MI FESZTIVÁLUNKat szervezzük. Igen, szándékosan írtam nagybetűvel: a miénk.
(Želiezovce), Róbert Szalai (Želiezovce) - Lenka Cinková
(Partizánske); 28. 6. Ervin Virág (Želiezovce) - Andrea
Bármennyire tetszik, nem tetszik, bebizonyítottuk, amit Bárdos Gyula elnök úrnak ígérKállaiová (Želiezovce)
tünk, még a felkérés elején: megcsináljuk legjobb tudásunk szerint. Megvalósítani kívánt
célunk az Országos Népművészeti Fesztivál (továbbiakban „ONF”) újraszületése, az 50.
Gratulujeme – Gratulálunk
jubileumi rendezvény méltó megünneplése volt. Az sem igaz, hogy a mai fiatalokat csak
50
a számítógép, a gépzene érdekli. A hagyományápolás, a különböző nemzetiségek kultúJozef Šaš
18. 08.
Ján Dániel
01. 07.
rájának tiszteletben tartása és megőrzése, a hagyományos népművészet, főleg a zenés és
Jozef Páldi
29. 08.
Zuzana Rózsová
04. 07.
táncos formái, a játékok, szokások, a szöveges folklór, a kézművesség stb. ugyanúgy fontos
Katarína Balážová
05. 07.
a mai gyermekeknek, iúságnak mint a régieknek volt, csak meg kell találnunk az utat
70
Eva Dulaiová
28. 07.
Edita Leváková
05. 07.
Ladislav Sloboda
06. 08.
hozzájuk, a megfelelő formát a megszólításukhoz.
Zita Kormosiová
08. 07.
Peter Martosy
11. 08.
Elsődleges célunknak tekintettük, hogy a szakemberekből álló programtanács az új
Mária Palkovičová 08. 07.
Ľudovít Pálinkáš
11. 08.
műsorkoncepcióval megtalálja a hagyományőrzésen jócskán túlmutató, a mai valóságra
Ján Babec
09. 07.
Ján Tóth
12. 08.
is vonatkoztatható, differenciált, sokrétű tartalmat, megjelenítse korszerű ábrázolási
Ladislav Palacka
27. 07.
Ľudovít Lakatoš
28. 08.
módjait, használja ki az ahhoz tartozó eszköztárat. Az egyes műsorblokkok rendezői felMária Rezsöfiová
27. 07.
František Adamko
29. 08.
tették a mércét jó magasra, hogy aztán a további években ez lelkesítő példaként, szakmai
Rozália Nagyová
01. 08.
útmutatásul szolgáljon az országban meglévő amatőr csoportok számára. Legyen kihívás
Karol Krupec
02. 08.
60
Tibor Belák
13. 08.
Tibor Farkaš
07. 07.
a zselízi fesztiválon való részvétel.
Alexander Gyürky
13. 08.
Alžbeta Szabóová
08. 07.
Úgy gondolom, a három napos rendezvény értékelésénél elmondhatjuk, ékes biHelena Csicsmanová 19. 08.
Irena Gubíková
11. 07.
zonyítéka a szakmai/emberi összefogásnak, hogy az zselízi ONF a Felvidék magyar
Marta Nagyová
19. 08.
Erika Szabóová
13. 07.
nemzetiségű lakosainak ismét legnagyobb országos seregszemléje lett, kimagasló szakmai
Mária Ožvaldová
24. 08.
Čaba Csonka
16. 07.
rendezvényévé vált!
Katarína Csákváriová 17. 07.
A három nap műsorát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy abban mindenki megta80
Lenka Stanková
19. 07.
Irena Csomorová
07. 07.
Ondrej Čeri
23. 07.
lálhatta a kedvére valót. A résztvevők nemcsak a hazai amatőr népművészet legjelesebb
Veronika Babincová 31. 07.
Judita Tomašovičová 23. 07.
képviselői voltak: táncosok, zenészek, kézművesek Pozsonytól Nagykaposig, akik tudásuk
Valéria Gulišová
08. 08.
Gabriel Czajtányi
27. 07.
legjavát adták, és szinte professzionális szinten tették dolgukat. Rajtuk kívül megtisztelVojtech Dioszegi
13. 08.
Iveta Matulová
28. 07.
te jelenlétével és hathatósan támogatta a fesztivált a hazai egyetlen hivatásos magyar
Štefan Ivanovič
27. 08.
Ildikó Osvaldová
28. 07.
táncegyüttesünk, az Iú Szívek, továbbá az anyaországi legnagyobb létszámú hivatásos
Mária Bongyová
30. 07.
táncegyüttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes.
90
Mária Ráková
01. 08.
Büszkén elmondhatjuk, a népművészet minden ágából a legjobbakat tudtuk felsoraMagdaléna Dávidová 30. 07.
Jozef Szabo
04. 08.
Helena Vlčková
28. 08.
Štefan Jamriška
11. 08.
koztatni.
Alžbeta Klenková
12. 08.
Szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetet mondani azoknak, akik segítsége nélkül
nem tudtuk volna az Országos Népművészeti Fesztivált megvalósítani:
A programtanács tagjai: Konkoly Annamária, Konkoly László, Botló Péter, Méhesné HorOpustili nás – Elhunytak
kay Kata, Jámbor Mónika, Sipos Anna, Takács András, Szabó Mátyás, i. Juhász Sándor,
6. 6. Erika Bagalová (Želiezovce, 57 r.); 8. 6. Mária NéHorváth Géza, Botló Ildikó.
methová (Želiezovce, 71 r.); 18. 6. Katarína Šivoková (ŠaA szervező tanács tagjai: Csenger Tibor, Nagy Géza, Tóth Géza, Zsiga Magdolna, Batár
rovce, 71 r.); 24. 6. Rozália Lajčáková (Sikenica, 76 r.); 29. 6.
Péter, Novosad Monika, Huszár László, Novosad Valéria, Duba Ernő.
Alžbeta Baleszová (Želiezovce, 64 r.); 3. 7. Helena ŠomoZselíz Város Önkormányzata; Polgármesteri Hivatal, Zselíz; Čistý prameň – Tiszta Forrás
gyiová (Želiezovce, 77 r.); 7. 7. Ladislav Valentíni (Nýrovce,
Alap, Zselíz; Csemadok Alapszervezet, Zselíz; Szabó László, mérnök; Stavmont K. Zselíz;
64 r.); 8. 7. Magdaléna Bubáková (Želiezovce, 86 r.)
Csemadok Alapszervezet, Oroszka; Csemadok Alapszervezet, Csata; Csemadok Alapszervezet, Lekér; Csemadok Alapszervezet, Százd; Csemadok Alapszervezet,
Farnad; Csemadok Alapszervezet, Léva; Polgármesteri Hivatal, Nyír; PolŽeliezovský spravodajca
gármesteri Hivatal, Oroszka; Polgármesteri Hivatal, Lekér; Polgármesteri
Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
Hivatal, Százd; Polgármesteri Hivatal, Farnad; Polgármesteri Hivatal, NagyŠéfredaktor: Ladislav Levicky
ölved; Mira Office, Zselíz; Fábik Virágkertészet, Zselíz; Református Egyház,
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
Zselíz; Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja; Iú Szívek Táncszínház,
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Pozsony; Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely; Magyar Tannyelvű
Tlač: MsÚ Želiezovce
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
Alapiskola, Zselíz; Farkas István; Eurospinn (Vepos), Zselíz; Denný Bar,
MŠK Zselíz (Buda Marek); Mikulčan OZ; Svodov OZ; Matica slovenská
Zselízi Hírmondó
ZO, Zselíz; Nyugdíjasok Egyesülete, Zselíz; Városi Múzeum, Zselíz (Polka
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata, nyilvántartási szám: 00 307 696
Pál); Önkéntesek, zselíziek; Bowling, Zselíz (Török Péter); Városi Sportklub,
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Zselíz; Városi Művelődési Központ, Komárom.
Főszerkesztő: Levicky László
Juhász Eszter, az ONF Program Tanácsának elnöke
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Juhász Sándor, az ONF Szervezői Tanácsának elnöke
Nyomda: Zselízi Városi Hivatal
a Kincső NTE vezetői
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
a Tiszta Forrás Alap képviselői
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

31. 12. 2013

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

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

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

(16-13)

Poradenstvo
pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24 v
Želiezovciach – tretia streda v
mesiaci v čase od 9:00 do 14:
30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50
Mesto Želiezovce
eur/hod.

Spoločnosť Yssel s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu
Administratívny pracovník. Náplň práce: archivovanie dokumentov,
vedenie dochádzky zamestnancov, vypracovanie ponúk, vystavovanie dodacích listov, faktúr a ďalšie administratívne práce. Práca
v Microso exel, word, outlook. Skúsenosti s prácou v ekonomickom programe OMEGA výhodou. Miesto výkonu práce: Štúrovopriemyselný park. Svoj životopis posielajte na e-mailovú adresu:
v.dingova@yssel.sk
Spoločnosť Yssel s.r.o. hľadá tesárov, betonárov a stolárov do výroby
betónových prefabrikátov. Miesto výkonu práce: Štúrovo a taktiež
možnosť práce v zahraničí t.j. Holandsko, Nemecko. Výberové konanie sa bude konať v Palárikove. Svoj životopis posielajte na e-mailovú adresu: v.dingova@yssel.sk
Spoločnosť Yssel s.r.o. hľadá zváračov CO2 a operátorov strojov,
do výroby betonárskej výstuže. Výberové konanie sa bude konať
v Palárikove. Miesto výkonu práce: Štúrovo a taktiež možnosť práce
v zahraničí t.j. Holandsko, Nemecko. Svoj životopis posielajte na
e-mailovú adresu: v.dingova@yssel.sk
Spoločnosť Yssel s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu upratovačka. Miesto výkonu práce: Štúrovo – priemyselný park. Svoj životopis posielajte na e-mailovú adresu: v.dingova@yssel.sk

30. 6. 2016

31.12. 2015

364 836,21 €
20 953,35 €
973 472,68 €
-

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

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
VŠETKO
• polystyrénové lišty, rozety
ZA SUPER
• prechodové a schodové lišty

(16-09)

Položka

CENY

Pozor! Otvorili sme pobočku už aj v
Želiezovciach (v bývalom pionierskom dome)

Pomôžte knižnici darovaním kníh

Kúpili ste si nedávno knižku, už ste si ju prečítali a dokážete sa s ňou
rozlúčiť v prospech iných čitateľov? Vaše deti už trochu podrástli
a vyrástli aj z detských knižiek, ktoré doma majú? Možno budú radi,
že ich budú môcť čítať aj iné deti. Doštudovali ste školu a zostali Vám
doma odborné publikácie, ktoré už nevyužijete? Alebo jednoducho
máte takéto knihy doma, zaberajú Vám miesto a neviete, čo s nimi?
Knižnica si nimi môže doplniť svoj knižničný fond. Ak takúto knižku máme poškodenú, vymeníme ju za tú od Vás. Ostatné knižky sa
môžu ďalej využiť v našom knižnom kolotoči. Jednoducho, každá
knižka sa dostane k ďalšiemu vďačnému čitateľovi.
Knižky môžete doniesť priamo do knižnice v otváracích hodinách,
alebo nám môžete najprv poslať správu na náš e-mail: kniznicazeliezovce@gmail.com. Do správy môžete napísať aj staršie knihy a my
preveríme, ktoré v knižničnom fonde nemáme a čitatelia by sa im
potešili. Ďakujeme každému darcovi.
Vaša knižnica

(16-14)

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

Seboldová, Alice: V mojom nebi (Ikar, 2003)
Keď sa prvý raz stretávame so Susie, už je v nebi. Susie sleduje, ako život tam dolu ide ďalej aj bez nej...
Riceová, Luanne: Choď za svojimi hviezdami (Ikar, 2001)
Dianne Robinsonová je osamelá matka, ktorá s láskou a oddanosťou vychováva svoju telesne postihnutú jedenásťročnú
dcéru. Už pred jej narodením sa Dianne a jej muž Tim dozvedeli, že dievčatko bude postihnuté...
Chamberlainová, Diane: Dar mora (Ikar, 2002)
Jedenásťročná Daria prežíva letné prázdniny na pobreží
jedného z ostrovov Severnej Karolíny. Raz ráno pri hľadaní
mušlí nájde pod krabím pancierom novorodenca. Vezme dieťa
domov...

