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Mama nemala na to, aby nám ich každý deň
kupovala. Ako deti sme tam posedávali a tie
ženy, volali sme ich jablkárky, s pre nás neznámym slovom „Nate“ nám občas podali jablko
alebo hrušku. Aj tieto spomienky mnou pohli,
keď som sám túžil niekomu niečo darovať, urobiť radosť, pomôcť.
(Viac na 4. strane...)

Mestské noviny

„Nemôžeme čakať donekonečna na projekt
kanalizácie, a preto nezávisle od nej začneme s opravou miestnych komunikácií.
Začneme Pionierskou ulicou. Na základe
vlastného posúdenia vieme, že komunikácia je tam v kritickom stave...“
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cena: 0,35 eur

50. Celoštátny
ľudovo-umelecký
festival
10.-12. júna 2016

Podrobný program na 7. strane

Park sa preberá k novému životu

2. májové zasadnutie MsZ

Odpady od júla
po novom
Mestské zastupiteľstvo rokovalo na
svojom 20. riadnom zasadnutí 26. mája
v sobášnej sieni mestského úradu. Keďže
predchádzajúce zasadnutie bolo začiatkom mája, program nesľuboval rokovací
maratón. O to viac, že ešte pred začiatkom zasadnutia sa účastníci po rokovaní za zatvorenými dverami zhodli v tom,
že bod pojednávajúci o zmluve o nájme
hnuteľných vecí – výstavných exponátov
do mestského múzea bude z programu
rokovania stiahnutý.
MsZ zobralo na vedomie správu
o činnosti mestskej polície za apríl
tohto roka a správu o kontrole plnenia
uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov, ktorú aj schválilo.
Keďže na predchádzajúcom zasadnutí sa
poslanci už výberom príslušnej alternatívy vyjadrili k zásadnej otázke spôsobu
reštrukturalizácie úverov mesta, tentoraz bez rozpravy už len schválili predložený návrh. Zastupiteľstvo schválilo
všeobecne-záväzné nariadenie č. 4/2016
o nakladaní s komunálnym a drobným
stavebným odpadom. Podľa Tibora
Csengera ide o dôležité nariadenie vyplývajúce zo zmeny zákona o odpadoch.
Poslanec však vyjadril obavy, či bude
dodržiavanie inak kvalitne spracovaného nariadenia možné aj efektívne
kontrolovať. Uviedol aj niekoľko príkladov: kontrola ustanovenia, že bioodpad
nepatrí medzi komunálny odpad alebo
kontrola počtu nádob v jednotlivých
domácnostiach. Vedúci odboru správy
mestského majetku Peter Haris zdôraznil najmä dôležitosť informačnej a osvetovej činnosti. Dodal, že v domácnosti,
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Len ťažko bolo možné nevšimnúť si, ako sa
park mení. Najmä okolo kaštieľa. Zmizlo
nevkusné oplotenie a do jeho predných
okien pribudli okenice. Z diaľky vyzerá,
akoby bol zrekonštruovaný. Vyčistený bol

problémy, ktoré treba riešiť. Nedá sa to však
naraz a nedá sa ani predpokladať, kedy čo
bude možné realizovať. Ako už bolo niekoľkokrát povedané, úspechom bude, ak sa
podarí realizovať aspoň časť strategického

priestor okolo kaštieľa a zrekonštruovaná
bola aj betónová plocha, vrátane malého
pódia.
Jednoducho povedané, park akoby sa preberal k novému životu. Skrásnel a omladol.
Aj keď to všetko pôsobí pozitívne, predsa
sa len mnohým občanom natíska otázka, či
to všetko nie je len pre festival a či potom
park nezostane opäť zanedbaný.
Primátor Ondrej Juhász sa vyjadril jednoznačne: „Kto pozorne čítal môj volebný
program, toho nemôže prekvapiť, že mesto
vnímam komplexne. V strategickom pláne rozvoja mesta sú pomenované mnohé

plánu. Aj vďaka úsporným opatreniam, ktoré
sme realizovali, sa konsolidovala finančná
situácia a môžeme sa venovať viacerým projektom. Možnosť obnoviť konanie festivalu v
Želiezovciach sme privítali a rozhodli sme
sa, že ako mesto zabezpečíme technické zázemie. Na kaštieľ sa osadili okná, ktoré boli
v sklade. Osadené mali byť už dávno, kaštieľ
hneď dostal iný vzhľad. To škaredé oplotenie obrastené burinou bolo odstránené a
ochranné pásmo zúžené na 5 metrov. Nové
oplotenie bolo urobené z trvácneho materiálu, bol použitý oplastovaný drôt pre prípad, že
bude potrebné čakať na celkovú rekonštrukciu.
→2
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Park sa preberá k novému životu
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V parku sme odstránili navozený odpad a
zároveň opravujeme chodníky. To sa malo
urobiť už dávno, bez ohľadu na to, či bude
alebo nebude festival. “
Z uvedeného vyplýva, že celková rekonštrukcia kaštieľa nie je nereálna. Primátor
je však v tejto otázke zatiaľ zdržanlivý,
možno preto, aby nevzbudzoval príliš veľké
očakávania. Podľa jeho predchádzajúcich
vyjadrení je najdôležitejšie to, že teraz sme
už na objavenie sa takejto možnosti pripravení. Na rozdiel od nedávnej minulosti, keď
úplne chýbala projektová dokumentácia.
Dôležité je, že park by bol daný do poriadku, aj keby sa žiadny festival nekonal.
Ten festival prišiel len vhod a všetko to

urýchlil.
Objavili sa aj otázky, prečo sa stavia ďalší

amfiteáter, keď ten, ktorý
bol odovzdaný do užívania
v roku 1987, bol postavený
v štýle „maďarskej dediny“
práve na účely tohto festivalu.
Požiadavka, aby sa festival
konal na mieste, vychádza
najmä od folkloristov a hrá v
nej istú úlohu aj nostalgia, čo
primátor rešpektuje: „Tento
festival je špecifický, je to také
nostalgické pre tých, ktorí si
pamätajú, ako to bolo kedysi
a práve k tomu sa chceme čo
najviac priblížiť. Za kaštieľom bolo obnovené to malé pódium, kde sa tiež môžu konať
rôzne podujatia, teraz sa opravuje
osvetlenie. Chceme, aby v parku
pulzoval život, aby bol veľkou oddychovo-kultúrnou zónou mesta.“
Na to, aby sa park udržiaval v
dobrom stave, je potrebné sa
oň pravidelne starať. Podľa primátora využívanie aktivačných
pracovníkov na tento účel nebolo
dostatočne efektívne: „Ja chápem
tých ľudí, ktorí za sociálne dávky
povinne musia odpracovať určitý
počet hodín, že nepodajú taký pracovný výkon. Na údržbu parku sme
zamestnali na plný úväzok dvoch
konkrétnych pracovníkov, ktorí
budú celý park spravovať, udržiavať v ňom poriadok a opravovať poškodené
zariadenie.“

K skrášleniu parku prispeli aj mnohí
brigádnici z radov občanov, občianskych združení a organizácií. Do prác
sa zapojili členovia miestnej organizácie
Csemadoku zo Želiezoviec, P. Ruskova,
Sazdíc, Hronoviec, Matice slovenskej,
neinvestičného fondu Čistý prameň,
veriaci reformovanej cirkvi, športovci
MŠK, občianskych združení Mikulčan,
Svodov. Pomohla nám aj starostka Farnej
a starosta Nýroviec nám zapožičal traktor a kosačku.
„Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, zo
srdca ďakujem. Zároveň však prosím občanov, aby sa k parku správali ako k svojmu
vlastnému, pomáhali udržať poriadok a
keď uvidia, že niekto tam niečo poškodzuje, aby ho upozornili alebo upovedomili
mestskú políciu. Musíme si uvedomiť, že
aké prostredie si okolo seba vytvoríme, tak
sa v ňom budeme cítiť,“ dodal primátor
Ondrej Juhász.
(šh, foto: rl, šh)

Odpady od júla po novom
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kde je viac ako 5 členov, môžu byť dve
nádoby alebo veľká, 240-litrová nádoba
na odpad. Ich evidenciu vedie poskytovateľ služieb. Vojtech Kalló pripomenul, že
obsah kuka-nádob kontrolujú pracovníci
poskytovateľa služieb vývozu odpadu
a v prípade, že sa v ňom nachádza odpad,
ktorý tam nepatrí, nádobu nevyprázdnia.
Zastupiteľstvo VZN schválilo. Schválilo
aj odpredaj pozemku s rozlohou 183 m 2
pred kotolňou na Mierovej ulici spoločnosti Teplo GGE za cenu 2360 eur, určenú znaleckým posudkom.
MsZ zrušilo svoje uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia o zaobstaraní
geometrického zamerania pozemkov na
Lipovej ulici. Podľa primátora by tieto
výdavky neboli oprávnenými, navyše
jedna z dotknutých strán vlastní geometrický plán a poskytne ho mestu, ktoré tak
nemusí zadávať vypracovanie dokumentu
za 8 - 10 tisíc eur. MsZ schválilo zrušenie
bodu II. uznesenia č. 43/2016.
Kazimír Kovács v interpeláciách upozornil na problém stále častejšieho obme-

dzenia, dokonca občasného „upchatia“
dopravy na Petőfiho ulici. Podľa poslanca
k tomu dochádza oveľa častejšie odvtedy,
čo sa na túto ulicu presťahovala stávková
kancelária. Primátor sa vyjadril, že vyzve
obvodné oddelenie policajného zboru na
častejšiu kontrolu tejto ulice, v záujme
zabezpečenia potrebného miesta na bezproblémový prejazd vozidiel.
V diskusii sa Miroslav Kriška pýtal na
existenciu potrebných povolení na vykonávanie výkopových prác v parku
v blízkosti stromov. Primátor vyhlásil,
že vykonanie prác nariadil on a položil otázku, prečo sa o park nezaujímali
ochranári predtým, keď sa tam nerobilo
nič, len niektorí tam vyvážali odpad.
Poslancovi vytkol zlý stav bike parku.
Dodal, že za ostatný mesiac bolo z parku
vyvezených za 22 nákladiakov rôzneho odpadu. Viacerí poslanci vyzdvihli
iniciatívu mesta a rôznych organizácií,
združení a samotných občanov pri
brigádach na úprave parku. Pavol Ivan
upozornil na to, že správca hlavnej cesty

vedúcej cez mesto, ktorým je správa ciest,
nekosí na úseku pri mikulskom parku, čo
miestnym obyvateľom spôsobuje nepríjemnosti. Primátor pri tejto príležitosti
poznamenal, že aj mestu chýbali kosiči
v radoch aktivačných pracovníkov, od
júna však nastupujú štyria noví pracovníci v týchto pozíciách na plný úväzok.
Podľa Gézu Nagya občania nemajú vždy
jasno v tom, aký subjekt alebo občan má
v ktorých častiach mesta povinnosť kosiť
zeleň.
V rámci diskusie bola určitá kritika smerovaná na mestské noviny, a to od dvoch
predstaviteľov vydavateľa, čiže mesta.
Podľa primátora bol článok v máji o Dni
Zeme príliš pozitívne naladený, pričom
podľa neho podujatie nedopadlo najlepšie, pretože v Želiezovciach sa toho urobilo málo. Naopak, poslanec Pavel Polka
požadoval, aby v novinách bolo viac
pozitívne ladených článkov, informujúcich o úspechoch mesta. Zasadnutie bolo
ukončené po dvoch hodinách rokovania.
(ik)
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Čakanie na želiezovskej pošte
sa spríjemní

Plánuje sa rozšírenie
separovaného zberu

Návštevníci želiezovskej pošty si isto všimli,
že od začiatku roka prebieha rekonštrukcia
budovy. Dokedy potrvá a čoho sa týka, sme
sa spýtali na ústredí Slovenskej pošty, a.s. Na
naše otázky odpovedala Andrea Pivarčiová
z odboru komunikácie.
Kedy sa začala rekonštrukcia budovy že-

liezovskej pošty a kedy má byť ukončená?
– Rekonštrukcia pošty v Želiezovciach sa začala 22. januára, ukončenie stavebných prác je
stanovené do 30. novembra 2016.
Aký je rozsah rekonštrukčných prác, čo
všetko sa bude rekonštruovať v rámci

budovy?
– Súčasťou rekonštrukčných prác sú stavebné
úpravy prvého poschodia budovy pošty. Zároveň nainštalujeme nové slaboprúdové rozvody,
vybudujeme nové silnoprúdové rozvody a zrekonštruujeme vykurovanie. Stavebné práce
zahŕňajú aj klimatizáciu v poštovej hale, vybudovanie rampy pre bezbariérový prístup, rekonštrukciu
fasády so zateplením budovy a
rekonštrukciu strechy.
Aké zmeny prinesie rekonštrukcia pre verejnosť?
– Nové, väčšie, klimatizované
priestory pošty výrazne zlepšia podmienky pre poskytovanie služieb našim klientom a
zároveň sa zlepší aj pracovné
prostredie zamestnancov. Veľkým bonusom rekonštrukcie
je vytvorenie bezbariérového
prístupu.
Ako sa využije ľavé krídlo
budovy, ktoré
doteraz
nebolo využívané v rámci poskytovania
služieb?
– V ľavom krídle budovy bude vytvorené zázemie, ktorého súčasťou bude miestnosť pre doručovateľov, šatňa so sociálnymi zariadeniami
a kancelária vedúcej pošty.
(ik)

Mesto začne s opravou svojich
ciest. Prvá bude Pionierska

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
sa začiatkom mája na svojom zasadnutí
zaoberalo návrhom na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v projekte
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce. MsZ na
schôdzi schválilo prípravné práce predloženia žiadosti. Dňa 30. mája bolo z dôvodu
konečného odsúhlasenia projektu zvolané
21. zasadnutie MsZ, kde poslanci schválili
predloženie žiadosti a maximálnu výšku
5-percentného spolufinancovania projektu
v sume 25 628,46 eur.
O projekte informoval poslancov vedúci odboru správy mestského majetku
MsÚ. Podľa Petra Harisa je v rámci daného
projektu plánované obstaranie technológie,
ktorá pomôže zvýšiť kapacitu pri triedení biologicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad, parkov a cintorínov, objemného
odpadu, jedlých olejov a tukov a drobného
stavebného odpadu. Projekt má zároveň
umožniť mestu a jeho obyvateľom jednoduchšie nakladanie s odpadmi. „Predloženým projektom chceme obstarať zberné
nádoby na biologicky rozložiteľný odpad,
zberové vozidlo s rotačným lisovaním, drvič
stavebného odpadu, hákový nosič kontajnerov a naťahovacie kontajnery na biologicky
rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad
a rôzne druhy separovaného odpadu vrátane bioodpadu,“ informoval vedúci odboru.
Dodal, že v súvislosti s projektom vzniknú
aj neoprávnené náklady vo výške 8700 eur
na vypracovanie projektu, spracovanie žiadosti o NFP a kompletný proces verejného
obstarávania.
(ik)

Stav miestnych komunikácií je jedným nad ňou. „Nemôžeme čakať donekonečna
z najviac kritizovaných oblastí v meste. na projekt kanalizácie, a preto nezávisle
Právom, treba dodať, keďže rôzne výtl- od nej začneme s opravou miestnych kože komunikácia je tam v kritickom stave
ky a iné nerovnosti povrchov vozoviek munikácií. Začneme Pionierskou ulicou.
a podľa informácií okresného riaditeľstva
miestnych ciest spôsobujú na mnohých Na základe vlastného posúdenia vieme,
policajného zboru sú tam dokonca
uliciach nášho mesta nepríporušené aj niektoré cestné normy,
jemnosti v doprave, či už
ktoré má takáto miestna komunikámotorizovanej, pešej alebo
cia spĺňať. Takto pôjdeme z ulice na
cyklistickej. Dlhé roky sa
ulicu,“ vyjadril sa primátor Ondrej
čaká na kanalizáciu, ktorá
Juhász. Mesto nedávno vyhotovilo
v mnohých uliciach ešte nie je
analýzu stavu miestnych komunidobudovaná. Pri jej budovaní
kácií s podrobnou fotodokumenby sa musel narušiť povrch
táciou, s ktorou sa oboznámili aj
komunikácií, preto mohlo byť
poslanci MsZ na jednej z ostatných
aj pochopiteľné, že mesto s rezasadnutí mestského pléna. Piokonštrukciou ciest čakalo.
nierska ulica je známa extrémnymi
V
prípade
nenávratného
nerovnosťami a tým, že niektoré jej
finančného
príspevku
na
časti sú v období väčších dažďov
dobudovanie kanalizácie sa
kompletne v celej šírke pod vodou.
mesto Želiezovce ocitlo na
Opravy plánuje mesto zabezpečočakacom zozname úspešných
vať prostredníctvom svojej firmy
žiadateľov, ktorí sa však pri
Eurospinn v najbližšom období.
dodatočnom hodnotení podľa
Po Pionierskej ulici má prísť na
objektívnych kritérií ocitli
rad Sládkovičova a časť Zlatníckej
„pod čiarou“. To by mohlo
ulice, využívaná ako zadný prístup
Opravou
cesty
sa
zabezpečí,
aby
sa
voda
po
zrážkach
nehromadila
na
znamenať, že najbližšie by
k
materským školám.
(ik)
vozovke,
ale
mohla
vsakovať
do
podložia.
mohlo automaticky skončiť
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Jozef Kanyuk: „Nemám ťažké srdce na tých, ktorí
Na tých, ktorí ho poznajú, pôsobí ako obyčajný
človek, pretože jeho neobyčajná zanietenosť je
taká úprimná, že si na ňu zvykli. Inak je to však
s tými, ktorí ho až tak nepoznajú, len sa niekde
dopočuli alebo dočítali o jeho aktivitách.
Želiezovčania ho roky poznajú ako maliara-natierača, ktorý žije blízko niekdajšej kompy
v Mikule. Známym v širokom okolí sa stal ako
zberateľ pohľadníc, insitný maliar a aktivista. V
roku 2007 sa mu podarilo zrealizovať vlastnú
myšlienku - uskutočňovať každoročne pred
Vianocami benefičné aukcie výtvarných diel,
z ktorých výťažky sa rozdeľujú ľuďom zápasiacim so sociálnymi problémami. Predaukčné
výstavy a benefičné aukcie pod názvom ART
FOR HELP sa pravidelne konali najskôr v Želiezovciach, od roku 2010 v Leviciach.
Koncom roka 2012 sa stal nositeľom titulu Senior roka 2012, ktoré je ocenením jeho aktivít
v oblasti pomoci druhým.
Viem, že ste sa narodili v maďarskom Nyiregyházi a v rámci presídľovania obyvateľstva
ste sa dostali do vtedajšieho Československa,
kde ste detstvo prežili v Jure nad Hronom.
Aké spomienky to vo vás zanechalo?
– Detské roky sú vždy krásne. Keďže to bolo po
vojne, žili sme veľmi skromne. Na Nyiregyház si
nepamätám, mal som jeden rok, keď sme sa sem
prisťahovali.
Presídľovanie bolo pre mnohých ľudí bolestivé, ako to bolo s vami?
– Otec sa cítil byť Slovákom, preto sme sa vrátili
naspäť. Tu sme chodili do slovenskej školy, ale
v našej rodine boli čítané aj maďarské knihy.
Detstvo sme prežili tak, že sme nezanevreli na
maďarčinu. Inak je to s mojimi bratrancami,
ktorí zostali v Maďarsku. Ako sme sa navštevovali, po slovensky vedeli stále menej a dnes už po
slovensky nehovoria.
Viem, že na presídľovanie niektorí nespomínajú
v dobrom, ale to sa týka tých, ktorí boli presídlení
nasilu. Náš prípad bol iný.
Vraj ste sa výtvarne prejavovali už v detstve,
keď ste svoje prvé dielka kreslili na cigareto-