kniznicazeliezovce@gmail.com

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Altman, Jack: 1001 álom (Magyar Könyvklub, 2003)
Mit álmodtál, drágám? Hajó szelte a tengert, habjában az
aranyhalak szép jó reggelt kívántak? Mit álmodtál, kedvesem?
Gyors vizeken száguldott a Harley Davidsonod?
Jeans, Blue: Dalok Paulának (CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ
KFT, 2012)
Szerelem, csalódás, találkozások, hazugságok, barátság,
zene... Minden benne van ebben a romantikus, kamaszokról és
fiatal felnőttekről szóló regénytrilógiában...
Rees, Celia: Vágyak évadja (ORLANDO STÚDIÓ KFT, 2005)
1976 forró nyarán a 15 éves Richard élete gyökeres fordulatot
vesz, mikor Jay Dalton, a híres művész ódon villájában találkozik
a festő lányával és egyben múzsájával, az érzéki Clióval...
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A felnőttcsapat kiesett, cél az újbóli feljutás
A Zselízi Városi Sportklub futballcsapatai felemásan fejezték be az elmúlt idény
bajnoki küzdelmeit. A vezetőség az összteljesítménnyel nem elégedett, mivel az A csapat
néhány évnyi 4. ligás szereplés után kiesett
a bajnokságból, és az V. ligában folytatja
szereplését. A csapat 4 győzelem, 2 döntetlen
mellett 24 esetben hagyta el vesztesen a
pályát. Az utolsó előtti csapat mögött 11
pontos lemaradással zárta a küzdelmeket. A
klub elnöke, Sokol László számolt be a VSK
álláspontjáról: „Az A csapat teljesítményével
nem vagyunk elégedettek, hiszen az utolsó
helyen végeztünk, és kiestünk az 5. ligába.
Most is azt gondolom, hogy számunkra
– mint városi csapat számára – a 4. liga az
ideális szint, ahol intelligensebb küzdelmeket
lehet folytatni. Több ok is közrejátszott, hogy
nem sikerült a bentmaradás, mind a veze-

tőség, mind a játékosok, mind pedig egyéb
történések is befolyásolták szereplésünket.
Ami a játékosokat illeti, az bizonyos, hogy
változtatni kell a hozzáállásukon. Elfogadjuk,
ha valaki munkában vagy iskolában van,
esetleg olyan tevékenységet végez, amely
miatt nem tud részt venni az edzéseken, de
nem történhet meg az, ami eddig, hogy ketten–hárman járjanak az edzésekre, pénteken
legfeljebb hatan, és együtt edzzenek az iúsági csapat tagjaival. Főleg emiatt végeztünk az
utolsó helyen. A fiúk bírtak úgy a 60. percig,
de aztán nem bírták erőnléttel, idegesek lettek, és épp akkor kaptuk a legtöbb gólt. Az
is megtörtént, hogy felkészületlenül léptek
pályára, mondjuk úgy, hogy a helytelen életvitelük miatt. Bár Rotík edzővel elégedettek
voltunk, a helyzet megkövetelte a cserét
az edzői poszton. A felnőtt csapat edzője

A zselízi TK EES teniszezői a II. ligában!
A zselízi teniszezők történelmi sikert értek el
idén, miután újoncként pontveszteség nélkül
sikerült győzniük az I. A osztályban, és feljutottak a II. ligába. A sikercsapat összetétele:
Marian Poloma, Martin Pizúr, Ján Mišík, Filip Hegedüš, Török Zsolt, i. Peter Sádovský,
Ivan Moravský és Michal Plešinský csapatkapitány. A zselíziek legereményesebb játékosa
M. Poloma, J. Mišík és P. Sádovský volt, akik
összes mérkőzésüket megnyerték. Az I. A
osztály végső táblázata:

1. TK EES ŽELIEZOVCE 7 : 0
14
2. TK Zlaté Moravce
6:1
13
3. MŠO Štúrovo
5:2
12
4. TC Veľké Kostoľany
4:3
11
5. TC Matúškovo D
3:4
10
6. HTC Hlohovec
2:5
9
7. AŠK Skalica
1:6
8
8. TC Matúškovo
0:7
7
(A zselízi teniszsikerről bővebben legközelebb
számolunk be – szerk. megj.)
(ps)

A zselízi csapat is bejutott a Felvidéki
Labdarúgó-bajnokság döntőjébe
Immár negyedik éve szervezik meg a Felvidéki
Labdarúgó-bajnokságot, mely országos szinten
az egyik legnagyobb kispályás tornasorozat. A
kiírásra idén összesen 43 csapat nevezett be,
melyek 11 régiós csoportba osztva küzdöttek meg
egymással, hogy kvalifikációt nyerjenek a nagy
döntőbe, mely idén Füleken lesz.
Zselíz a Garam és Ipoly menti csoportba került,
ahol Lévával, Érsekkéttyel, Ipolypásztóval és
Palásttal mérkőzött meg. A versenykiírás szerint
minden csoportban három fordulót kell szervezni,
melyen háromszor küzd meg mindenki mindenkivel. Ezeket az itteni csoport számára az oroszkai,
a farnadi és a zselízi műfüves pályákon szervezték meg, Zselízen a magyar alapiskola pályáján. A
csoport élén végül ugyan a lévaiak végeztek, ám szorosan mögöttük álltak a zselíziek is, így mint
a legjobb csoportmásodikok, ők is kivívták a jogot, hogy ott legyenek a füleki nagy döntőben.
Ráadásként a csoportkör legjobb játékosának a zselízi Dobiás Milant választották meg.
„Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen rendkívüli játékosok alkotják a keretünket, így
megérdemelten jutottunk tovább. Külön öröm, hogy nálunk nincsenek idegenlégiósok, kizárólag
zselíziek alkotják a keretet. Nem lesz könnyű dolgunk a döntőben, mivel ott kivételesen jó csapatok ellen fogunk játszani, de biztos vagyok a tisztes helytállásban, sőt akár még titkos esélyesek is
lehetünk” – nyilatkozta Csonka Ákos, a zselíziek játékosedzője.
A zselízi csapat játékoskerete: Csenger Zsolt (k), Hlavacsek Szabolcs (k), Szalai Tamás, Szalai Róbert, Hornyák Gábor, Bagócsi Csaba, Szabó Gyula, Kurali Péter, Varga Lóránt, Vida Tamás, Éder
Zoltán, Dobiás Milan, Szokol Róbert, Balázs Dániel, Molnár Adrián, Csonka Ákos.
(tsák)

Štuller István lett, asszisztense pedig Peter
Kokoška, a csapat játékosa, aki jelenleg sérült, és lehet, hogy már nem is lép pályára
versenyszerűen.”
Az iúsági csapat eredményeivel a klubelnök a vezetőség elégedettségét tolmácsolta. A
zselízi ifik a 4. liga délkeleti csoportjában a
6. helyen végeztek, 14 alkalommal tudtak
győzni, négy döntetlent értek el, és 10-szer
hagyták el vesztesen a pályát. Pozitív, 70:
61-es gólaránnyal és 46 ponttal fejezték
be az évadot, és csupán egyetlen ponttal
maradtak el a harmadik helyezett mögött.
„A diákcsapat az első félév után még első
volt. A visszavágó részben kulcsfontosságú
mérkőzést játszottunk Nagysurányban,
ahol az első hely volt a tét. A találkozó érdekessége volt, hogy a játékvezető az ellenfél
egyik játékosának az édesapja volt, aki két
játékosunkat kiállította. De bizonyára csupán véletlenek egybeeséséről van szó. Azóta
nem találtunk magunkra, és végül a 4. helyen végeztünk. Így is nagyon jó csapatnak
tartom őket, és elégedettek vagyunk velük.”
A diákok 20 mérkőzést játszottak, 12-szer
győztek, 8-szor veszítettek, és 36 pontot
szereztek. A klubelnök szerint a tanulók
csapatának teljesítményét nem könnyű értékelni, hiszen az ő esetükben a diákcsapat
versenyeire való felkészülés a fő cél. A gárda
10. helyen végzett 11 szerzett ponttal. Sokol
László elmondta, egy sor tehetséges játékos
szerepel a csapatban, akik a jövőben még
sokat tesznek a zselízi labdarúgásért.
A klub vezetőségének legfőbb célja, hogy
az A csapat szereplésével kivívja a feljutást a
4. ligába. „Sok játékost megszólítottunk:
egykori zselízi futballistákat és olyanokat
is, akik játékukkal segíteni tudnának e cél
elérésében. Van esély a feljutásra, hiszen
állítólag jövőre 3 csapat is felkerülhet. Jövőre ünnepeljük a zselízi labdarúgás száz
éves fennállását, hiszen 1917-ben alakult a
klub. Jó lenne olyan előkelő helyezést elérni,
amivel visszaadnánk a zselízi futball szebbik
arcát” – jelentette ki óhaját és egyben a klub
célját Sokol László.
(ik)
LABDARÚGÁS
IV. liga–délkelet – felnőtt csapat
Šurany - Želiezovce
5:0 (1:0)
Želiezovce - ViOn Zl. Moravce B 1:3 (1:2)
E. Vavrík
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Veľké Uľany - Želiezovce
0:2 (0:0)
D. Páchnik, T. Čík
Želiezovce - Kozárovce
4:3 (3:3)
D. Páchnik 2, D. Klenko 2
(nyf)

2016. július-augusztus

12 Zselízi Hírmondó

Retro sörfesztivál a Magyar Házban
Minisörfesztivált és gulyásfőző versenyt szerveztek a Magyar Házban július első hétvégéjén. A szervező Retro Stars
partyszerviznek ez volt immár a harmadik nagy sikerű rendezvénye. A csapat célja, hogy igényes szórakozási lehetőséget
biztosítson a retrozene hódolóinak, ahol a fiatalok kulturált

Két nappal június 4-e után tartották meg a nemzeti összetartozás
napját, mely alkalmából kopjafát is állítottak a zselízi magyar alapiskola kertjében. A kopjafát a Via Nova és az MKP közösen állíttatta
azzal a céllal, hogy a gyermekeket emlékeztesse a magyar nemzeti
sorsközösségre. „Kaszmán Zoltán vetette fel, hogy fontos lenne egy
emlékhelyet kialakítani az alapiskola területén, ahol a nemzeti ünnepeken meg lehet emlékezni. Felajánlottam a segítségünket, és példás
összefogással sikerült is megteremteni az emlékhelyet. Egy erdész
felajánlotta a faanyagot, a jelenlegi polgármester – aki akkor még
nem volt hivatalában – méretre vágatta, a nagyölvedi polgármester
asszony, Cseri Zita biztosította a faragómestert, Csomor Istvánt,
a vianovások pedig bebetonozták a talpazatát, így gyakorlatilag
anyagiaktól mentesülve jöhetett létre” – mondta Csonka Ákos, az
MKP helyi szervezetének elnöke. A nemzeti színű szalagot ő és Máté
Anikó iskolaigazgató kötötte föl a kopjafára. Közreműködtek az alapiskola tanulói és a Franz Schubert Gyermekkar.
(vn)

körülmények között tudnak kikapcsolódni. Bevallásuk szerint
tevékenységüket igyekeznek majd nemcsak a bulikra korlátozni.
„Az első két akció szimpla beltéri buli volt. A mostanit már színesíteni kívántuk, így lett egyfajta minisörfesztivál jellege, amit
megspékeltünk egy egész napos bográcsgulyásfőző versennyel.
Vannak még ötletek, például a sport terén, a lényeg pedig a
közösségi élet felpezsdítése” – mondta el Kepka Márk, a csapat
egyik tagja.
A gulyásfőző versenyen hét csapat mérte össze gasztronómiai tudományát, ám a győzelemhez
ezúttal nem volt elég kiváló szakácsnak
lenni, ugyanis pontokat lehetett gyűjteni
a különböző ügyességi versenyeken elért
eredményekkel is. A végelszámolást köveVárosunk vegyeskara júniusban négy alkalommal is közönség elé lépett. Június 12-én az ortően a Rák Norbert vezette csapat marszágos népművészeti fesztiválon szerepelt: a református templomban a lévai Czeglédy Péter
hapörköltje diadalmaskodott, a második
Református Gimnáhelyen az Ipolysági Huszárok csülkös
zium Gaudium énekpacalja végzett, a harmadik pedig Tóth
karával (karnagy: Kiss
Gézáék vadpörköltje lett. Az est folyaBeáta), ezt követően a
mán színpadra lépett a szőgyéni Trapéz
Szent Jakab-templomzenekar, majd Hutai István, alias DJ Spiko
ban az ipolysági Musikeverte a mixpultot hajnalig.
ca Aurea vegyeskarral
(tsák)
(karnagy: Béres Gábor) teljesített énekes
szolgálatot.
Június
26-án a Barsi Református Egyházmegye VIII.
Kó r u s t a l á l k o z ó j á n
lépett fel Garamsallón.
Július 2-án Kolonban
szerepelt a Zobor
Hangja vegyeskar (karnagy: Csáky Antal) fennállásának 45. évfordulója alkalmából tartott
kórustalálkozón, ahol a koloni és a zselízi kóruson kívül fellépett a zsérei Zoboralja nőikar
(karnagy: Simek Viktor), a galántai Kodály Zoltán Daloskör (karnagy: Józsa Mónika) és Tokaj
Város Vegyeskara (karnagy: Várhelyi Katalin).
(foto: Németh Árpád)

A Franz Schubert Vegyeskar
júniusi-júliusi fellépései

A Pro Arte Danubií, Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás július elsején nyitotta meg
Napok, évek, évtizedek címmel a zselízi Szűcs László képkiállítását a Limes Galériában.
PhDr. Farkas Veronika méltató szavai után Csontos Vilmos versét Récsei Noémi adta elő,
majd a zselízi Gereben zenekar és a Kincső Táncegyüttes szórakoztatta a nagyszámú közönséget.
(hg)
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Keresztrejtvény

Az 50. Országos
Népművészeti Fesztivál

Keresztrejtvényünk az idén városunkba visszakerült Országos
Népművészeti Fesztivállal foglalkozik.
Vízszintes: 1. A jubileumi népművészeti fesztiválon nagy
sikerrel szerepelt a zselízi ... is. 6. Ez a piros, a sárga, a
kék, a zöld... is. 10. Fémtartalmú kőzet. 13. Nem ilyen. 15. A
fesztiválon fellépett a ... is. 17. Középiskolás. 18. Lel. 20. Rovartojás. 21. Páros irokéz! 23. Festéket rávisz. 25. Néma latin!
26. Tüzel. 27. Kaukázusi nép. 29. ...kus = nem szakképzett. 31.
Hegy belseje! 32. Az ötven évvel ezelőtti fesztiválok egyik
zeneszerző-szervezője. 35. Szemmel vizsgál. 37. Görög betű.
38. Fentről lejjebb tesz. 39. „A” politikai szervezet. 41. Second
Life. 43. Gömör... – település Fülek közelében. 44. Az ón vegyjele.
45. A határozói igenév egyik képzője. 46. (Kabátot) felsegítő.
48. Szerelem kezdete! 49. Növényi zsiradék. 51. Az idei fesztivál további sikeres szereplője. 52. A házból az utcára. 55. A
népművészeti fesztiválok ismert koreográfus-szervezője.
57. A szerelem római istene. 59. Rimaszombati gépkocsik
jelzése. 60. Érsekújvári gépkocsik jelzése. 61. Szedi a lábát. 63.
Szintén. 65. A legvégén található. 67. Papírra vetett. 69. Labdával trükközik. 71. Az első országos énekkari fesztivál egyik
szervezője. 72. Rádióriportot műsorra tűz.
Függőleges: 1. A Zselízen 1958-ban és 1961-ben tartott
országos énekkari fesztivál helyszínét később Galántára és
Érsekújvárra helyezték át. A galántai fesztivál neve. 2. Becézett Ilona. 3. Meleg évszak. 4. Csipkéz. 5. Ón. 7. Krumplit, meszet, de homokot is
tárolhatnak benne. 8. Kóstolta. 9. A férfi párja. 10. Elemózsia. 11. Riad. 12. Az érsekújvári kórusfesztivál neve. 14. Kenyérszelet. 16. Páratlan
taps! 19. Nemcsak nézél, hanem ... is. 22. A hagyományos magyar konyha nem olajat és nem vajat, hanem ... használ. 24. ... Campbell, ismert brit
modell. 28. Páros szajkó! 30. Riad. 32. A Duna mellékfolyója. 33. Helyrag. 34. Igekötő. 36. Sértetlen. 40. Startol. 41. Vagyonkezeléssel megbízott
személy. 42. Becézett Lajos. 43. Hidrogénklorid. 44. Spiritiszta összejövetele. 46. Rendszertudományi Innovációs Központ. 47. Burjánzó. 48.
Néma Sóvár! 50. Kúszónövény. 52. Cink. 53. Erre a helyre jön át. 56. Argon. 58. Madagaszkáron élő majom. 61. Szintén. 62. Időmérő. 64. Famegmunkáló mesterember – fordítva. 65. Hélium. 66. Tea németül. 67. Az ételek legfontosabb jellemzője. 68. Kettős mássalhangzó. 70. Azonos
a vízsz. 41-gyel.
–hg–

Túróczyho Lajos naplójából...
Zselíz, 1944. III. 15.
Nemzeti ünnep van ma. A mozi helyiségében gyűltünk össze. Ott tartottuk meg az
ünnepélyt. Csanaky Karcsi szavalt. Ünnepi
beszédet mondta Ormándy jegyző úr.
Az időjárás sáros, borús idő. A színdarabunk
a közbejött bajok miatt elmarad. Készülünk
Esztergomba.
Zselíz, 1944. III. 16-án
Reggel négy órakor keltünk fel. Készülünk
Esztergomba. Szép idő mutatkozik. Beérünk
Nánára, futás az autóbuszig. Onnan lemaradtunk. Egy takszin mentünk be. Sétáltunk
Esztergomban, míg az üzletek ki nem nyitottak. Dél felé vettünk egy tavaszi kabátot. Szép
város. Szépségét nevezetességét a Bazilika teszi.
Nagy tolakodással leültünk az autóbuszba.
A három órai vonattal indultunk el. Csatára
értünk. Együtt utaztam Németh Lajoskával.
Hosszú várakozás köszöntött ránk. Lajoskáékkal biliárdoztunk. A kilences vonattal érkeztünk Zselízre haza.
Zselíz, 1944. III. 17-én
Péntek van. Esztergom fáradalmait most pihenjük ki. Erős fagy volt. Robinak csináltam

pórázt. Jól sikerült. Délután riadó volt. De
nem itt. 4 fehér kis nyulam van. Jött árjegyzék
a Mauthnertól. Jó könyv. Esett eső. Túróczy
Lajos
Zselíz, 1944. III. 18-án
Szombat a hét utolsó napja. Szép idő volt.
Sokat szárít a szél és nap. Nagyon vártam
ezt az időt. Készítem a véleményekhez valót.
Délig fűrészeltünk. Utána én fűrészeltem
magam. Vemhes kecskénket is megjártattam.
A jártatás a vásártéren történt. A vásártér is
kezd szikkadni. Délután itt volt Vank Pista és
sakkoztunk. Utána egy gyermekkori játékot
játszottunk. Este meg majd valamit csinálunk.
Így telt el a nap.
Zselíz, 1944. III. 19-én
Reggel mint már levente szentmisén vettem
részt. Utána hazajöttem és megebédeltem.
Ebédet riadó követte, itt nem volt. Délután
moziba mentem. A mozi címe „28-as”. Jó mozi
volt. Sokat lehetett nevetni rajta. Minden nap
vezetni kell az iskolából kapott naplómat. Igen
sok bajunk volt velük. Holnap őrségre kell mennem. Egy légiveszély betenné az ajtót. Este a
német híreket hallgattuk meg.

Zselíz, 1944. március 20-án
Reggel kb. úgy 8 órakor megjártattam Kese
nevű lovunkat. Utána dobszó verte fel a falut.
Kiderült, hogy LÉGO őrségre kell mennem
este 8 órára Vank Pistával. Délig fűrészeltem
otthon. Nálunk dolgozott Szabó Lajos bácsi. Az
időjárás eddig szép napos. A nap mellé erős szél
is vegyül. Elérkezett az idő, amikor őrségbe kell
mennem. Együtt készültünk a Pistával. Indulás előtt még 2 sakk meccset lejátszottam, kb.
10 percig tartott az összes. Csak 2 sakk-matt
volt. Mi ez nekünk, semmi. Eljöttünk ide, ahol
én most gépen írok. Itt a Csenky Lajos kisbíró
várt minket. Teltek-múltak az órák. Bejöttek
melegedni a Légósok, vannak egy páran. Mikor elmondta a 9.40-es híreket, elment haza a
Főjegyző úr. Szigorú az őrség, már telefont is
kell hallgatni. Erre a szolgálatra a kisbíró van
beosztva, mi csak a rádiót hallgatjuk, ez a mi
kötelességünk. Mikor az írással ennyire értem,
bejelentette a rádió az utolsó műsorszámot, az
utolsó nótát, melynek címe Ott túl a rácson
nyílnak a rózsák. Mivel több papír nem igen
lévén, bekelne fejezni az írásomat.
Írtam a Légó őrségben a jegyző irodában. Túróczy Lajos; Zselíz.
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Mediterrán világ a Garam mellett
A
Lekér
központjában
álló családi ház első ránézésre
semmiben sem különbözik a
környező házaktól. Belépve
azonban a látogatót idilli
nyugalom,
távoli
országok
illata veszi körül, és mintha
időutazásban lenne része. Kis
házi múzeum fogad, csendes
nyugalom, a kert mintha nem
tartozna a környező világhoz,
mögötte csak mezők és a széles
látóhatár. A kert pedig maga a
kis Provence: mindenhol szőlő
és levendula. Mindezt azonnal
nem is győzzük tudatosítani,
az élmények csak fokozatosan
raktározódnak el, és kerülnek
a helyükre, az első gondolat
ösztönös: jól érzem itt magam,
nem akarok innen elmenni.
Hasonló érzéseket állítólag
gyakran éltek át Kováč Klára

vel ezelőtt azonban munka
nélkül maradtunk. Elgondolkodtunk azon, hogyan
tovább. Megörököltük ezt
a házat a nagy kerttel, ami
nem volt kihasználva. Be
akartuk ültetni valamivel,
ami nincs a környéken,
így esett az elhatározásunk a levendulára.
Valamit olvastam róla, és
kísérletképpen kiültettem
néhány tövet. Az első tapasztalatok jók voltak, ezért
a tihanyi apátságtól – ez
volt a legközelebbi hely,
ahol nagyobb mennyiségben árulták – vettem 450
palántát” – meséli Kováč
Lukács, és édesanyja hozzáteszi, hogy a kerthez fűződő
szeretetét és adottságát valószínűleg nagyapjától örökölte,

A levendula egyike azoknak a gyógynövényeknek, melyek száradás
után is megtartják illatukat. A virágok illata a kis zsákocskákban évekig
megmarad, utána kicsit össze kell törni, s az illat megújul. És ezt több
százszor is elismételhetjük…
és felnőtt fia, Lukács házának
látogatói. A vendégeket egy lila
virágú mágikus növény csábítja
ide.
Kováčék kb. két éve foglalkoznak levendula termesztésével.
„Eredetileg a lekéri elmegyógyintézetben dolgoztunk a lovak
mellett mint hipológusok. Öt év-

aki az egész faluban híres volt
gyönyörű kertjéről. A levendula
rögtön az elején meglepetést
okozott. Tavaly márciusban ültették el, júniusban pedig már
virágzott. Eleinte keveset, idén
már többet, a maximális hozam
öt év elteltével várható.
A levendula a Földközi-tenger

Ne verjük le a fecskefészket!

Mindig elszomorít, amikor olyan híreket olvasok,
melyek a természet, az élővilág barbár módon
való tönkretételével kapcsolatosak. Így volt ez
akkor is, amikor a pozsonyi SNP híd alatt lévő,
a főváros második legnagyobb fecskekolóniájának fészkeit a fészkelési időszak idején a híd
tisztítása során brutálisan leverték. Az emberiség
egyre jobban eltávolodik a természettől, főleg a
városiak, gondoltam én naivan, vidéken biztosan
jobb a helyzet.
Néhány nappal a fent említett eset után kicsi
városunkban elképesztő látvány fogadott. Megindult az egyik fecskefészkekkel szépen körberakott lakótömb felújítása a Komenský utcában.
Néhány fészek már eltűnt, néhány még a helyén
volt. Borzasztó volt belegondolni, hogy esetleg tojásokkal vagy netán fiókákkal teli fészkek váltak
a felújítás áldozataivá, hiszen már olyan kevés
van ezekből a kedves, kicsi madárkákból. Hosszú
vándorlásuk során és a telelő helyeken Afrikában
is rengeteg veszély leselkedik rájuk, számuk évről
évre csökken. Apró sárgolyókból 8–11 napig építik
fészküket, sokszor nem találnak építőanyagot; a

környékéről származik, jellegzetessége az ibolyakék virágja. Sok
napsütést igényel, egyébként nem
igényes, több nedvességre csak az
első évben van szüksége, utána
már szárazságtűrő. Jól érzi magát a
lekéri családi ház kertjében is, ahol
Lukács és Klára asszony időnként
bekapálják, ha az időjárás megkívánja, hetente megöntözik. Évente
kétszer metszik. „A levendula virágja kellemes illata, nyugtató hatása miatt kedvelt, stresszoldóként
hat, megszünteti a feszültséget, de
álmatlanság és bőrbetegségek ellen
is használják. Leginkább nyugtató
és fertőtlenítő hatását értékelik.
Használják a kozmetikai iparban,
masszázsra és égési sérülések gyó-

régi fészkek megrongálódnak, leesnek vagy a
lakóház felújítása során egyszerűen leverik őket.
Pedig ennek nem kellene így lennie, egy kis odafigyeléssel a lakóház is megszépülne és a fecskék is
megmenekülnének. Például a felújítási munkák
időpontjának kiválasztása, összehangolása a
fecskék költési időszakával. Az eltávolított fészkek
műfészkekkel való helyettesítése, melyet olyan
helyre rögzíthetünk a házra, ahol minket kevésbe
zavar a piszok, vagy fecskepelenkát – egy vékony
deszkát – helyezünk a fészek alá, ami felfogja az
ürüléket, és szükség szerint tisztítható. Egy kis kutakodással nagyon sok hasznos ötletet, tanácsot
találunk a neten.
Jó tudni, hogy a hatályos jogszabályok a
védett madarakra a költési időszak alatt kiemelt
figyelmet fordítanak. A védett madarak fészkei,
tojásai és fiókái hasonlóan a kifejlett madarakhoz a törvény hatálya alá esnek, ezért pusztításuk, a fészkek és fészkelő helyek engedély nélküli
bolygatása törvénytelen, sőt pénzbüntetéssel jár.
Egy fecskefészek leverése a költési időszakban kb.
2000 eurójába kerülhet a törvényt nem ismerő