vé papieriky.
- Áno, je to tak. Môj otec bol vojnový invalid,
mal trafiku, kde predával aj cigaretové papieri-

ky. Na výkresy sme nemali peniaze, ale už ako kde Richard Müller zaspieval pesničku pre deti
štvorročnému sa mi ceruzka vrtela v ruke a tak z niektorého detského domova a zároveň tomu
som kreslil na tie papieriky. A pretože som rád domovu daroval stotisíc korún. Páčilo sa mi
kreslil, a veľmi dobre som sa neučil, rodičia ma to a začal som rozmýšľať nad tým, ako rád by
nasmerovali na učňovskú školu do Levíc, aby som aj ja prispel na dobročinnosť, ale kde vziať
som sa stal maliarom izieb.
toľko peňazí? Ja mám len obrazy. Občas niektoré
Mali ste aj iné záľuby?
predám alebo darujem, ale keby sa dalo viac
– Na výlety k nám do dediny chodieval jeden obrazov premeniť na peniaze... A vtedy mi napafarár z Budapešti. Chodil ku Hronu maľovať. Ja ako malý chlapec som ho sledoval,
obdivoval som jeho stojan, štetce, farby, ale
najmä to, ako maľoval. Potom, keď som už
bol učňom, vo výklade jednej predajne som
uvidel kufríček Mánes s farbami a štetcami.
Chcel som si ho kúpiť, ale nemal som za čo.
Mama mi dávala tri koruny na desiatu,
tak som sa uskromnil. Občas sme ako učni
dostávali za vymaľovanie tringelty, a takto
som si postupne na ten kufríček našetril.
Maľovanie mi však nejako nešlo a nevedel
som prečo. Poučil ma jeden starší maliar,
že maľovať treba na plátno, nie na výkres.
Potom však prišla vojenčina, založil som si Jozef Kanyuk nedávno oslávil svoje 70. narodeniny.
rodinu a na maľovanie som si čas nenašiel.
dlo uskutočniť dražbu, kde by dražiteľ vedel, že
Staval som dom a dlho som nemaľoval.
obrazom, ktorý získal a ktorý si doma zavesí na
Ale potom ste sa k maľovaniu vrátili...
– Áno, neskôr som sa k maľovaniu vrátil. Bolo stenu alebo ho niekomu daruje, zároveň pomôže
to v ďaka stretnutiu s akademickým sochárom niekomu, kto pomoc potrebuje.
a maliarom Jozefom Mazanom. Mal som vtedy Mám spomienky z povojnového obdobia, keď
36 rokov, stretli sme sa náhodou počas cestova- z Novej Bane chodili babky predávať jablká.
nia, dali sme sa do reči a keď som sa mu zdôve- Mama nemala na to, aby nám ich každý deň
ril, že tiež maľujem, pozval ma k sebe do svojho kupovala. Ako deti sme tam posedávali a tie
dočasného atelieru v Pohronskom Ruskove. ženy, volali sme ich jablkárky, s pre nás neznáPotom som k nemu chodil do Banskej Štiavnice, mym slovom „Nate“ nám občas podali jablko
tam sme maľovali, rozprávali sme sa a on ma alebo hrušku.
usmerňoval. Začal som vystavovať ale prežil Aj tieto spomienky mnou pohli, keď som sám
som aj svoje temné obdobie. Pil som. Trvalo to túžil niekomu niečo darovať, urobiť radosť,
asi 15 rokov, keď sa mi podarilo uvedomiť si, že pomôcť.
tým trápim seba i svoju rodinu. Mal som šťastie, V takej dražbe však najviac investuje umepodarilo sa mi z toho dostať. Po päťdesiatke som lec...
– Farby, plátna, štetce, rámy... Nie je to zadarmo.
sa dal naplno na maľovanie.
Maľovaniu sa teda, s nejakými prestávkami, Ale keď niekoho baví maľovať, tak musí maľovať.
venujete odmalička až doteraz. Ako je to so A ja musím.
A tak ste svoju myšlienku začali vysvetľozbieraním pohľadníc?
– Pracoval som v Štúrove na lešení a tam sa vať...
šrotoval papier. Všimol som si, že sú tam aj po- – Áno. Oslovoval som ľudí, o ktorých som si
hľadnice. Tak sa to začalo, začal som pohľadnice myslel, že realizácia tejto myšlienky bude v ich
zbierať, najskôr zemepisné a potom aj umelecké, záujme. Od jednej pani, ktorú nebudem menoveľmi ma uchvátili staré maľované pohľadnice vať, som dostal prísľub, že osloví ďalších. O nejamiest, na ktorých boli ľudia v dobovom oblečení. ký čas mi však povedala, že nie je záujem. Ona
Začal som chodiť na burzy do Rakúska, Buda- však nebola jediná a ani posledná, ktorú som
oslovil. Napríklad Irena Turzová hneď súhlasila
pešti, Brna... Venoval som sa tomu 25 rokov.
Zbieranie pohľadníc, maľovanie... Nakoľko a veľmi pomohla. A takisto Janka Beníková. A
veľmi dobre som pochodil aj vo vašej redakcii, a
spolu tieto dve záľuby súvisia?
– Pohľadnice sú tiež výtvarnými dielami. Mnohé tým bolo postarané o propagáciu aj zhotovenie
pohľadnice ma inšpirovali k maľovaniu. Len katalógu s fotoreprodukciami.
vďaka starým pohľadniciam a fotografiám viem, Licitátorom bol Anton Pižurný.
ako kedysi vyzerali Želiezovce, Levice a ďalšie – Tóno to robil veľmi dobre. A veľmi pomohli
sponzori. Ak si dobre spomínam, dal som do
mestá.
Pamätám si, ako ste v lete 2007 prišli do toho 40 obrazov, z ktorých sa vydražilo 24 za
našej redakcie a rozprávali ste nám o svojej 40900 Sk. Po 1000 Sk sme to rozdali chudobmyšlienke dražiť obrazy a pomáhať ľuďom v ným rodinám a tých 900 Sk som dal azylovému
domu. Jeden z obyvateľov mi potom povedal, že
núdzi. Ako sa zrodila táto myšlienka?
– Krátko predtým som v televízií videl program, prvýkrát mali stromček. K tomu kapustnicu, po-
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nepochopili...“
maranče, limonády, ale žiadny alkohol.
O rok neskôr sa už nedražili len vaše obrazy,
pridali sa k vám ďalší umelci. Okrem katalógu bola už aj webová stránka, projekt dostal
názov Art For Help a stálo za ním občianske
združenie Formica...
– Alexander Tóth, Janka Kišďurková, Gabika
Bieliková - mladí zamestnanci mestského úradu.
Oslovil som ich a oni sa k nám pripojili. Hneď
pochopili, čo chcem. Prišli na to, že niektoré veci
pôjdu jednoduchšie, keď budeme figurovať ako
občianske združenie. Mňa sa týkal len projekt
Art For Help, ale oni robili mnoho iných projektov. Boli to nadšení mladí ľudia, urobili veľa
dobrej roboty v prospech mesta.
Priznám sa, že pred prvým ročníkom som
bol skeptický. Nepredpokladal som taký
záujem. A už vôbec nie toľko poďakovaní,
ktoré vám aj prostredníctvom nás adresovali vďační ľudia.
– Áno, bolo veľmi veľa pekných prípadov. Najprekvapivejšie však bolo, keď jeden chudobný
človek povedal, že pozná niekoho, kto tú pomoc
potrebuje viac ako on. A skutočne uviedol ďalšiu
rodinu a o rok sme poskytli pomoc aj tam.
Ale nie všetci pochopili...
– Bohužiaľ, je to pravda. Aj niektorí z umelcov
nechápali, keď som im povedal, že ak by niečo
dostali aj zúčastnení umelci, tá myšlienka by sa
zašpinila. Ale nehnevám sa na nich. Nehnevám
sa ani na ostatných, ktorí nepochopili. Niektorí
ľudia sa ma pýtali, či som si istý, že tie peniaze
sa dostanú do správnych rúk. Že či sme to nedali
Rómom. A ja som len opakoval, že veľmi dobre
zvažujeme, komu treba pomôcť. Či rodinám, kde
chýba otec, alebo kde sú deti, na ktoré sa neplatia
alimenty, chorí a imobilní ľudia... A nerozdávali
sme hotovosť, ale potravinové poukážky, za ktoré

nebolo možné kúpiť ani kávu či cigarety. Len
potraviny. Aj ja chcem mať pokojné svedomie, že
sa tie peniaze nerozkotúľali len tak. Zaujímavé
však je, že najviac sa o tie peniaze báli tí, ktorí
nás nijako nepodporili a ani sa neprišli pozrieť.
Záujem postupne stúpal a projekt mal stále
pozitívnejšie ohlasy v širokom okolí. V Želiezovciach to však bolo inak...
– Projekt mal v meste podporovateľov, dokonca
aj medzi poslancami zastupiteľstva. Len vtedajšie vedenie mesta a isté kruhy mali s tým
problém. Ja pochopím, že nie sú peniaze. Ale nemôžem sa zbaviť toho, čo som sa v živote naučil:
Dobrý otec, aj keď má len jedno jablko, rozdelí
ho na toľko častí, aby sa každému dieťaťu ušiel
kúsok. Tu sa však ušlo len tým privilegovaným,
medzi ktorých sme my nepatrili. Ale nemám
ťažké srdce.
To išlo o dotácie. Mňa však najviac udivovalo to, že ľudia, ktorí rozhodujú, dokážu
absolútne nemať prehľad, o čo ide. Pritom
sa o tom veľa písalo, a to nielen v našich
novinách. Zdôrazňovali sme, že ide o dve
kultúrno-spoločenské podujatia - otvorenie
predaukčnej výstavy a aukciu...
– Obrazy sa dostanú medzi ľudí, autori sa prezentujú na verejnosti, ich diela sú v katalógu i na
internete. Umelci aj licitujúci majú dobrý pocit,
že pomohli tým, ktorí to potrebujú. Nie je to také
zložité. Keď sa však pýtali, načo podporovať projekt, keď môžeme peniaze rovno rozdeliť medzi
sociálne odkázaných... To už bolo priveľa.
Nemyslíte si, že aj toto potvrdzuje tvrdenie, že
toto mesto nemá až tak finančný ako hodnotový problém a že ekonomické problémy sú len
dôsledkom morálneho a hodnotového stavu?
– Je to tak. Oni vôbec nepochopili hodnotu. Videli
len prerozdeľovanie peňazí. Prezentácia umelcov,

podpora výtvarného umenia regiónu, to je pre
nich nič. Preto sa to v Želiezovciach skončilo.
V Leviciach to išlo hneď, alebo ste museli
vysvetľovať?
– Nie. Ujal sa toho Csaba Tolnai, primátor Štefan
Mišák a viceprimátorka Beáta Vrábelová sa myšlienkou nadchli a podporili ju, senzačne pomohla
Margaréta Nováková, ktorá pritiahla ďalších
ľudí. Už šesť ročníkov sa uskutočnilo v Leviciach
v Tekovskom múzeu a je to tam na úrovni.
Oni určujú, ako budú použité peniaze, robia to
transparentne a ja viem, že pôjdu tam, kde je to
potrebné. Každý rok sa pomôže aj niekoľkým želiezovským rodinám, na tom som trval, ostatné
nechávam na nich.
Dojíma ma, keď vidím vďačných ľudí, ale napríklad ma dojalo aj to, keď sa dražil obraz talentovaného 17-ročného výtvarníka. Bol predaný
ako tretí najdrahší obraz. Všimol som si, že jeho
rodičia mali v očiach slzy. On sám sa mi potom
zdôveril, že to bol pre neho ohromný pocit, ktorý
ho motivuje. A to je veľká vec.
Toho, čo sa Vám v živote podarilo dosiahnuť, nie je málo. Vaše obrazy sú v zbierkach
niekoľkých galérií a visia v mnohých príbytkoch, podarilo sa vám do života uviesť
vlastnú myšlienku, vďaka ktorej každoročne
majú krajšie Vianoce desiatky sociálne odkázaných ľudí, za čo sa Vám dostalo prestížneho ocenenia. Čo by ste ešte chceli v živote
dokázať?
– Dokedy budem vládať, chcem maľovať a budem rád, keď sa mi ešte bude dariť pomáhať tam,
kde je to potrebné, aby bol svet krajší.
Ďakujem za rozhovor a v mene redakcie
a čitateľov Vám prajem všetko najlepšie k
Vášmu jubileu.
Števo Hečko

Celoslovenské úspechy
žiakov ZŠ

Dňa 6. mája si členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Želiezovciach v spoločnosti vedúcich predstaviteľov samosprávy, mestských
poslancov a pracovníkov MsÚ položením vencov k Pomníku padlým a obetiam
holokastu na Námestí sv. Jakuba pripomenuli ukončenie II. svetovej vojny
v Európe. Účastníci spomienkového podujatia, ktorému predchádzala členská
schôdza ZO SZPB, si zároveň uctili pamiatku M. R. Štefánika pri príležitosti
97. výročia jeho tragickej smrti. Prítomní položili vence k buste pred budovou
MsÚ, kde spomienku na túto významnú osobnosť slovenských dejín obohatil
krátky kultúrny program MO Matice slovenskej.
(foto: ik)

Žiaci ZŠ v Želiezovciach dosiahli tomto školskom roku významné úspechy v celoslovenských kolách vedomostných
súťaží a v súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe. V dejepisnej olympiáde reprezentoval školu Patrik Turček, žiak 9.
ročníka. Cenu za 3. miesto si prevzal v Primaciálnom paláci
v Bratislave. Rovnako úspešný bol Patrik Turček v celoštátnej súťaži Práva očami detí, kde jeho literárna práca získala
3. miesto. Hodnotné ceny si bol prevziať na slávnostnom
vyhodnotení v zámku Smolenice.
V literárnej súťaži Budimírske studničky získala Bernadett
Boldišová z 8. A triedy 2. miesto za povesť Čarovný rybník.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na zámku
Budimír.
Monika Mésárošová zo 4. ročníka obsadila 2. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže Mojej matke.
V súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva reprezentovala našu
školu literárna práca Kristíny Šášovej, žiačky 7. A triedy.
Cenu za 2. miesto si prevzala v Šintave.
Žiaci 2. ročníka Adam Nagy a Axel Šedivý úspešne reprezentovali školu v celoslovenskom kole vedomostnej súťaže
Všetkovedko, kde obsadili 6. a 9. miesto.
Srdečne im blahoželáme!
(zš)
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Pribudne parkovisko pri trhovisku

Mestské trhovisko je relatívne hojne navštevovaným miestom mnohých Želiezovčanov. Jeho stav však podľa primátora
nezodpovedá očakávaniam, naopak, je „absolútne neúnosný“.
A to sa má zmeniť. „Pozemok medzi budovou bývalého pionierskeho domu a lekárňou, nádvorie budovy a bývalé ihrisko vyu-

žijeme na zriadenie parkoviska so spevnenou plochou. Samotné
trhovisko zredukujeme na asi polovicu, na želiezovské pomery
to bude postačovať a postupne budeme opravovať stánky. Pozornosť budeme venovať aj oprave verejných toaliet,“ načrtol plány
v tejto časti mesta primátor.
(ik, foto: šh)

Najmä doprava...

Vzniknú parcely na výstavbu
rodinných domov

V Želiezovciach môže v blízkej budúcnosti vyrásť nová štvrť s rodinnými
domami. Pre novú výstavbu bola navrhnutá lokalita medzi bitúnkom
a poľovníckym domom na časti Poštovej ulice, ktorá je súbežná s tokom
Hrona.
Lokalita bola pred niekoľkými rokmi zapracovaná aj do územného plánu
mesta ako pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu. Takých je
momentálne v meste nedostatok, na novú výstavbu rodinných domov sa
využívajú najmä pozemky uvoľnené po asanácii starých domov. Voľné
stavebné pozemky v lokalite Csikókert v podstate už nie sú. Preto sprístupnenie nových parciel
na výstavbu rodinných domov prichádza v najlepšom
období, najmä ak uvážime
fakt, že stavebná aktivita
naberá na obrátkach a úroky
hypotekárnych úverov sú
historicky najnižšie.
„Na Poštovej ulici medzi
poľovníckym domom a bitúnkom vytvoríme možnosť
na výstavbu asi 10 rodinných
domov. V prvej etape príprav
sme tam vypílili stromy, v druhej spustíme vývoz odpadu, keďže sa tu vytvorilo jedno z najväčších smetísk v meste, v ďalšej fáze tam navozíme zem
a upravíme terén. Už teraz je však možné podávať žiadosti o odkúpenie
stavebných parciel. Aktuálne už evidujeme 3 takéto žiadosti,“ vyjadril sa
primátor Ondrej Juhász.
(ik)