gyítására is. Mi illatos párnákat,
kekszet, szirupot, olajat, sült teát,
pálinkát és szappant készítünk
belőle. A készítményeket este,
szabadidőnkben gyártjuk. Nagyon
jó visszajelzéseket kapunk azoktól,
akik kipróbálták a termékeket.
Egy hölgy pl. elmondta, hogy
amióta a levendulát használja,
sokkal jobban tud aludni. Sokan
teszik a levendulás párnákat a babakocsiba, és arról is beszámolnak,
hogy a gyerekek jobban alszanak”
– emlegeti Kováč Klára a pozitív
visszhangokat. Termékeiket a régió különféle kézműves vásárain is
bemutatták.
A lekéri nyugalom oázisát az
érdeklődők mind gyakrabban
keresik fel, és a levendulából
készült
termékek
egyre
keresettebbek a vidéken. Nincs
is min csodálkozni, ez egy
olyan növény, amely enyhülést
ad és örömet szerez. Enyhülést
azoknak, akik segítséget várnak
tőle testi és lelki bajaikra,
és
örömet
mindazoknak,
akik valamilyen formában
kapcsolatba kerülnek vele.
Hasonlóan hatna azokra is, akik
Provence szépségeit szeretnék
látni, de valamilyen okból nem
tudnak odautazni. A Földközitenger egy kis darabját Lekéren,
Kováčék
családi
házának
kertjében is megtalálják.
Levicky László

polgárnak vagy a felújítást végző építkezési vállalatnak. Végtelenül szomorúnak tartanám, ha
csak a törvény súlya tartaná vissza az embereket,
nem pedig a természet szeretete.
Még nem is olyan régen, szép nyári napokon
ezeknek a kedves kis állatoknak párbeszédétől,semmivel össze nem téveszthető bugyborékoló hangjától voltak hangosak az ereszaljak.
Mára ez már a múlté. A fecskék eltűnése a
repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok ) elszaporodását okozhatja, de hatással lehet a ragadozó
madarakra is, melyeknek így kevesebb táplálék
jut. Ezáltal felborulhat a madarak és a rovarok
természeti egyensúlya. Ha a természet egyensúlya felbomlik, az ránk emberekre is negatív hatással lesz. A szépen felújított ház teraszán nem
lehet majd üldögélni a sok repülő rovar miatt, a
vegyszeres rovarirtás hatására eltűnhetnek más
fajok, pl. a méhek és ha ezek a hasznos, beporzást végző rovarok is kipusztulnak, nem sok jó
vár az emberiségre. Ezen érdemes elgondolkodni
addig amíg nem késő.
Szoby Irén
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Európa-bajnokok a zselízi táncosok

A Franz Schubert Művészeti Alapiskola táncszakának növendékei Európa-bajnoki címet
szereztek. A Történelmi sikert a VII. Látványtánc Európa-bajnokságon érték el, amelyet június végén Léván tartottak. A Kállai Alexandra, Kristína Michlová, Kristína Opavská, Michaela Misiaková, Natália Zikmundová, Rezsőfi Rebeka, Sandra Babinská és Veronika Pečeňová
összetételű tánccsoport a kontinensviadal autentikus folklór kategóriája 13–17 éves korcsoportjában diadalmaskodott.
A nemzetközi versenyt a Magyar Látványtánc Sportszövetség,
az International Dance&Song
Association és a lévai Junilev
Sporttánc Klub közreműködésével szervezte meg. Öt nap alatt
12 kategóriában csaknem 3000
résztvevő mutatkozott be Európa
számos országából, de érdekességként érdemes megemlíteni azt
is, hogy a kontinensen élő kínaiak
külön csapattal vettek részt a versenyen. A zselízi táncosok ezzel
a kimagasló eredményükkel is
bizonyították, hogy az utóbbi
időben – nagyrészt Ľuboš Tóth táncoktatónak köszönhetően – jelentősen nőtt a táncoktatás
nívója a művészeti iskolában. A sikerhez olvasóink nevében is gratulálunk.
(ik)

Július 9-én, szombaton a mikolai parkban tartották az immár hagyományos gulyásfőző
verseny 6. évadját. A Mikulčan polgári társulás által szervezett rendezvény ezúttal is nagy
érdeklődésnek örvendett. Az 1. a Švecová–Šuchterová páros, a 2. Miroslav és Ladislav
Opavský, a 3. a nagypusztai büntetésvégrehajtási intézet csapata lett.
(šh, foto: op)

Díjat kaptak
a gimnazisták
2016. június 10-én a Nyitrai Vármegyeházán doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
a megyei önkormányzat elnöke, átadta a
2015/2016-os tanév legsikeresebb tanulóit megillető elismeréseket és jutalmakat.
Az ünnepélyes díjátadáson a kerület
ötven diákja vett részt, a Lévai járásból
tíz, akik között ott volt iskolánk két tanulója is.
Az elismerés elnyeréséhez komoly kritériumoknak kell megfelelni: országos
ill. nemzetközi versenyen kell dobogós
helyet szerezni. Iskolánk ebben az évben
négy területen is eleget tett a kritériu-

Szorosabbra fűzték
az együttműködést
Május végén városunkban találkoztak
a partnervárosok művészeti alapiskolái. A
zselízi, a csehországi Zlaté Hory-i és a lengyel Głuchołazy-i partneriskola különféle
területeken már pár éve együttműködik,
és rendszeresen – mindig más helyszínen
– rendezik meg hagyományos találkozójukat.
A találkozón közös kiállítást is tartottak a képzőművészeti szakok növendékeinek alkotásaiból, valamint közös
koncertet adtak a zeneszakos növendékek szereplésével, melyen bemutatkozott
a zselízi művészeti alapiskola kamarakórusa és táncrészlegének tanulói is.
„A küldöttségek tagjai kiránduláson
vettek részt Esztergomban, ellátogattak a
bazilikába, ahol meghallgatták Liszt Ferenc koronázási miséjének bemutatóját,
megnézték a kincstárt, és letekintettek
a hatalmas épület kupolájából. Úton
hazafelé meglátogattuk az oroszkai 2.
világháborús múzeumot. Itt ünnepi ebéden és közös módszertani tanácskozáson
vettünk részt, amelyen a partneriskolák
pedagógusai cserélhették ki tapasztalataikat. Visszatérve Zselízre a vendégek
megtekintették a múzeumot, a kastélyt
és az Esterházy-család kriptáját. A találkozót most is felhasználtuk arra, hogy
kottákat és zenei anyagokat cseréljünk,
és így új elemekkel gazdagítsuk munkánkat. Mi a kamarakórus tapasztalataival, a
vendégek a dzsesszzenével való foglalatosság sajátosságaival járultak hozzá az
eszmecseréhez. Mind bennünket, mind
a vendégeket érzékenyen érintette a nyilvánosság és az önkormányzat részéről
tapasztalt csekély érdeklődés munkánk
és közös bemutatkozásunk iránt. Az esemény egyértelműen pozitív hatással volt
minden résztvevőre, mind a kialakult
kapcsolatok és együttműködés terén,
mind pedig módszertani szempontból”
– közölte a találkozóról Klimo Gyula, a
zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója. A találkozóra legközelebb két év múlva, valamelyik partneriskolában kerül sor.
(ik)
moknak: Mézes Angéla – 3. hely a Nyelvi
Virág verseny országos fordulóján, Mézes
Angéla és Attila, Récsei Emőke és Evelin
– 3. hely a Tompa Mihály Verseny országos fordulóján, Tímár Enikő – a zsűri díja
esszéíró versenyen, Meliska Gabriella – 1.
hely nemzetközi sakkversenyen.
Jelöltjeink közül végül ketten vehették át
a díjat: Tímár Enikő és Meliska Gabriella.
Még sok ehhez hasonló, emelkedett hangulatú ceremóniát kívánunk tanulóinknak!
(csk)
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Ünnepeltek Szódón
Az egykori községben, 1976-tól már
Zselíz városrészében, Szódón 10 évvel
ezelőtt úgy döntöttek, hogy megünneplik
a település első írásos említésének 850.
évfordulóját. Már akkor volt ott egy csapat,
amely a társadalmi, kulturális és sportrendezvényeket szervezte. Az ünneplés az
akkori viszonyokhoz képest nagyszabásúan folyt – kiadtak egy kis publikációt
Szódó múltjáról, volt kiállítás, gazdag
kultúrműsor, árusok, frissítők és minden, ami egy ilyen ünnepélyhez hozzátartozik. Ezt követően évente rendeztek
ilyen eseményt Szódói Nap elnevezéssel,
amelyből az év legnagyobb szódói rendezvénye lett olyan programok sorában,
mint a gyermeknap, ünneplés az idő-

Az Eurospinn kizárólag városi vállalat lesz
Májusban tartották az Eurospinn K. városi
szolgáltató vállalat közgyűlését. A társaság
2007 óta működik, városi és magántőkével
működő közös vállalatként, amelyben a város
51 százalékos részesedéssel rendelkezik. Főleg
a helyi szolgáltatások terén végez munkákat,
mint pl. hulladékelszállítás, a városi utak
tisztítása és karbantartása, de tevékenykedik
az építőiparban is.
„A közgyűlésen értékeltük a vállalat
helyzetét, és meghatároztuk további irányvonalát. Elképzelésünk szerint a vállalatnak
száz százalékban városi tulajdonnal kellene
működnie” – mondta Juhász András polgármester június elején. Nemcsak a tulajdonosi szerkezetnek kellene megváltoznia,
valószínűleg a vállalat neve is megváltozik,
azonban megtartják jogi formáját. Habár
nemrégiben még az volt az elképzelés, hogy
a vállalat városi hozzájárulási szervezetként
működne tovább, végül a város úgy döntött,
hogy jogi formája k. maradjon.
„Optimisták vagyunk, és azzal számolunk,
hogy a városban új építkezések és beruházások valósulnak meg, hogy zöld utat
kap a csatornahálózat kiépítése, és további
létesítményeket építünk újjá és javítunk ki.
Ha már van saját vállalatunk, magunk is
kivitelezhetjük ezeket a munkálatokat. A
vállalat most jogilag magántársaság, még ha
a városnak van is benne tulajdonrésze. Részt
kell vennie a közbeszerzési folyamatokban,
még akkor is, ha a város, vagyis a vállalat
egyik tulajdonosa a megrendelő. Ha a k.
kizárólagosan városi tulajdonba kerül, saját
beruházás esetén nem kell közbeszerzési eljárást kiírni, a munkákat elvégezheti a városi vállalat. Így a munkalehetőség a városban
marad” – hangsúlyozta a polgármester, a
vagyonrész átruházásának fontosságát magyarázva. Hozzátette még, hogy a társaság
vagyonrendezésének idén év végéig kellene
megtörténnie.
(ik)

sekkel, a Föld napja, májusfaállítás... És a szervezőbizottságból megalakult a
Szódó polgári társulás.
Tavaly a jól sikerült gyermeknapot követően már
szervezték a Szódói Napot,
amikor váratlanul elhunyt
Ladislav Vékony. 2015-ben
tehát nem valósult meg az
ünnepség, és a polgári társulás háza táján egy ideig
csend honolt.
A szódóiak úgy döntöttek, a legjobban úgy tudják
feldolgozni barátjuk és a
lelkes szervező elvesztését,
ha folytatják a munkát.
2016-ban is szerveztek
ünnepségeket, a fiatalokkal megerősödött polgári
társulás megszervezte a
Szódói Napot, amelyet egyúttal a településről szóló első írásos említés 860. évfordulójaként is megünnepeltek. És ez még
nem minden.
A szódói kultúrház és a közeli játszótér
mögött új többrendeltetésű sportpályát
adtak át. A megnyitón ünnepélyes keretek
közt tartották meg a Ladislav Vékony Emléktornát, amelyen garammikolai, oroszkai, három szódói és egy katonacsapat
vett részt.
A kultúrházban a polgári társulás 10
éves múltját bemutató kiállítás nyílt. A

színpad, az eladók, a frissítők, az ugrálóvár
– mind a megszokott helyén volt a kultúrház előtt. A műsor délután kezdődött,
majd az egész rendezvény este, utcabállal
végződött. A műsorban egyik részében a
művészeti alapiskola növendékei léptek
fel: Lukáš Michlo és Kristína Michlová
énekeltek, az Európa-bajnoki címet nyerő
tánccsapat pedig néptáncot adott elő. Ezt
követően a szódói gyerekek és barátaik
által előadott táncos műsort tekinthetett
meg a közönség, énekelt Paťka Lacková.
(šh)