Všeobecná diskusia v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva začiatkom mája priniesla niekoľko zaujímavých návrhov a žiadostí, ale aj prekvapivých zistení. Medzi tie patrilo
vystúpenie poslanca Pavla Polku, ktorý informoval o tom, že niekto v jeho mene nepravdivo
upovedomil policajné orgány o tom, že na jar prijal maďarské občianstvo. Poslanec vo veci
podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Pavol Ivan upozornil na potrebu riešenia priechodu pre chodcov v blízkosti čerpacej stanice Slovna v Mikule a požiadal o opätovné kropenie cesty smerujúcej cez túto mestskú
časť k Hronu, ktorú využívajú nákladné autá pri stavbe malej vodnej elektrárne. Norbert
Šuchter upozornil na naliehavú potrebu riešenia križovatky na hlavnej ceste pred budovou
mestského úradu, najmä zvýraznenia prednosti v jazde. O nevhodnom parkovaní kamiónov
na Hronskej ulici informovala Marianna Šedivá, primátor Ondrej Juhász zas pripomenul, že
mesto bude musieť pristúpiť aj k riešeniu parkovania na Petőfiho ulici, kde je prejazd často
značne sťažený početnými parkujúcimi vozidlami na oboch stranách komunikácie najmä
v ostatnom období.
(ik)
Formou hry a zábavy žiakom základných a stredných škôl pripomína
Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200.
výročia jeho narodenia výstava s
názvom Štúrovské dobrodružstvo,
ktorá zavítala aj do Želiezoviec. V
Mestskom múzeu si žiaci vyskúšali
písanie brkom, porozumenie dobovej
slovenčine, porovnali štúrovský pravopis s tým súčasným, zahrali si hry
a osviežili si svoje vedomosti nielen
zo slovenčiny a samozrejme, prezreli
si múzeum.
Výstavu videlo vyše 279 návštevníkov a bola pravdepodobne posledným podujatím mestskej knižnice v
múzeu, ktoré bude po novou správou.
Viac v budúcom čísle...
(šh)

Malá štatistika z histórie
želiezovských
folklórnych festivalov
Rok

Súbory

Účinkujúci

Diváci

1957
1958
1959
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994

18
28
30
22
25
32
27
29
32
31
32
36
40
29
38
27
30
52
40
38
40
24
47
40
25
31
16

357
850
1000
860
752
800
1160
1080
1110
1040
926
942
1240
1025
1225
1038
1056
1203
1026
1065
1141
1092
1174
1200
834
930
649

14 000
15 000
15 000
7000
12 000
15 000
15 000
15 000
3000
12 000
12 000
10 000
10 600
9000
9500
10 000
12 000
15 000
14 000
15 000
16 000
10 000
13 000
11 000
12 000
11 000
3000
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50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival, 10.-12. júna 2016
Záštitu nad podujatím prebral Marek Maďarič,
minister kultúry Slovenskej republiky. Vládnu
záštitu nad podujatím má splnomocnenec vlády
Slovenskej republiky pre národnostné menšiny,
László Bukovszky.

10. júna 2016 (piatok)

9:30 – 17:00, Želiezovce, MsÚ, sobášna sieň
Raz bolo, ako bolo? – spomienkové zasadnutie
11.00 – 17.00, Penzión Eden
Konferencia: nové postavenie kultúry
v súčasnosti, vízie o kultúre
16:00 – 20:00, na pravej strane pred kaštieľom
Jarmok ľudových remeselníkov
17:30 – 18:30, Dom Csemadok-u
Raz bolo, ako bolo? – vernisáž výstavy

19:00, Veľká scéna
Spoločný program speváckych skupín z levického okresu so speváckym zborom Gaudium pri
Gymnáziu reformovanej cirkvi v Leviciach
Veľká scéna
Otvorenie 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu
19:30 – 20:00, Veľká scéna
Program Gergelya Agócsa
20:00 – 21:00, Veľká scéna
„Hľadanie cesty” – jubilejný program folklórneho
súboru Kincső zo Želiezoviec
21:15 – 22:00, Veľká scéna
Tradičné stretnutie Primášov, koncert
22:00 – 22:45, Veľká scéna
„Tri a…” – program komorného folklórneho súboru Szőttes z Bratislavy
22:45 – 02:00, humno postavené za kaštieľom
Zábava v Humne

11. júna 2016 (sobota)

8:00 – 22:00, pri kaštieli po pravej strane
Výlet plný chutí – gastrotúra, tradičné jedlá
Z jednej pivnice do druhej – ochutnávka vín
9:30 – 20:00, pravá strana pred kaštieľom
Jarmok ľudových remeselníkov

9:30 – 20:00, po pravej strane kaštieľa, pri Dome
Csemadok-u
Urob si sám! - tvorivé dielne ľudových remeselníkov
10:00 – 16:00, Malá scéna, pri kaštieli, od Domu
Csemadok-u
Detský svet
Celodenné tvorivé detské hry s Triola Gyerekház
Na začiatku jednotlivých programov sa predstavia
víťazi súťaže Arnolda Ipolyiho v prednese ľudových rozprávok.
10:00 Zamestnanie pre bábätká – mamičky
– Langschadl Virág
10:30 Predstavenie a tvorivé dielne MŠ CIMBORA zo Želiezoviec

11:00 Ľudové zvyklosti, hry, spev a tanec s Ildikó Szegvári a Iván Nagy
12:00 Tak ju daj! (hra a tanec) – program Katalin
Balatoni, sprievod kapela Pengő
13:00 Interaktívna hra so zapojením rodičov
– Tanečná produkcia Netz
14:00 Koncert ľudovej hudby a ukážky ľudových
nástrojov s Istvánom Horsa a Viktória Havai
15:00 Tanečná školička s Gáborom Keltai a Erzsébet Gyurkó, doprovod kapela Pengő
10:00 – 13:30, humno postavené za kaštieľom
Humno, otvor sa! – etnologické prednášky
10.00 – 10.30
PhDr. Izabela Danterová, etnologička, Vlastivedné
múzeum v Galante
Úloha domov ľudového bývania, národopisných
a lokálno-historických zbierok pri uchovávaní
maďarských kultúrnych hodnôt
10.30 – 11.00
Mgr. Iván Nagy, etnomuzikológ, Žitnoostrovné
múzeum v Dunajskej Strede
Gajdošské tradície na Žitnom ostrove
11.00 – 11.30
PhDr. Ida Gaálová, etnologička, Podunajské múzeum v Komárne
Výšivkárstvo v okolí Komárna v prvej polovici 20.
storočia
11.30 – 12.00
István Katona, choreograf, bádateľ tanca, Kultúrny
park Árpáda Fesztyho, Martovce
Vznik maďarských tanečných domov v 70-tych
rokoch na území južného Slovenska
12.00 – 12.30
Mgr. Norbert Varga, folklorista, Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, Dunajská Streda
Úloha a tradícia rozprávania rozprávok u gemerských Rumungrov
12.30 – 13.00
Mgr. László Huszár, kultúrny mediátor, Maďarský
osvetový inštitút na Slovensku, D. Streda
Archív ľudovej hudby v Maďarskom osvetovom
inštitúte
13.00 - 13.30
PaedDr. András Takács, etnológ, choreograf
Výskum ľudového tanca v druhej polovici 20.
storočia
13:30 – 15:00, Miesto: humno postavené za kaštieľom
Humno, otvor sa! – výučba ľudového tanca
13:30 – 14:00 Tanečný dialekt Transylvánie
Lektori tanca: Hajdú Flórián, Paput Júlia
14:00 -14:30 Tanečný dialekt Podunajska
Lektori tanca: Gálik Klaudia, Gálik Gábor
14:30 – 15:00 Tanečný dialekt Tisovský
Lektori tanca: Bolgovics Gerg, Varga Frida
15:00 – 16:15, Veľká scéna
„Falusi hangverseny“– spoločný program detských folklórnych kolektívov
16:30 – 17:45, Veľká scéna
„Isten hozta a vendígët” - spoločný program
folklórnych skupín
18:00 – 19:30, Veľká scéna

„Táncőrület 2016, avagy a mi 21. századunk”–
spoločný program folklórnych súborov
20:00 – 21:00, Veľká scéna
„Felföldi levelek“- predstavenie Tanečného divadla IFJÚ SZIVEK
21:15 – 22:15, Veľká scéna
„Táncrapszódia” – predstavenie Maďarského
národného tanečného súboru Magyar Nemzeti
Táncegyüttes (bývalé Tanečné divadlo HONVÉD)
22:15 – 02:30, Veľká scéna
Tanečný dom v Humne – tanečný majster Berecz
István

12. júna 2016 (nedeľa)

8:00 – 18:00, pri kaštieli po pravej strane
Výlet plný chutí – gastrotúra, tradičné jedlá
Z jednej pivnice do druhej – ochutnávka vín
9:30 – 18:00, pravá strana pred kaštieľom
Jarmok ľudových remeselníkov

9:30 – 18:00, po pravej strane kaštieľa, pri Dome
Csemadok-u
Urob si sám!- tvorivé dielne ľudových remeselníkov
10:00 – 15:00, Malá scéna, pri kaštieli, od Domu
Csemadok-u
Detský svet
Celodenné tvorivé detské hry s Triola Gyerekház
Na začiatku jednotlivých programov sa predstavia
víťazi súťaže Arnolda Ipolyiho v prednese ľudových rozprávok.
10:00 Predstavenie a tvorivé dielne MŠ CIMBORA zo Želiezoviec
11:00 Tanečný dom s kapelou HÁROMPATAK s
Rékou Angyal, a Lilla Balázs
12:00 Predstavenie Tanečno-bábkového divadla
KUTTYOMFITTY: Cirkus Folklorikus
13:00 „A pozsonyi sétatéren...” koncert Evy
KORPÁS
14:00 Rozpráva ÉCSI GYÖNGYI: Anjelské jahňatá
9:30 – 12:00, reformovaný kostol, katolícky kostol
Sv. Jakuba
Reformovaná bohoslužba a katolícka omša
–spoločný koncert so speváckym zborom Gaudium pri Gymnáziu reformovanej cirkvi Pétera
Czeglédiho v Leviciach, speváckym zborom Musica Aurea zo Šiah a zmiešaným zborom Francza
Schuberta zo Želiezoviec
14:00 – 15:00, Veľká scéna
„Fölszállott a páva 2015“- s účastníkmi tv
programu pre talenty
15:15 – 15:45, Veľká scéna
Program Andrása Berecza
15:45 - 15:55
Zasadenie stromu
16:00 – 18:00, Veľká scéna
„Sú Krajiny...”- galaprogram 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu
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Premena na cintoríne
Žijeme v dobe rýchlych premien, kedy
sa denne stretávame s viac alebo menej
uveriteľnými bombastickými príbehmi
o zázračných zákrokoch, metódach, prístupoch. „Strácajte kilo a pol denne!“, „Vlasy
vám narastú do 9 dní“, „Naučte sa cudzí

– môže si vážený čitateľ pozvdychnúť.
Len seriózne – hovoríme aj my v redakcii,
a tak uverejňujeme dvojicu fotografií typu
predtým – potom. Premena reálna a najmä
užitočná. O čo teda ide?
V apríli sa pokračovalo v rekonštrukcii

zdroje. Aj to sa vyriešilo vlani v septembri
na výjazdovom rokovaní vlády v Nitre, na
ktorom sa v radoch zástupcov samospráv
zúčastnil aj náš primátor Ondrej Juhász.
Vláda tam rozhodla o tom, že venuje 25
tisíc eur na opravu želiezovského domu

jazyk za 14 dní!“ – podobné nezmysly nám
bijú do očí, keď otvoríme prehliadač vo
svojom počítači, „Máte na výber“ hovoria
nám politici viac či menej úprimne.
Premeny však môžu byť aj reálne. A keďže sú v trende, nechceme sa im vyhýbať
ani v našich novinách. Hlavne seriózne

domu smútku v Želiezovciach. Budova
dlhé roky chátrala a rekonštrukčný zásah
bol istú dobu už akútnou potrebou. Po
rekonštrukcii domu smútku v Mikule pred
vyše desaťročím a oprave domu smútku
vo Svodove v predminulom roku bol želiezovský objekt na rade, otázkou boli len

smútku.
Práce sa začali vo februári, zahŕňali opravu
strechy, fasády, rekonštrukciu vnútorných
priestorov, sociálnych zariadení a výmenu
okien. Rekonštruovaná budova má byť
odovzdaná v máji.
(ik)

Tanečníčky ZUŠ na Majstrovstvá Európy
Žiaci Základnej umeleckej školy Franza
Schuberta v Želiezovciach pokračujú v dobrých výkonoch a vzornom reprezentovaní
svojej školy a mesta Želiezovce aj v tomto
školskom roku. O výsledkoch žiakov školy na
rôznych súťažiach informoval riaditeľ Július
Klimo a učiteľky Diana Horváthová a Ivana
Straňáková. Tento rok sa k žiakom hudobného a výtvarného odboru pridali aj žiaci
tanečného odboru, ktorí v ostatnom období
dosahujú pod vedením Ľubomíra Tótha mimoriadne rýchle pokroky.
Želiezovské tanečníčky sa koncom apríla
a začiatkom mája zúčastnili majstrovstiev
Slovenska vo výrazových tancoch, ktoré sa
v tomto roku za účasti 1800 tanečníkov konali v Leviciach. V kategórii popových tancov získali 2. miesto, v kategórii moderného
baletu a autentického folklóru strieborné
umiestnenie. V kategórii folklóru postúpili
dokonca na majstrovstvá Európy, ktoré budú
koncom júna. V kategórii baletu im k postupu na ME chýbalo pol boda.
Hudobný odbor, ako tradične, nezaostáva
v dosahovaní úspechov na súťažiach. Žiačka
hudobného odboru, speváčka Noémi Balázsová sa v maďarskom Nagykovácsi koncom
apríla zúčastnila kvalifikačného kola VII.
ročníka talentovej súťaže detí z Karpatskej
kotliny s názvom Dunán innen, Tiszán túl,
kde získala zlaté ocenenie. Noémi sa v marci

zúčastnila aj na podujatí Kolárovská lýra, kde
získala mimoriadnu cenu. Koncom apríla sa
Lea Acsaiová zúčastnila vo Zvolene súťaže
s názvom Pink Song, kde si vybojovala zlaté
pásmo. Peter Vrba získal na tejto súťaži strie-

Krátko

Proces prenájmu mestských priestorov by sa
v budúcnosti mohol zrýchliť po tom, čo mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí začiatkom mája
poverilo mestský úrad, aby v prípade uvoľnenia
priestorov vyhlasoval zámer prenájmu bez potreby
schvaľovania MsZ ku každému prípadu zvlášť.
Po zverejnení informácií o platbách za nájomné
a energie, ako aj o zálohách na nájomné v nových
bytoch na Rákócziho ulici záujem niektorých žiadateľov o byt poklesol. Napriek tomu sú byty v troch
bytových domoch plne obsadené, informoval primátor na zasadnutí MsZ začiatkom mája. Aj keď
14 žiadostí o pridelenie bytu bolo vyradených pre
odmietnutie prideleného bytu a 6 pre nedoplnenie
žiadosti, pribudli aj nové žiadosti o pridelenie bytov.

Vážení čitatelia!
borné pásmo. Levente Molnár (na snímke)
získal v klavírnej súťaži Levického hudobného festivalu cenu poroty a zlaté pásmo.
Žiačky výtvarného odboru Emília Štefáková, Viktória Kováčová a Veronika Pečeňová
získali prvé miesta v okresnom kole súťaže
Európa v škole. Veronika Pečeňová zabodovala aj v národnom kole, kde získala diplom.
V okresnom kole súťaže Vesmír očami detí
získala Laura Borkovičová 1. a 3. miesto, Veronika Pečeňová skončila druhá. „Z pohľadu
školy sú mimoriadne dobré správy o uplat-

Z dôvodu nedostatku priestoru budeme
v uverejňovaní denníka Lajosa Túróczyho
pokračovať v júlovom čísle novín.
Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia
není sa našich absolventov v umeleckej
oblasti. Ako príklad môžeme uviesť fakt, že
absolventa výtvarného odboru školy Márka
Bánovského prijali na VŠMÚ, traja ďalší
žiaci budú pokračovať v štúdiu na strednej
umeleckej priemyselnej škole,“ informovala
o dobrej správe Ivana Straňáková.
(ik)

jún 2016

Želiezovský spravodajca 9
* Šport *

Gran Prix Šebo na želiezovskej strelnici
V sobotu 21. mája 2016 sa na strelnici
v Želiezovciach konala strelecká súžaž

Grand prix SEBO – MKD, ĽM N+40 na
25 m, diopter, klubový terč. Zišlo sa tu 28
strelcov zo štyroch okresov Západného
Slovenska. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: muži, ženy, seniori A, do 59 rokov,

seniori B nad 60 rokov.
U žien zvíťazila Adriána Nosianová zo
Šurian s nástrelom
353 bodov zo 400
možných.
Druhá
bola Barbora Čudaiová z Pohronského
Ruskova s nástrelom
347 bodov pred treťou Idou Žáčikovou,
ktorá dosiahla 344
bodov. Na štvrtom
mieste skončila Mária
Puková z Tekovských
Lužian s nástrelom
338 bodov. Piata bola
Anamária Urbánová
z Ipelského Sokolca s
nástrelom 293 bodov,
ako šiesta skončila
Monika Sofroniciová
z Levíc.
U mužov zvíťazil Ladislav Svanczár z
Lontova, ktorý dosiahol 400 bodov zo 400
možných. Druhý skončil Kristi Majtán zo
Želiezoviec s nástrelom 396 bodov. Na

Strelecká súťaž k výročiu ukončenia
vojny a M. R. Štefánika
Strelecký klub Magnum pri ZTŠČR v
spolupráci so ZO SZPB v Želiezovciach
usporiadali 7. mája športovo-streleckú súťaž v streľbe z malokalibrovej pušky na 50
m v leže s dioptrom bez opory. Súťaž bola
usporiadaná pri príležitosti 71. výročia
ukončenia II. svetovej vojny a 97. výročia
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, keď
lietadlo, ktorým sa vracal
do oslobodenej vlasti, 4.
mája 1919 havarovalo v
Ivánke pri Bratislave.
Na otvorení ako aj vyhodnotení tejto súťaže, v
ktorej v 4 kategóriách sa
stretlo 34 strelcov z celého
západného Slovenska, sa
zúčastnili členky výboru
ZO SZPB E. Šimková, G.
Bystrická, M. Varkolyová
a J. Kováčová, čím zvýraznili význam, ktorý ZO
SZPB uvedenému podujatiu venuje. Výsledky – muži: 1. Ján Kováč
(Rúbaň, 249 bodov), 2. Peter Gyurusi (N.
Zámky, 248), 3. Richard Nosian (Šurany,
245). Ženy (na snímke L. Vaneka): 1. Barbora Čudaiová (P. Ruskov, 249), 2. Monika
Sofroniciová (Levice, 248), 3. Adriana
Nosianová (Šurany, 231). Seniori do 59

rokov: 1. Ivan Bublák (Lutila, 286), Ján Maturkanič (H. Kľačany, 265), Ladislav Dobó
(Želiezovce, 256). Seniori nad 60 rokov: 1.
Mária Maturkaničová (Želiezovce, 287), 2.
František Csala (Šahy, 267), 3. Štefan Csudai (Želiezovce, 204).
Pod úspešný priebeh športového zápolenia sa nesporne pričinil hlavný rozhodca