Vállalkozástámogatás valós körvonalakban
Az utóbbi hónapokban végre visszaszorulóban van a közszókincsből a korábban sűrű
gyakorisággal emlegetett pénzügyi vagy gazdasági válság kifejezés. Ehelyett olyan kifejezésekkel találkozhatunk, mint a munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek kialakítása,
beruházások. Az általános gazdasági fellendülés bizonyos összefüggésekben Zselízen is jelen
van, ahol az utóbbi időben növekvő vállalkozói kezdeményezési potenciált figyelhetünk meg.
Érvényesülése azonban néhány területen korlátokba ütközik.
„Több vállalkozó kérvényez az utóbbi időben az önkormányzattól vállalkozásra alkalmas
helyiségeket, területeket, ám ezeknek a kérvényeknek általában egyelőre nem tudunk eleget
tenni. A magyar alapiskola melletti kínai üzlet tulajdonosa egy új szintet szeretne emelni épületére, egy másik helyi vállalkozó egy közeli területen szeretne építkezni, egy további vállalkozó
400 négyzetméternyi területen szeretné vállalkozását bővíteni, ill. kérvényezte az Sznf utcai
nyugdíjasklub területének eladását. Teljesen más filozófiával kell a jövőben közelítenünk az
ilyen jellegű kérdésekhez, a mai kor gyorsabb megoldásokat igényel, hogy eleget tudjunk tenni
vállalkozóink igényeinek. Elképzelésem szerint a Rákóczi utca és a Lidl közötti területen jelölhetnénk ki vállalkozásra alkalmas parcellákat, ahol a helyi vállalkozók kiépíthetnék egységeiket.
Nem kell csupán idegen beruházókra várnunk” – jelentette ki Juhász András polgármester.
A város már tett is bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy ki tudja elégíteni az érdeklődők igényeit. Most készül a Schubert és a Béke utca T-18-as tornaterem mellett tervezett
közlekedési összekötésének tervdokumentációja. A tervezett összekötőút szorosan összefügg
a Béke utcai parkoló környékén tervezett vállalkozói beruházásokkal. A képviselő-testület
legutóbb arról döntött, hogy eladásra kínálja a nyugdíjasklub területét. Bár a városvezetésnek
eredetileg más tervei voltak ezzel a telekkel, ahol szociális napközi-ellátót létesített volna,
átértékelte álláspontját, és immár támogatja, hogy az önkormányzat e területet rendelkezésre
bocsátva is segítse a vállalkozói kezdeményezéseket. A telek értékbecslését követően a testület
feleslegessé nyilvánítja a területet, majd megfogalmazza az eladás feltételeit. Több képviselő
szerint nyilvános árverés útján kelhetne el.
(ik)
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volt Zselízen
szereplői és látogatói számával hívta fel magára a figyelmet, jelentősége révén politikai

is támogatást élvezett: a fővédnökséget Marek
Maďarič kulturális miniszter, a kormányzati
védnökséget Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos vállalta fel,
és a gálaműsorra ellátogatott Harmati Zsolt, Magyarország pozsonyi
nagykövetségének tanácsosa is.
A látogatók élénk figyelemmel kísérték
a műsorokat, közben kóstoltak, vásároltak, beszélgettek, találkoztak. Épp úgy,
mint egykor. Egyetértésben, egy húron
pendülve több ezren kívánták azt, hogy
ez jövőre, majd a következő időszakban
is megismétlődjön, idővel talán a felújított kastély szomszédságában.
(ik)

Bárdos Gyula, a Csemadok országos választmányának elnöke:
Szeretnék köszönetet mondani a városnak, a polgármester úrnak, a képviselőknek és mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy a jubileumi fesztivál itt, Zselízen, ebben a parkban valósuljon meg, mert ez a rendezvény ide tartozik, itt van hagyománya. Nem csak a város, de
a régió, a Csemadok és minden résztvevő szempontjából van itt megalapozottsága ennek a
fesztiválnak. Sok ember jött el, nagyszerű a műsor. Színvonalas és minőségi, a három nap
folyamán mindenki megtalálhatja a neki tetsző programot.
Örülök, hogy a kerek évfordulót itt tarthattuk meg, és meggyőződésem, hogy a kiváló tapasztalatokat követően lesz itt folytatása a rendezvénynek. A polgármester úr is jelezte, hogy
a város részéről van érdeklődés. A Csemadok, a szervezők, a polgármester, a város és az egész
régió remek munkát végzett, amit még egyszer köszönök, és külön köszönöm Eszternek és
Sanyinak, akik ilyen magas színvonalon állították össze a műsort.
(šh)

Fesztivál újratöltve. Jól sikerült
az újrakezdés
Nosztalgiaként indult, modern rendezvényként valósult meg, és életképes jövőkép válhat belőle. Júniusban hosszú idő után ismét Zselízen rendezték meg a Csemadok Országos Népművészeti
Fesztiválját. A hagyományos rendezvény 50. évfolyamának a kezdetekhez hasonlóan ismét a zselízi park festői környezete adott otthont. A szervezőket dicséri, hogy rendkívül érzékenyen és hatékonyan sikerült ötvözniük az egykori fesztiválok hangulatát, üzenetét a modern-kori technológia
és trendek felhasználásával. Ennek köszönhetően a rendezvény nem vált sem népi hangvételű
celeb-felvonultatássá, sem pedig steril nosztalgiafesztivállá, ellenben sokak szerint visszaadta az
egykori rendezvények optimista életérzését úgy, hogy közben a kor minden igényének megfelelően
töltötte be eredeti célját: a népi hagyományok ápolását és bemutatását.
A masszívan terjesztett nemzetolvasztó, hagyományos értékeket újakkal felváltó, határokat,
vallást, hagyományt, nemzeti és nemi jellegzetességeket háttérbe szorító ideológia térnyerése
idején a zselízi fesztivál nemcsak a folklór és a néprajzi értékek ünnepe volt, hanem bizonyos
értelemben helyretette a dolgokat, és felszínre hozott elfeledettnek hitt folyamatokat.
A rendezvény varázsa és a régi fesztiválokat idéző nosztalgikus hangulata nem a véletlen
műve, és nem csupán a – mellesleg kitűnő és színvonalas – szervezésnek köszönhető. Ahogy a recept betartása eredményezi a finom ételt, a technológiai eljárás az elvárt eredményt, a sokak által
évtizedek óta hiányolt eredeti „fesztiválos” hangulatot is az eredeti összetevők adták. Ezek egyik
legfontosabbika talán az önkéntes munka volt, amely olyan arányban és akkora lelkesedéssel
folyt a fesztivált megelőző időszakban, amire az utóbbi évtizedekben nem volt példa. Ennek is volt
köszönhető, hogy szinte az egész város, sőt, régió sajátjának érezte a rendezvényt, és ennek arányában
szintén évtizedek óta nem tapasztalt tömeg látogatott el a műsorokra. Mindezt erősítette a város
mindenhol érezhető támogatása, a kastély lehetőségekhez mérten történő rendbehozatala, a park
felszerelésének felújítása. Mindezt összegezve és Bárdos Gyula Csemadok-elnök szavait megfogadva, miszerint a fesztiválnak a jövőbe kell tekintenie, egyelőre óvatosan, de megalapozottan
reménykedve jelenthetjük ki, hogy van jövője a nagy múltú zselízi fesztiváloknak. Városunk három napig ismét a népművészet központja volt, és szerepét magas színvonalon látta el. Miért ne
tehetné ezt a következő években is?
Levicky László

rendezvényeken tudunk összejönni. Leginkább a
táncházakra és az esti bulikra fogunk emlékezni.
Mihalicsek Mónika, Varga Rebeka
Nagyon jó volt a fesztivál,
minden tetszett, talán
leginkább a nagyszínpad
műsorai. Az előadások
közül a zselízi Kincső és az
ipolysági Sendergő tetszett a
legjobban. Legközelebb is jövünk, ismét mindhárom
napra.
Belan László, Belan Lívia
A régi fesztiválokról csak
kevés emlékünk van, de ez a
mostani rendezvény megható esemény volt. Nagy dolog
volt már maga a tény, hogy
ez az egész megvalósult. A három nap hangulata
fantasztikus volt, a táncból sugárzó erő és maga a
tény, hogy megmaradt a magyarság. Nem is gondoltuk volna, hogy a környéken ennyi fiatal viszi tovább
a hagyományt, rengeteg tánccsoportot láthattunk, és
olyan világszintű fellépéseket is, mint a Honvéd vagy
az Iú Szívek műsora. Kicsit fájó, hogy pénteken
viszonylag kevesen voltak, hiszen a prímástalálkozó
nagyon jó volt, de bízzunk benne, hogy jövőre is sikerül összehozni, és több ember lesz.
Lábsky Zoltán
Szervezőként és nézőként is részt vettem a fesztiválon. Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy nagyon magas
szinten megszervezett esemény volt,
a szervezők közül mindig mindenki
tudta, mi a dolga, hol a helye. Az egész rendezvényt
csak dicsérni tudom, azt hiszem mindenki megtalálta a számára érdekes műsort, tevékenységet.
Verdelics Károly (Illésháza)
Nagyon tetszik a park, a nagy öreg fák,
és hogy sok ember volt a fesztiválon.
Nem láttam az egész rendezvényt,
mert csak ma érkeztem, de amit láttam, tetszett. Mondjuk a gombaszögi
fesztiválnál sokkal jobban tetszett, mert
az az utóbbi években kicsit erőltetett volt. Hogy itt
önszántából ennyi ember ide eljött, időt és fáradságot
nem sajnálva, az arról árulkodik, hogy ez egy jó kis
rendezvény, remélhetőleg hagyományteremtő is.
Merva Rita (Zselíz)
Az igazat megvallva homályos emlékeim
vannak a régi fesztiválokról. Még mint
gyermek jártam ezekre a rendezvényekre,
és mindig nagy élmény volt számomra.
Tetszett, hogy különböző régiókból
érkeztek a fellépők, jól éreztem magam.
Szeretem, gyermekkorom óta imádom ezt a parkot,
szerintem sehol sincs ilyen gyönyörű park. Örülök
neki, hogy az egykori élményeket újból átélhettem, csak
most egy kicsit más szemszögből, a pult mögül. Nagyon
örültem annak is, hogy láthattam azokat az embereket, akikkel csak ritkán találkozom, jó érzés volt, hogy
eljöttek, megnéztek, vásároltak, és hogy megbecsülik azt,
amit csinálunk.
Feldolgozta: (ik)
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Hosszú idő után ismét Csemadok-fesztivált
rendeztek Zselízen. Hogy látták a háromnapos
rendezvényt a résztvevők, erről kérdeztük meg
néhányukat vasárnap délután a gálaműsor alatt
és után. A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak.
Mindenki a saját szemszögéből, de mindenki
nagyon sikeresként értékelte a fesztivált.
Baltazár János (Lontó)
Nagyon tetszik a fesztivál, voltunk itt
pénteken is, végignéztük a műsort,
sajnos nem lehettünk itt mindig, egy
időre el kellett mennünk, itt voltak
az unokák. A mai műsor valóban
nagyon szép. Leginkább a népdalok, néptáncok
tetszenek, ezek által valóban őrizzük a hagyományokat. Jó lenne, ha a fesztiválnak is megmaradna
itt a hagyománya.
Dániel Erzsébet
Emlékszem a régi fesztiválokra is,
és elmondhatom, hogy az idei rendezvény nagyon tetszik, el vagyok
tőle ragadtatva. Egyrészt nagyon
örülök, hogy a fesztivál visszakerült
Zselízre, az embert mindjárt egy kis nosztalgia
keríti hatalmába, másrészt nagyon tetszik a
környezet, a színpad, egyáltalán ahogy ki van itt
minden építve. Talán leginkább a légkörében hasonlít a régi fesztiválokra. Bár nincs akkora tömeg, mint
régen, nagyon sokan vannak most is, és látni, hogy
most is van igény az ilyen rendezvényre. Tetszik a
fesztivál sokszínűsége, nagyon gazdag a műsor, és
örülök, hogy nem sztárokat hoztak fellépni, hanem a
hazai értékeinket mutatják be, ettől szerintem sokkal
értékesebb az egész. Reméljük, hogy ilyen stílusban
fog folytatódni.
Szegecs Tibor (Fülek)
Nagyon tetszett a fesztivál, mindhárom nap itt voltam. Jók voltak a műsorok, az egyéb programok, minden
nagyon jó meg volt szervezve. Leginkább a szombati műsor, azon belül is
az Iú Szívek és a Honvéd fellépése fogott meg.
K. Nagy György (Balatonalmádi)
Teljesen rendben van minden, nagyon
szép volt a fesztivál. Sokat vásároltak
az emberek. Ami a leginkább megérintett itt, az az emberek kedvessége,
nagy szeretettel vártak itt bennünket.
Ha legközelebb lesz ilyen rendezvény, mindenképpen itt szeretnénk lenni.
Markolt Réka, Görcs Kinga (Albár)
Nagyon
fárasztóak
voltak az utóbbi napok, főleg a próbák
miatt, de azon kívül
tetszik a rendezvény. A
szervezők igyekeztek a
műsort úgy szervezni, hogy komplex műsorblokkok
szülessenek, és emiatt is kellett többet próbálnunk.
Az egész műsort kellett a próbákon lefuttatni, nem
csupán az egyes koreográfiákat. Sok csoportot megmozgatott a fesztivál, és számunkra nagy öröm találkozni azokkal az ismerősökkel, akikkel csak ilyen