treťom mieste sa umiestnil Zsolt Urbán z
Ipeľského Sokolca s nástrelom 384. Štvrtý
bol Richard Nosian zo Šurian s nástrelom
379 bodov a piaty Jaroslav Grič z Tekovských Lužian s nástrelom 368 bodov.
U seniorov A zvíťazil Ladislav Dobó zo
Želiezoviec s nástrelom 399 bodov pred
Milanom Husárom z Bratislavy, ktorý síce
nastrieľal tiež 399 bodov, ale v poslednej
položke bol lepší Dobó. Tretí skončil Ján
Maturkanič st. z Hronských Kľačian s nástrelom 390 bodov.
V kategorii seniori B sa zrodilo prekvapenie, keď zvíťazil František Csala zo Šiah
s nástrelom 400 bodov zo 400 možných.
Druhá skončila Mária Maturkaničová zo
Želiezoviec s nástrelom 385 bodov pred
tretím Vladimírom Žáčikom, ktorý dosiahol 371 bodov.
Na záver sa hlavný rozhodca Ľudovít
Priekopa poďakoval strelcom za disciplínu, hlavnému sponzorovi, podnikateľovi
v medzinárodnej kamiónovej doprave J.
Šebovi za hodnotné ceny. Ocenenia víťazom a umiestneným osobne odovzdal
sponzor súťaže.
(LV)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –Juhovýchod
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 3:1 (1:1) E. Vavrík
2, M. Herceg
ČFK Nitra – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – FC Nitra B 1:1 (1:0) E. Vavrík
Šurany – Želiezovce 5:0 (1:0)
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Kolárovo – Želiezovce 3:0 K
Želiezovce – Tvrdošovce 5:0 (1:0)
M. Cseri, D. Klenko 2, D. Páchnik, D.
Pásztor
FK Malé Dvorníky – Želiezovce 3:1 (2:0)
D. Páchnik
Želiezovce – FC ViOn Zl. Moravce 11:2 (5:
1) D. Páchnik 4, T. Čík 3, Klenko 3, M. Cseri
ŠK Veľké Uľany – Želiezovce 0:2 (0:0) D.
Páchnik, T. Čík
III. liga U 15 starší žiaci – Východ
Želiezovce – Veľký Meder 0:6 (0:3)
Kolárovo – Želiezovce 4:1 (2:1) K. Kovács
Želiezovce – Šahy 1:3 (0:0) Z. Nagy

Jozef Haller, predseda hodnotiacej komisie Ján Maturkanič a členovia klubu
Magnum. Najbližšia obdobná súťaž je
plánovaná na 27. augusta na počesť 72.
výročia SNP, kedy chcú organizátori
usporiadať pre verejnosť aj posedenie pri
partizánskej vatre.
Jozef Výboch

III.liga U 13 mladší žiaci – Východ
Želiezovce – Veľký Meder 3:7 (3:4) D. Pizúr,
M. Bednár, M. Slušný
Kolárovo – Želiezovce 15:0 (8:0)
Želiezovce – Šahy 1:4 (1:2) Pompos K.
(nyf)
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Ünnepelt a csatai Baross Gábor Alapiskola
Hatvan éve alakult a csatai magyar tanítási nyelvű alapiskola, és tíz éve
vette föl az egykori, monarchiabeli közlekedési miniszter, Baross Gábor
nevét. A kettős évfordulóról május 21-én emlékeztek meg a mai és korábbi
pedagógusok, a mai és egykori tanítványok, a meghívott díszvendégek, sőt a
magamfajta, érdeklődő kívülállók. Az emléknap minden perce a szervezőket
dicséri; tudom, hatalmas munka volt mögötte, de nekem, a nézőnek úgy
tűnt, mintha minden magától ment volna. Tudva azt, hogy ilyen alkalmakkor az iskola, a szülők és az iskola barátainak közössége egy emberként veszi
ki a részét a munkából, nem illik néhány nevet kiemelni. Mégis megteszem,
mert a rövid tudósításokból legtöbbször épp azoknak a neve marad ki, akik
a legtöbbet „izzadtak” a siker
érdekében, akik az ünnepnapon már háttérben maradnak.
Én úgy láttam, hogy Koncsal
Éva igazgató szervező munkájához Debnár Judit és Takács
Anett tette hozzá a legtöbbet.
Az iskola pedagógusa, Sivák Péter részletes tudósításban számolt be az eseményről
a Szabad Újság június 1-jei
számában. Ezért indokoltnak
tartom, hogy lapunk hasábjain csupán távirati stílusban érzékeltessem az
ünnepnap gazdagságát. Az ünnepi szentmisét Parák József püspöki helynök
mutatta be, a mély mondanivalójú homíliát Nagy András esperes fogalmazta meg, a koncelebráns Weni Károly lekéri plébános volt. Nem mindennapi
mértékben emelte a szentmise színvonalát Parák Ágnes orgonajátéka. Az iskola épületében koszorúzással kezdődött az ünneplés. Itt üdvözölték először
hivatalosan a prominens vendégeket: többek közt Czimbalmosné Molnár
Éva nagykövet asszonyt, az MKP országos tanácsát képviselő Farkas Ivánt,
Csenger Tibor megyei képviselőt, Mácsadi Jánost, a Rákóczi Baráti Társaság
elnökét.
A kultúrházban az iskolaigazgató és a polgármester ünnepi beszédei
után az alapító igazgató, Újváry László és a névfelvételt megvalósító Kulcsár
Erzsébet szólt a közönséghez. Az ünnepi műsorban nem csupán az iskola
tanulói léptek fel, hanem a lekéri Borsika éneklőcsoport is az iskola egykori pedagógusa, Mágyel Gizella vezetésével. A műsor után a vendégek több
kiállítást is megtekinthettek. Az 50-es és a 70-es évek hangulatát visszaadó
tantermekben nosztalgiázhattak a korábban születettek, a folyosókon számos fényképről köszöntek vissza az egykori iskolások, de a tantermekben
megcsodálhatták az egykori és a mai tanítványok munkáit is. A svédasztalos
megvendégelés sem maradhatott el, az esti órákban pedig egy rendhagyó
osztálytalálkozón vehettek részt az egykori pedagógusok és tanítványok.
A csatai iskola ma a kisebbek közé tartozik. Létszámban. Eredményekben azonban ott van a legjobbak között. Ez érthető: kis iskolában, kisebb létszámú osztályokban könnyebb tanulni és tanítani. Csak remélhetjük, hogy
ezt a mindenkori szülők is így gondolják. A „bejárás” hátrányos helyzetet
jelent a „helyben tanulással” szemben.
Horváth Géza

Osztályozott hulladékelszállítás
Szódóról és Mikoláról: június 27-én,
július 19-én, augusztus 22-én, szeptember
26-án, október 24-én, november 21-én és
december 19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő,
Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti,
Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a
zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: június 28-án, július 20-án, augusztus
23-án, szeptember 27-én, október 25-én,
november 22-én és december 20-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút,
Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,

Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta,
Sládkovič, Jilemnický,
Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a Szoroskából:
június 29-én, július 21-én,
augusztus 24-én, szeptember 28-án, október
26-án, november 23-án és
december 21-én.
Az üzletekből: június 30án, július 22-én, augusztus
25-én, szeptember 29-én,
október 27-én, november
24-én és december 22-én.

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

3. 5. Marek Lakatoš (Želiezovce); 23. 5. Mária Salome Kolompárová (Želiezovce), Tomáš Kóša (Želiezovce); 24. 5. Amelie Botková
(Želiezovce); 26. 5. Mia Lilla Tolnay (Želiezovce); 27. 5. Hanna
Gergely (Želiezovce); 1. 6. Dominik Nagy (Želiezovce); 2. 6. Rebeka Čellárová (Želiezovce), Vivien Kozáková (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

30. 4. Pavol Chovanec (Želiezovce) - Miriama Giertliová (Brezno);
7. 5. Ivan Vékony (Želiezovce) - Denisa Fehérová (Hronovce), Vladimír Mazúr (Jur nad Hronom) - Aneta Szárová (Levice); 14. 5.
Ottó Veres (Hronovce) - Dominika Veselovská (Želiezovce); 20. 5.
Ján Molnár (Želiezovce) - Klaudia Schäfferová (Želiezovce); 28. 5.
Jozef Filkasz (Želiezovce) - Petra Patkóšová (Nýrovce); 4. 6. Štefan
Csontos (Želiezovce) - Katarína Rakovičová (Sikenica)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Pavel Bliznák
15. 06.
Margita Tatárová 27. 06.
Júlia Melczerová 22. 06.
Peter Varga
21. 06.
Etela Melovská
17. 06.
Štefan Varga
24. 06.
Anikó Pásztorová 28. 06.
Viliam Varga
28. 06.
Renáta Petrášová 08. 06.
70
Ildikó Šubová
17. 06.
Alžbeta Fábryová 03. 06.
Milan Vékony
19. 06.
Jolana Horváthová 30. 06.
60
Ľudovít Kovács
23. 06.
Tibor Dobrovolný 04. 06.
Eva Kováčová
11. 06.
Helena Dudášová 23. 06.
Michal Líška
17. 06.
Tibor Hodálik
04. 06.
Mária Michalecová18. 06.
Zuzana Parajová 02. 06.
Margita Vojteková 16. 06.
Ján Siládi
16. 06.
80
Karol Slažanský
30. 06.
Helena Matyejová 21. 06.
Ladislav Šulík
28. 06.
Helena Szabóová 26. 06.