Országos népművészeti fesztivál
Június 10–12-én ismét városunkban tartották
az Országos Népművészeti Fesztivált, annak
is jubileumi, 50. évfolyamát. A rendezvény a
parkban, a kastély előtt, illetve mellett valósult meg, és rég nem látott számú látogatót
vonzott. Szervezői források szerint kb. 6 ezer
érdeklődő látogatott el a hétvégén a műsorokra, a szereplők száma pedig csaknem
1300 volt. A három nap alatt elismert előadók és az ország számos régiójából érkezett
helyi csoportosulások váltották egymást a
színpadon. A központi nagyszínpad mellett a
kastély körül is pezsgett az élet, kézművesek,
árusok, vendéglátósok kínálták portékájukat,
a kisszínpadon és a közeli Pajtában pedig
különféle kísérő rendezvényeket tartottak.
Pénteken polgármesteri fogadással és a városháza

dísztermében megtartott emlékrendezvénnyel
kezdődött a három napos rendezvény. Az
Éden panzióban a kultúra újrapozícionálásáról tartottak konferenciát, a kultúrházban
a Felszállott a páva régiós selejtezőjét tartották, a Magyar Házban pedig a fesztivál
történetéről szóló kiállítást tekinthették
meg az érdeklődők. A rendezvény hivatalos
megnyitóján Bárdos Gyula országos Csemadok-elnök és Juhász András polgármester
köszöntötte a résztvevőket, majd az este
folyamán fellépett a lévai Czeglédi Péter
Református Gimnázium Gaudium énekkara a járás énekcsoportjaival közösen, Agócs
Gergely népzenekutató, majd a Kincső mutatta be Útkeresés című műsorát. Nagy sikert
aratott a különböző zenei területekről érkező

neves zenészek által alkotott Rendhagyó Prímástalálkozó szupercsapat fellépése Herczku
Ágnes és Korpás Éva közreműködésével, va-

lamint a pozsonyi Szőttes szereplése is.
A nagyszínpadi műsorok után táncházakban
szórakozott az érdeklődők népes tábora. A
kísérőrendezvények a kastély két oldalán
felállított színhelyeken folytak; a zselíziek
emlékeiben rangos helyet foglaló betonszínpados Pajtában és a szalmabálákkal körülvett
kisszínpadon. A három nap folyamán néprajzi előadások, kézműves műhelyek, gyerekházi foglalkozások tarkították a rendezvényt, a
kastély mellett kézművesek tartottak kirakodóvásárt. A fesztivál nem csupán kulturális
élvezeteket kínált, a látogatók ételek széles
kínálatából válogathattak, és érdekes élményekkel szolgált a kastély mellett felállított
Borutca is, ahol a környék pincészetei tartottak bor- és pálinkakóstolót.
Szombaton a nagyszínpadon gyermekcsoportok, hagyományőrző csoportok és táncegyüttesek mutatkoztak be. Az Iú Szívek Felföldi
levelek c. műsorával felvidéki barangolásra
hívta a nagyérdeműt, majd az est utolsó műsorszámában a Magyar Nemzeti Táncegyüttes – azaz az egykori Honvéd Táncszínház
– mutatkozott be, amelynek soraiban több
volt Kincsős is szerepelt. A közönség így a
nagyszerű produkció mellett külön is tapsolhatott Molnár Saroltának, Juhász Sándornak
és Zsombornak, valamint Csicsman Dánielnek. És hogy teljes legyen a kép, ne feledjük

el, hogy az Iú Szívekben is három volt Kincsős táncolt, méghozzá Kassai Zsuzsanna,
Horváth Mária és Gálik Gábor
A vasárnapi református istentiszteleten a
lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium
Gaudium énekkara és a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, a katolikus templomban a
szentmisén az ipolysági Musica Aurea és a
zselízi Franz Schubert Vegyeskar teljesített
énekes szolgálatot. A kastély melletti kisszínpad körül már délelőtt pezsgett az élet,
a Triola Gyerekház egész napos játszóházat
biztosított, a színen pedig egymást váltották
a műsorok, bemutatkozott többek közt Korpás Éva és Écsi Gyöngyi is. A nagyszínpadon
a Felszállott a páva szereplői, Berecz András
mesemondó majd a gálaműsor keretében az
ország egyes régióiból érkezett csoportok
mutatkoztak be a nagyszámú közönségnek.
A rendezvény nemcsak múltidéző jellegével,
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táplálkozást ismerem el”

ismerem el. Akik kipróbálták a kiegyensúlyozott vagy személyre szabott étrendet, nagyon
gyorsan elérik a belső nyugalmat és a kisebb
stresszelést. Mintha a szervezet a megfelelő
hullámra állna rá, sokan azt mondják, teljesen
más, kiegyensúlyozott életet élnek, depresszió
és érzelmi kilengések nélkül.
Ajánlanám Andreas Jopp: Veszedelmes vita-

minhiány című könyvét. Többek
közt az egyes vitaminok hiánya
okozta megbetegedések statisztikáját is tartalmazza.
Néhány országban mesterségesen
vitaminokkal gazdagítják az egyes
élelmiszereket, mert tudatosítják a
vitaminhiány és a közegészségügyi
kiadások közti összefüggést.
Arról is beszélnek manapság,
hogy az élelmiszerekbe sok káros
anyagot, ún. E-betűs anyagokat
tesznek, elsősorban gazdasági
megfontolásból.
– Az emberek szkeptikusak manapság, de még mindig szeretnék hinni, hogy
valaki vagy valami, talán a kormány vagy a
hatalom gondoskodik majd egészségükről, életükről, családjukról, biztonságukról. Ugyanakkor létük alapja saját kezükben van.
Olyan véleményekkel is találkoztam, hogy az
E-betűs anyagok, tehát a mesterséges ada-

lékanyagok, színezékek, emulátorok, sűrítők
vagy ízfokozók egészségesek, mert törvényes
keretek között ellenőrzöttek. A papír sok mindent elbír.
Véleményem szerint minél kevesebb E-betű,
annál jobb. Néha szükségesek, hogy bizonyos
élelmiszerek megóvják eredeti állagukat, de
a legjobb az lenne, ha minden természetes
alapon működne. A gond az, hogy az ember
megszokja az intenzív ízeket, amelyekkel a nyelv
ízlelőbimbóit szó szerint bombázzák, majd az
agy már követeli is őket. És aztán a természetes
élelmiszerek – a zöldség és a gyümölcs – már
nem is ízlik. Ezért is olyan nehéz néhányunknak
áttérni a természetes étrendre.
Szeretnél még valamit hozzátenni?
– Talán csak annyit, hogy egészségünk állapota
a mi választásunktól függ. Általában nem is
tudjuk elképzelni, milyen kevés elég ahhoz,
hogy javítsunk életünk minőségén.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Utakat a ravatalozókhoz
A zselízi temetőkben az
utóbbi időben több beruházás
is történt, legyen az a szódói
ravatalozó felújítása, az Esterházy kripta tetőjének javítása,
vagy a zselízi ravatalozó rekonstrukciója és a kerítés javítása.
A lakosok mindezeket értékelik,
másrészt viszont bírálatokat is
megfogalmaznak, főleg a helyi
temetők gondozását illetően.
„Az emberek főleg a kaszálással
és a temetők rendben tartásával
elégedetlenek. Többször folytattunk tárgyalásokat a temetők
gondnokával a helyzet javítása
érdekében. Ő ismételten meg
is ígérte, hogy változtat a helyzeten, de javulás mindig csak
ideiglenesen, személyes talál-

kozásaink után történt. Jelenleg
keressük a lehetőségeket, hogy
bizonyos szankciókat érvényesíthessünk, valamint alternatív
megoldásokat is a helyi temetők
fenntartását illetően” – jelentette
ki Juhász András polgármester.
Hozzátette még, hogy a temetői
beruházások még nem fejeződtek be. Mind a mikolai, mind
a szódói temetőben gondot
okoz a ravatalozóhoz vezető
bekötőút, főleg esős-saras időben.” Bár a mikolai temetőben
aránylag új a ravatalozó, nem
vezet hozzá szilárd út. Eső után
nehéz megközelíteni. Ezen az
állapoton szeretnénk javítani
úgy, hogy közben ne terheljük
meg túlságosan a költségvetést.

Az utat járdaszegéllyel kerítjük
el, és hengerelt, zúzott kővel burkoljuk. Hasonlóan oldjuk meg
a helyzetet Szódón is”. A polgármester szerint éppen megkezdődtek az új területrendezési

terv előkészületei. Hozzátette:
a tervezet első területrendezési
feladatai között az is szerepel
majd, hogy alkalmas területet
találjanak az új városi temetőnek.
(ik)

A zselízi városközpont idén várhatóan megújul. Nemcsak a
városkép változik, hanem a Szent Jakab tér melletti, fogászati
rendelő és mozi közötti terület rendeltetése is, amely a tervek
szerint közösségi funkcióval bővül. Az elképzelés szerint nyár
végén kezdődne el ezen a területen a város legnagyobb játszóterének és pihenőzónájának építése. „Ha a Lidl projektjének
keretében nem is sikerült hozzájutnunk egy játszótérhez, az emberek megérdemlik az ilyen területeket. Úgy döntöttünk, hogy
nem várunk hasonló kezdeményezésekre, inkább saját magunk
építünk egyet. A mai trendek értelmében az ilyen játszóterek
olyan helyeken épülnek, ahol az emberek szívesen találkoznak,
és a főtér melletti terület megfelelő lesz erre a célra” – ismertette
a város egyik legközelebbi fejlesztési tervét Juhász András polgármester.
(foto: rl)
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Rastislav Bagita: „Nem a diétákat, a kiegyensúlyozott
Minden jel szerint véget ért az időszak, amikor
mindenféle gyulladásos megbetegedésre antibiotikumot szedünk. Egyre gyakrabban bukkannak fel ellenálló baktériumok, amelyek ellen
az antibiotikumok nem segítenek. Úgy tűnik,
egyre inkább szervezetünk természetes
ellenálló képességére kell majd hagyatkoznunk.
A szakemberek kivételesen megegyeznek abban, hogy az immunrendszer és az egészségi
állapot a táplálkozástól és az életstílustól függ.
E témákkal nagyon gyakran foglalkoznak manapság. Köztük egy zselízi lakos is, aki fiatal
korától akkreditált táplálkozási szakemberként tevékenykedik, a Szlovák Egészségklub
alapítója, több projekt megvalósítója, előadó.
Rastislav Bagita.

Mi mindennel foglalkozol?
– Az egészséges táplálkozással és felvilágosítással foglalkozom. Tudjuk, hogy a civilizációs
betegségek többsége a helytelen táplálkozás
következménye, Szlovákia és Csehország pedig
élen jár az szív-érrendszeri megbetegedések terén. Próbálom a nyilvánosságot megismertetni
az egészséges táplálkozás alapjaival. Táplálkozási tanácsadást nyújtok, és egy csapatot vezetek, amelynek küldetése, hogy segítsen ezen a
téren az embereknek.
Talán tévedek, de szerintem a közelmúltban az egészséges életstílus és táplálkozás
még nem volt a fiatalok közkedvelt témája.
– Ez attól függ, mit tartunk közelmúltnak. Valamint a színhelytől. Szlovákiában is lassan, de
biztosan változnak az idők. Én egy svédországi
és finnországi szolgálati úton kaptam motivációt. A svédek és a finnek sportos életet élnek,
mindenhol csupa konditerem, reklámozzák
az egészséges táplálkozást, az üzletekben nagy
pultokat láthatunk tele friss és egészséges élelmiszerekkel...
Fitness vagy táplálkozási ügyben voltál a

szolgálati úton?
– Nem, akkoriban éppen csak kezdtem tevékenykedni e téren, elektrotechnikával és informatikával foglalkoztam, ezt is tanultam.
Hogy kerültél kapcsolatba az egészséges
táplálkozással?
– Úgy, hogy magammal kezdtem. 19 éves
voltam, túlsúlyos, nem éltem aktív életet, ezért
különféle egészségügyi gondjaim keletkeztek.
Megismerkedtem Martin Péli kick-box edzővel,
akivel összebarátkoztam. Elfogadott tanítványának, edzeni kezdtem, és erőnléti edzéseket
is végeztem. Intenzív és változatos edzések
voltak. Az edzőm tudta, mire kell figyelni,
milyen edzéselemeket használni, hogy ne csak
zsírt veszítsek, hanem minőségi izomtömeget is
felszedjek. Nagyon sokat tanultam tőle. Megszabadultam 25 kg súlyfeleslegtől, elmúltak az
egészségügyi gondjaim, és sokkal jobban kezdtem magam érezni.
Tehát neked segített, és úgy döntöttél, te is
segíteni fogsz?
– Már előtte eldöntöttem, hogy kezdenem kell
magammal valamit, de hiányzott valaki, aki
vezetett volna. Aztán, amikor már volt edzőm,
jelentősebb eredményeket értem el. Emellett
elkezdett az egész érdekelni, és később eljutottam egy tanfolyamra, amelyet prof. MUDr.
Jaromír Astl, CSc., a prágai Károly Egyetem
tanára vezetett. Ez az akkreditált tanfolyam
nagyon fellelkesített. Közben sorra találkoztam
olyan barátaimmal és ismerőseimmel, akiknek
egészségi gondjaik voltak a helytelen táplálkozás
miatt. Ez így együtt vitt rá arra, hogy még
intenzívebben kezdjek foglalkozni a témával,
és ismereteimet olyanok segítségére használjam fel, akiknek gondjaik vannak, és segíteni
akarnak magukon. Az ember olyan, mint egy
kötél. Elhúzhatjuk őt az eredményhez, de tolni
nem lehet.
Ha hozzád fordulnék, hogy szeretnék megszabadulni súlyfeleslegemtől, mi lenne a
teendő?
– Először is leülnék veled, és megalkotnám
személyes profilodat – milyenek a táplálkozási
szokásait, napi tevékenységeid, mit csinálsz
szabadidődben, milyen egészségügyi gondokkal küszködsz, mikor eszel, mit eszel, milyen
ételt szeretsz és milyet nem. A személyes profilt
több mint 50 kérdés megválaszolása után állítom fel. Aztán mérlegre állítanálak, de nem
egy átlagosra, hanem egy speciálisra, amelyről
a súlyod mellett szervezeted vízháztartását,
csontjaid súlyát is leolvashatom, és megtudhatom, nincs-e kezdődő csontritkulásod, milyen a
belső és külső zsírréteged – tehát hogy szerveidet és testedet mennyire lepte be a zsír, milyen
a metabolikus korod – mennyire használódott
el a tested. Fel tudom mérni az izmok súlyát és
minőségét, mind az egész testet illetően, mind
pedig külön az egyes végtagokon. Az eljárás
segítségével azt is megtudom, milyen a zsír
eloszlása a testeden, és hogy nem ferde-e a
hátgerinced. És felmérem a számomra megha-

tározó adatot – a bazális metabolizmust, tehát
az alapvető energiabevételt, amitől függnek az
általam javasolt étrendek.
Nem is sejtettem, hogy ez ilyen bonyolult...
– Az emberek többsége úgy képzeli el, hogy
megmondom nekik, mit ehetnek és mit nem, ők
lefogynak és kész. Gyakran ámulok azon, hogy
az emberek képesek több száz eurót fizetni
mindenféle fogyasztó receptért vagy étrendért,
amelyeket valaki úgy küld el nekik, hogy nem
is találkoznak. Mindenkinek egyformát, persze.
Így lehet keresni az emberi butaságon. Nekem
egyetlen étrend kidolgozása több óráig tart. Minden kliensemmel személyre szabottan foglalkozom, és hasonló a helyzet az edzésprogrammal
is. Az eredményt tartom szem előtt, ezért a
kliens bármikor felhívhat. Havonta egyszer
találkozom a klienssel, megmérem őt, és
megbeszéljük a tovább teendőket.
El kell mondanom, hogy személy szerint nem
foglalkozom az edzésekkel, ezt meghagyom a
csoportbeli kollégáknak. Vezetek egy projektet
a mybodymanager.sk honlapot, ami tulajdonképpen egy intelligens online edző. Ez a
személyes maximális teljesítmény betáplálása
után egy olyan edzéstervet generál, amely nem
haladja meg kliens lehetőségeit, de biztosítja
az előrehaladást.
És egy átlagos diétával nem lehet eredményeket elérni?
– Meg tudunk szabadulni a zsírpárnáktól egy
időre, de milyen áron? A projektjeimben való
részvétel a fogyás mellett a testi és lelki harmónia elérését, valamint egy minőségibb életet
is biztosít.
Egy ilyen diéta azt jelenti, hogy a gyors súlyvesztés
érdekében kiiktatunk bizonyos ételeket. Ám a
súlyt nemcsak a zsír, hanem az izomzat is
alkotja, amely testünk legértékesebb része.
Izomzatvesztés során gyengül az immunrendszer, csökken az általános teljesítmény.
A mai hektikus korban az emberek mindent
gyorsan szeretnének elérni, függetlenül attól,
milyen következményekkel jár. Ebben az esetben az egészségre. Próbálnak kevesebbet enni,
hogy lefogyjanak, de éppen ez a gond. Amikor
a test nem kapja meg a megfelelő mennyiségű
tápanyagot, válaszként elkezd zsírtartalékot
képezni. Az ember azt mondja, semmi gond,
egyelőre jól érzem magam. A kérdés az, hogy
meddig. Ismerek olyan eseteket, amikor harminc év alatti emberek légszomjjal, magas
vérnyomással, cukorbetegséggel küzdenek...
De olyanokat is ismerek, akik ötvenes éveikben
kitűnő formában vannak, maratonokat futnak,
és amikor elárulják a korukat, nem győzünk
csodálkozni. És ez mind életstílus kérdése.
Tehát nem javaslod a diétákat, például a
cukrok kihagyását?
– Káros. A sportolók ugyan használják ezt a
módszert, de maguk is elismerik, hogy a verseny
előtti diétának semmi köze az egészséghez. A
diétát nem, csak a kiegyensúlyozott életstílust
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A város átütemezi hiteleit...

A városi tulajdonban levő helyiségek bérbeadásának folyamata a jövőben felgyorsulhat, miután a városi képviselő-testület
május eleji ülésén megbízta a városi
hivatalt, hogy a helyiségek megüresedése
esetén a képviselő-testület jóváhagyása
nélkül hirdethesse meg a bérbeadást.

vezetője, Monika Tomeková
az átütemezés javaslatának
háttéri
beszámolójában
felhívta a figyelmet az önkormányzatok költségvetési
szabályairól szóló törvény
egyik rendeletére, amely
szerint a község csupán akkor folyamodhat új hitelek
felvételéhez, ha adóssága
nem éri el az előző év rendes bevételeinek 60%-át,
és egyúttal a hiteltörlesztés
összege nem haladja meg az
előző év rendes bevételeinek
25%-át. „A hitel merítése
után az adósság feltételezett
összege az előző év rendes
bevételeinek 38,47%-a lesz,

A Teplo GGE tervezi a központi kazánház melletti állomás átépítését. Ez tűnt
ki a társaság kérvényéből, amelyben a
létesítmény melletti terület megvásárlását kéri, ahol az újonnan épített irányító
központ területéhez a külső bejáratot
szeretné kialakítani.
Egy képviselői interpellációra adott válaszban hangzott el a képviselő-testületi
ülésen, hogy a fogorvosi rendelő előtt az
úton található kátyút a nyár folyamán
eltávolítják.

1→

tehát nem lépi túl a 60%-os
határt. A hiteltörlesztés feltételezett összege az előző
év rendes bevételeinek
5,08%-a, tehát a város megfelel a költségvetési törvény
szabta hitelfelvételi követelményeknek” – állapította
meg Štefan Jurák főellenőr
a hitel-átütemezéshez megfogalmazott álláspontjában.
Az adósság bevételekhez
viszonyított mértéke, valamint egy sor további mutató
is a város javuló pénzügyi
helyzetéről tanúskodik, ami
a beruházási tevékenység
növekedésére adhat reményt.
Annál is inkább, mivel a

A hibákat fokozatosan elhárítják

A városi közvilágítás sikeres felújítását
követően az elismerő lakossági vélemények mellett panaszok is megfogalmazódtak,
elsősorban a város egyes részein előforduló
üzemzavarokat érintően. Amint a városi hivatal vagyonkezelési osztályán megtudtuk,
a kieséseket a villanyvezetéken jelentkező
meghibásodások okozzák. A vezetékek felújítása nem volt része a korszerűsítési projektnek. Az új rendszer és a világítótestek
nagy száma magasabb igényeket támaszt
a vezetékekkel szemben, ezek egy része
azonban már elavult. A város ezért kéri
a lakosokat, hogy legyenek türelemmel. A
meghibásodásokat fokozatosan hárítják el,
várhatóan egyre ritkábban fordulnak majd
elő.
(šh)

Egy tavaly májusi képviselő-testületi határozat alapján a város megkezdte a magyar
tannyelvű alapiskolát a szolgáltatások
házával összekötő út kialakíthatóságának
vizsgálatát. Már februárban folytak tárgyalások az új bekötőút lehetőségeiről. A
közelmúltban kiválasztották a tervdokumentáció kivitelezőjét.
A Selyz Bútor K. jövöre további két gyártócsarnok építését tervezi, hangzott el a június
önkormányzati ülésen.
Május közepén a térfigyelő kamerarendszer segítségével derült fény egy
kihágásra, amely során egy fiatal helyi
lakos megrongált egy közlekedési táblát.
A kamerák felvételeinek köszönhetően
a városi rendőrök felismerték az elkövetőt, akit helyszíni bírság kifizetésére
köteleztek.
Az utóbbi időben kisebb mértékben
fordultak elő hajléktalanok vendéglátó
egységek, élelmiszerüzletek ill. buszmegállók környékén, miután a városi
rendőrség járőrei fokozottan ellenőrzik
ezeket a területeket – derült ki a városi
rendőrség tevékenységéről szóló beszámolóból. A hajléktalanok jelenléte elsősorban azért okoz gondot, mert gyakran
és többféleképpen szennyezik ezeket a
területeket.
Értesüléseink szerint a zselízí gépgyár
telephelyére új befektető költözik be. A
beruházó egy acél és betonelemeket gyártó vállalat. A zselízi telephelyen, amelyet
értesüléseink szerint meg is vásárol, a vállalat főleg autópályák építéséhez alkalmas
betonelemeket gyártana.

város a hitelek restrukturalizálásának olyan változata
mellett döntött, amely a
közv ilágítás-korszer űsítési projekt hitelből való
finanszírozásával számol.
„Ennél az alternatívánál a
közvilágítás-korszerűsítési
pályázat befejezése után
a város kézhez kapja a
projekt 554 ezer eurót kitevő vissza nem térítendő
támogatását. Ezt a bevételt
különféle beruházásokra
költheti
a
képviselőtestület döntése alapján”
– tette hozzá a pénzügyi
osztály vezetője.
(ik)

Várakozáson felül a tavalyi adóbevételek
A 2015-ös zárszámadás adatai szerint
a város gazdálkodása javult. Erről tanúskodnak a tavalyi költségvetés teljesítéséről szóló, terjedelmes beszámolóban
szerepelő számok is, amelyet a városi
képviselő-testület a júniusi ülésén hagyott jóvá.
A bevételek várakozáson felüli teljesítésében főleg az adóbevételeknek volt szerepe.
1,822 millió euró részesedési adót utaltak
át az állam a város számlájára, ami a várt
bevételek 102,06 százaléka. Ingatlanadóból a város 103,4 százalékot nyert. A város
főellenőre beszámolójában a jó mutatók
ellenére azt javasolta, szenteljenek kellő
figyelmet a kintlévőségek behajtására,
mivel a város tavaly év végéig 330 ezer
eurós hátralékot tartott nyilván. Štefan
Jurák arra is figyelmeztetett, hogy a szemétdíjnak csak a 95 százalékát sikerült

beszedni. Az ebből az illetékből származó
bevétel 162,4 ezer euró volt, miközben a
hulladékgazdálkodás 263,2 ezer euróba
került. Ha a bevételek és kiadások közti
különbséghez hozzáadjuk a követeléseket
is, a városnak több mint 243 ezer eurós
vesztesége van. A kintlévőségek jelentős
többsége természetes személyek adóssága,
mégpedig 135 ezer euró összegben” – állítja a város főellenőre. Hozzátette még,
hogy figyelmet kell szentelni a bérleti
díjakból származó bevételnek is, amelyeket tavaly csak 97,3 százalékban sikerült
behajtani. A földterületek bérbeadásából
származó bevételek elérték a tervezett
összeg 145,5 százalékát, de a lakások és a
nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérbeadásának bevételei, amelyek az összes
bérleti bevétel döntő többségét teszik ki,
96 százalékon maradtak.
(ik)
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A költségvetés egy időre változatlan
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népművészeti fesztivál előtt. „Eredetileg csupán kaszálnunk kellett volna a parkban, és megjavítanunk a hidat, ami kb. 4000 euróba került
volna. Három héttel a fesztivál előtt a szervezők
újabb és újabb igénnyel jelentkeztek” – jelentette
ki Juhász András, és hozzátette, hogy a város
megvalósította a beruházásokat, és ez egész
jól sikerült. „Szódónak évfordulója lesz, így
megkezdtük a munkálatokat egy többrendeltetésű sportpálya építésén. Pozitív visszajelzéseket
kapok ez ügyben. Nem konzultáltunk ugyan
előre a képviselőkkel, de ebből nem csinálunk
gyakorlatot” – mondta el a polgármester, és
megjegyezte, hogy mivel vállalkozói közegből
jött, a gyors cselekvéshez szokott hozzá. Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a szódói sportpálya 10 nap alatt épült meg. Később elmondta
még, hogy emellett az Úttörő utca javítása, a
Posta utcai szemétlerakat felszámolása és az
építkezési telkek kialakítása is olyan forrásokból
történt, amelyet érint a javasolt modosítás. A
polgármester azt is megjegyezte, hogy a város
forrásainak elosztásáról hozott döntésekben
hiányolja a testület, ill. a bizottságok együttműködését, amelyektől állítólag kevés kezdeményezés érkezik. A téma vitájában szó volt még
az önkéntesek példás összefogásáról a park
rendbetételének munkálatai során, valamint a
T18-as tornaterem javításáról is.

Mégis módosult
a költségvetés

Július 11-én, hétfőn tartották a városi
képviselő-testület 23. rendes ülését. Összehívásának az volt az oka, hogy elfogadják a
város idei költségvetésének második módosítását. Rövid vitát követően a testület jóváhagyta a javaslatot, aminek eredményeként
a város idén kiegyensúlyozott, 6 791 856,39
eurós összköltségvetéssel számol. Az általános vitában szó volt tervezett beruházásokról és folyamatban levő fejlesztésekről
is.
(šh)
A testület jóváhagyta a múlt ülésen a városi
hitelek átütemezéséről hozott határozat kiegészítését, amelyben a hitel váltóval történő kezeskedését rögzíti. Tudomásul vette, majd jóvá
is hagyta a városi testületi határozatok és képviselői interpellációs hozzászólások intézéséről
szóló beszámolót, tudomásul vette a főellenőr
pénzügyi ellenőrzésről szóló beszámolóját, és
jóváhagyta a főellenőr második félévi munkatervét. A 2009/15 sz. általános érvényű rendelet
(ÁÉR) második kiegészítésének jóváhagyásával
módosította a zselízi alapiskolák tankörzeteit.
A testület felesleges vagyonná nyilvánította a
nyugdíjasklub Sznf utcai területét, és úgy határozott, hogy a város hozza nyilvánosságra az
eladási szándékát. A képviselők közt az ingatlan
értékéről folyt vita, miután a nyugdíjasklub
épületét az értékbecslő 13 ezer euróra értékelte,
ám az épület használhatatlan állapotú, és le kell

bontani. Olyan javaslat is elhangzott, hogy az
ingatlant elektronikus árverés útján értékesítse
a város. A testület tudomásul vette a Béke utca
8. alatti városi ingatlan egyik helyiségére kiírt
versenytárgyalás eredményeit, és jóváhagyta
az egyetlen jelentkezővel való szerződéskötést,
amely nyomán fodrászszalon nyílik az épületben. Jóváhagyta a DOS lakóház tetőszerkezetének bérbeadását egy internetes LTE hálózati
antennák felszerelése céljából. A lehetséges
egészségügyi kockázatokra irányuló képviselői
kérdésre a SWAN vállalat képviselője elmondta,
hogy a sugárterhelés 15–20 méteres távolságban
már elhanyagolható, ráadásul a bérleti szerződés része lesz egy egészségügyi tanúsítvány is.
A vállalat évi 2000 euróért veszi bérbe a
tetőszerkezetet. A képviselők tárgyi teher
létesítését hagyták jóvá a Západoslovenská
distribučná Rt. részére, amely villanyvezetéket
épít a Garam mögötti kiskertek tulajdonosai
számára. Tudomásul vették a lakbérhátralékok
állapotáról és behajtásáról szóló beszámolót is.
A testület tudomásul vette a Castellum Zeliz
polgári társulás érdeklődését a Városi Múzeum
és Franz Schubert Emlékszoba bérbevétele
iránt. A bérbeadást évi 1 eurós bérleti díj ellenében jóváhagyta, különös tekintettel a társulás
tevékenységére, amely többek közt azt is célul
tűzte ki, hogy kiállítások szervezésével fejlessze
a város idegenforgalmát. Meghatározatlan időre
jóváhagyta a bérleti szerződést, és visszavonta a
múzeummal kapcsolatos korábbi határozatait.
A kialakult vita nyomán a bérleti szerződésbe
belefoglalták, hogy a bérbeadó, tehát a város
évi 3000 euróig vállalja fel az üzemeltetési költségeket, az ezt meghaladó költségek a bérlőre
hárulnak. A testület tudomásul vette a bizottságok tevékenységéről szóló beszámolókat és a
plénum második félévi üléstervét. Jóváhagyta,
hogy a város illegális hulladéklerakatok felszámolására 70 ezer eurós támogatásért pályázzon
a Környezetvédelmi Alapnál, valamint a projektum 5%-os önrészének biztosítását is. Egy
telekeladási kérvénnyel kapcsolatban a testület
visszavonta egy 2014-es határozatát, amellyel
felesleges vagyonná nyilvánította a Béke utcai
sorgarázsok melletti területet, és határozott
arról, hogy a város rendezze a telkeket a nyilvántartásban.
Az interpellációk során Csenger Tibor a
kultúrház színpadának tervezett javítása és a
Selyz Bútor bekötőútja iránt érdeklődött. Szó
volt a DOS lakóház javításáról és a munkásszálló tervezett felújításáról is. Sokol László
a park karbantartásáról kérdezte a polgármestert. Juhász András válaszában megerősítette, hogy a munkaügyi hivatal közreműködésével két állandó dolgozót foglalkoztat a
város, akik a parkról fognak gondoskodni, és
hozzátette, hogy ami a parkban megvalósult,
azt a munkák első ütemének nevezhetnénk,
mert a folytatás tervben van. Polka Pál megemlítette, hogy a parkban egy méretes faág
ráesett az egyik hídra, és komolyan megron-

Röviden
Zselíz város hiteladóssága a múlt év végén
1 690 227,80 euró volt, derül ki a június
önkormányzati ülésen jóváhagyott tavalyi évi zárszámadás adataiból. A város
759 913,06 euró értékű kötelezettségeket
és 228 443,93 euró értékű követeléseket
tartott nyilván az időszak végén.
Városunk ez év elején 13,272 millió euró
értékű vagyonnal rendelkezett. Az aktívumok legnagyobb része hosszú távú
anyagi jellegű vagyon volt 10,315 mil.
euró értékben.
Az Eurospinn Kft., amelyben a város
51%-os tulajdonrészesedéssel rendelkezik, tavaly 58 496 ezer eurós veszteséggel gazdálkodott, miután 379 772 eurós
bevételekhez 321 276 eurós kiadások
társultak. Egy további városi tulajdonrésszel rendelkező vállalat, az Ekoferment Kft. nem végzett tavaly semmilyen
tevékenységet, és idén februárban beleolvadt az Eurospinn Kft-be. A felszámolás
alatt álló Sanamed Plus Kft. nem közölt
semmilyen gazdálkodási adatokat. A városi könyvtár fő tevékenységében 6 ezer
eurós veszteséget képezett, vállalkozásában nullszaldós gazdasági eredménnyel
végezte az évet.
A város 96 bérlakás-kiutalási kérelmet
tart nyilván, állapították meg a képviselő-testület mellett működő, többek közt
lakáskiutalással is foglalkozó egészségügyi
és szociális bizottság júniusi ülésén. A
kérvényezők közül azonban csupán heten
felelnek meg az összes követelménynek.
Idén a város 36 újonnan felépült és négy
további lakást utalt ki az érdeklődőknek.
gálta. Ezzel kapcsolatban a képviselő a parki fák
állapotfelmérését sürgeti. Annak a véleményének is hangot adott, hogy a városnak át kellene
értékelnie a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos
álláspontját. A temetőkkel kapcsolatban Ivan
Pál is felszólalt, aki szerint a város egyetlen
temetőjét sem kaszálják. A közvilágítás
üzemzavaraival kapcsolatban két okra is
fény derült: egy esetben villámcsapás miatt
volt kimaradás, a Napfény utcában pedig
a közeli üzlet nemrég elvégzett bővítési
munkálatai okoztak zavart. Sokol László a
városi sportklub nevében kijelentette: a
szervezet felvállalná a T18-as tornaterem
üzemeltetését. Polka Pál azt javasolta, hogy
helyezzenek ki városi címert ábrázoló
táblákat a bekötőutak mentén, és a dotációs
bizottság tervezett ülésének időpontja iránt
érdeklődött. A bizottság a hivatali elöljáró
szerint nyáron ülésezik. Ľudmila Pivarčiová
a Mikulčan polgári társulás nevében arról
tájékoztatott, hogy készül Garammikola
városrész monográfiája.
(ik)
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A gond az, hogy az ember megszokja az intenzív ízeket, amelyekkel a nyelv ízlelőbimbóit szó
szerint bombázzák, majd az agy már követeli
is őket. És aztán a természetes élelmiszerek
– a zöldség és a gyümölcs – már nem is ízlik.
Ezért is olyan nehéz néhányunknak áttérni a
természetes étrendre.
(Bővebben 4. oldalon.)

...a kieséseket a villanyvezetéken jelentkező meghibásodások okozzák. Az új
rendszer és a világítótestek nagy száma
magasabb igényeket támaszt a vezetékekkel szemben, ezek egy része azonban már
elavult. A meghibásodásokat fokozatosan
hárítják el, várhatóan egyre ritkábban fordulnak majd elő.

93701@pobox.sk
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A Franz Schubert Művészeti Alapiskola
táncszakának növendékei Európa-bajnoki címet szereztek. A Történelmi sikert
a VII. Látványtánc Európa-bajnokságon
érték el, amelyet június végén Léván
tartottak.
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Júniusi önkormányzati ülés

A költségvetés egy
időre változatlan
A városi képviselő-testület a hónap utolsó
napján a városi hivatal esketőtermében
tartotta júniusi, 22. ülését. Bevezetőben a
testület tudomásul vette a városi rendőrség
májusi tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint az alapiskolák, a szabadidőközpont,
a városi könyvtár és a művészeti alapiskola
tavalyi költségvetésének merítéséről szóló
beszámolókat, amelyeket jóvá is hagyott.
Ezt követően tudomásul vette a városi költségvetés 2015-ös évi merítését, a főellenőr
zárszámadáshoz kidolgozott álláspontját,
a könyvvizsgáló beszámolóját, valamint a
költségvetés értékelő beszámolóját, majd
jóváhagyta a város tavalyi zárszámadását.
Ellenkezőleg, nem hagyta jóvá a városi
költségvetés idei 2. módosítását, amely mind
a tőkeforgalmi, mind pedig a rendes bevételek és kiadások növekedésével számolt.
A pénzügyi bizottság elnöke, Csenger Tibor
megjegyezte, hogy a bizottság ugyan legutóbbi ülésén nem volt határozatképes, ő maga
azonban meglepődött a javaslat néhány
részletén. „Ezeket a tételeket azért módosították, mert elkezdett, ill. már be is fejezett
beavatkozásokhoz kötődnek, és e területen
nem így kellene működnie a dolgoknak. Nem
történt ugyan még törvénysértés, hiszen a
munkákat még nem fizették ki, viszont már
folynak” – jelentette ki a bizottsági elnök,
és hozzátette: a képviselők számára is lehetővé kellene tenni, hogy bizonyos tételekre
maguk tegyenek javaslatot. Példaként a
református és a római-katolikus templomot
összekötő járdaszakasz javítását említette. A
polgármester szerint néhány tevékenységet
lehetetlen volt előre megtervezni, ilyennek
nevezte a parki munkálatokat az országos
→2

Városunk új sportpályával gazdagodott a nyár elején. A város saját forrásból a szódói kultúrház mögötti területen csupán néhány nap leforgása alatt építtette fel a többrendeltetésű
sportpályát, amelyet a hagyományos Szódói Napon adtak át.
(foto: op)

A város átütemezi hiteleit,
tízezreket takarít meg évente
A városi képviselő-testület májusi határozatának alapján Zselíz város restrukturalizálja hiteladósságát. Három beruházási
hitel kb. 1 milliós keretösszegének, valamint a
közvilágítás korszerűsítésére merített euróhitel
csaknem 600 ezer eurós összegének összekötésével egyetlen, 1 621 496 eurós összegű hitelt
törleszt ezután, és a részleteken évente több
mint 60 ezer eurót takarít meg.
A hiteladósság restrukturalizálását, tehát több hitel összekötését, a feltételek és
a törlesztés átütemezését a Prima banka

kínálta fel a városnak. Az új feltételek szerint az összevont hitelt a 12 havi EURIBOR
kamatláb, tehát az eurózónán belüli bankközi
kamat, valamint 1,4 százalékig terjedő további
kamatrátával kínálja a bank. A kamatot a
8 éves törlesztési időszak során évente értékelik át. Míg a beavatkozás előtt a város
csaknem 265,6 ezer eurót költött hiteleinek
törlesztésére, addig az átütemezés után az
összevont hitel törlesztése 202,7 ezer euróra
fog csökkenni.
A városi hivatal pénzügyi osztályának
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