Opustili nás – Elhunytak

2. 5. Ján Holováč (Ľubá, 69 r.); 15. 5. Irma Töröková (Kukučínov, 89
r.); 19. 5. Etela Veselovská (Želiezovce, 72 r.); 1. 6. Mária Botková
(Želiezovce, 69 r.); 3. 6. Gejza Kovács (Ipeľský Sokolec, 79 r.)

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Letná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 4. 2016:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 18,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.

Želiezovský spravodajca
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Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.

Zselízi Hírmondó

Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata, nyilvántartási szám: 00 307 696
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Főszerkesztő: Levicky László
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: Zselízi Városi Hivatal
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

jún 2016

Zselízi Hírmondó 10

Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2014

31. 12. 2013

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

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

Centrum voľného času- Szabadidőközpont,
Ul. Ľ. Štúra 15, 937 01 Želiezovce – Zselíz
sedle“
Termín: 4.7.2016 – 8.7.2016
Poplatok: 60,00 € (4 dni)
V cene je zahrnuté: obed + pitný režim + malé občerstvenie, jazda
na koni 2x0,5 hodiny denne, tvorivé aktivity, ceny, pedagogický
dozor, poistenie. V prípade nepriaznivého počasia je pre deti zaistený
náhradný program - plaváreň Kalná, súťaže, tvorivé a športové
aktivity v priestoroch CVČ. Dieťa môžete prihlásiť minimálne na 2
dni! Prihlásiť sa môžete v CVČ denne od 7,00 hod.- 17,30 hod.!
Príjmeme brigádnikov do reštaurácie na letnú sezónu na termálne
kúpalisko v Štúrove. Dievčatá aj chlapcov nad 17 rokov, nezamestna(16-11)
ných aj penzistov. INFO: 0905/927 598.
Levandulová záhrada v Hronovciach otvorená denne od 9. júna 2016
počas kvitnutia levandule. Informácie: 0908 138 699, 0915 883 291.
(16-12)

UNI P A R K E T

A közelmúltban könyveket vásárolt, már elolvasta és szívesen elajándékozná?
A gyermekei már kinőttek a gyermekkönyvek olvasásából? Befejezte tanulmányait, és maradtak olyan szakmai kiadványai, melyeket már nem tud
kihasználni? Vagy egyszerűen a könyvei már nem férnek el a könyvespolcon?
Kapcsolódjon be könyvtári adományozási programunkba!
Könyvtárunk szívesen fogad (az utóbbi 10 évben megjelent) feleslegessé vált
könyveket. Ekképpen is gyarapítani tudnánk könyvállományát, és esetleg
a sérült könyveket is pótolni tudnánk. A többi könyvet pedig könyvvásárunkon
tudnánk hasznosítani. Egyszóval: minden könyv megtalálja a maga olvasóját.
Az ajándékozásra szánt könyveket a nyitvatartási időben vesszük át, más
időpont miatt esetleg jelezzenek e-mail-ben (kniznicazeliezovce@gmail.com).
Könyvtáruk és olvasói
Köszönjük minden adományozó jóindulatát!

Hečko, Maroš: Vyhorení (Tatran 2012)
Vyhorenie – z nesplnených snov, prílišných očakávaní, prepracovanosti, neschopnosti zorientovať sa v zbesilo cválajúcom živote – nielen spája hrdinov Hečkových poviedok, ale odráža aj nový životný
prežitok súčasnosti.

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
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
Mesto Želiezovce
hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.

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
Vaša knižnica
a čitatelia by sa im potešili. Ďakujeme každému darcovi.

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

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Žuchová, Svetlana: Zlodeji a svedkovia (Marenčin PT 2011)
Štvorica postáv, štyria prisťahovalci, ktorí sa za cenu nemalého úsilia snažia začleniť do novej spoločnosti. Súťaž medzi tými, ktorí sa
rozhodli zostať v rodnej krajine, a tými, ktorí z nej odišli za vidinou
slobody a dostatku do cudziny, sa končí remízou

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108

Pomôžte knižnici darovaním kníh

Könyvek adományozásával segíthetnek a könyvtárnak

Semina, Irina: Obchod so šťastím. Poviedky na pohladenie duše
(Fragment 2013)
Vstúpte do kúzelného obchodu, v ktorom nájdete všetko od metly
na negatívne pocity až po mlynček na problémy. Ako sa vyrovnať
so vzťahmi, nešťastnou láskou, finančnými problémami, ako nájsť
zmysel života?

252 013,90 €
8 771,12 €
1 039 871,68 €
-

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

Erik Kyseľ

organizuje v čase letných prázdnin prímestský tábor „Leto v konskom

30. 4. 2016

31.12. 2015

(16-09)

Položka

L. Horváth Katalin: Kukkónia (Amade OZ, 2015)
Ez a szemet gyönyörködtető, csodálatos fotókkal, páratlan
precizitással kivitelezett óriásalbum - Kukkónia, azaz a Csallóköz mai és múltbéli csodáinak felmutatását tűzte ki célul.
Ranschburg Jenő: Szülők könyve. A fogantatástól az iskolakezdésig (Saxum kiadó, 2009)
„Nevelési hibát kétféle okból követhet el a szülő: saját jellemhibájából adódóan, vagy egyszerűen tudatlanságból – azért,
mert téves vagy hiányos információkkal rendelkezik arról,
hogyan kell megoldania a problémákat...“
Csáky Pál: A pacsirta éneke - A szerző hatvanadik születésnapja alkalmából összeállított válogatáskötet (AB-ART
Könyvkiadó, 2016)
“A pacsirta éneke c. regény legfőbb mondanivalója, hogy
tiszták csak úgy leszünk, ha számot tudunk vetni a múltunkkal...” Pomogáts Béla, 2013
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Šebo–nagydíj a lőtéren
2016. május 21-én, szombaton a zselízi
lőtéren tartották a Šebo Nemzetközi Teherfuvarozó Vállalat sportlövészeti nagydíját

25 méteres távon, távcsővel való lövészetben. A rendezvényen a nyugat-szlovákiai
régió négy járásából érkezett 28 résztvevő
indult négy kategóriában: férfiak, nők, szeniorok A – 59 éves korig és szeniorok B

– 60 éves kor feletti résztvevők számára.
A nők kategóriájában a nagysurányi
Adriana Nosianová győzött, aki a maximális 400-ból 353 pontot
szerzett. A második
helyen az oroszkai
Barbora Čudaiová végzett 347 ponttal, a 3.
helyezett Ida Žáčiková
lett 344 pontos végeredménnyel. A további sorrend: 4. Mária Puková,
Nagysalló, 338 pont, 5.
Urbán Annamária, Ipolyszakállos, 293 pont, 6.
Monika Sofroniciová,
Léva.
A férfiak kategóriájában a lontói
Svanczár László szerezte
meg a végső győzelmet,
aki a maximális 400 pontot érte el. A második helyezett a zselízi Majtán Krisztián
lett 396 megszerzett ponttal, a harmadik
pedig az ipolyszakállosi Urbán Zsolt, aki
384 pontot ért el. További sorrend: 4.

Sportlövész-emlékverseny
A Magnum lövészklub az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetségével
karöltve május 7-én sportlövőbajnokságot szervezett kisöbű puska kategóriában, fekve 50 m távolságra távcsővel és
támaszték nélkül. A versenyt a 2. világháború befejezésének 71., ill. M. R. Štefánik
tragikus halálának 97. évfordulója alkalmából. A tábornok
repülője
hazatérésekor 1919. május
4-én Pozsonyivanka
mellett zuhant le.
A 4 kategóriában 34
induló részvételével
megrendezett
verseny megnyitóján és
kiértékelésén
részt
vettek az AHSZSZ
vezetőségének tagjai:
E. Šimková, G. Bystrická, M. Varkolyová
és J. Kováčová, amivel kihangsúlyozták
a rendezvény szervezetük által elismert
fontosságát. Eredmények:
– férfiak : 1. Ján Kováč (Fűr, 249 pont),
2. Peter Gyurusi (Érsekújvár, 248), 3. Richard Nosian (Nagysurány, 245). Nők: 1.
Čudai Barbara (Oroszka, 249), 2. Monika
Sofroniciová (Léva, 248), 3. Adriana Nosianová (Nagysurány, 231). Szeniorok 59

éves korig: 1. Ivan Bublák (Lutila, 286),
Ján Maturkanič (Garamkelecsény, 265),
Dobó László (Zselíz, 256). Szeniorok 60
év felett: 1. Mária Maturkaničová (Zselíz,
287), 2. Csala Ferenc (Šahy, 267), 3. Csudai
István (Zselíz, 204).
A verseny sikeres lefolyásához hozzájárult Haller József versenybíró, Ján

Maturkanič, az értékelő bizottság elnöke
és a Magnum lövészklub tagjai. Hasonló
jellegű versenyt legközelebb augusztus
27-én terveznek a szlovák nemzeti felkelés 72. évfordulója alkalmából, amikor a
szervezők partizán-tábortűzzel várják az
érdeklődőket.
Jozef Výboch

Richard Nosian, Nagysurány, 379 pont, 5.
Jaroslav Grič, Nagysalló, 368 pont.
A szeniorok A kategóriájában a zselízi
színekben versenyző Dobó László diadalmaskodott, aki 399 pontot ért el. Őt a
pozsonyi Milan Husár követte, aki ugyan
azonos számú pontszámot ért el, ám az
utolsó körben Dobó volt sikeresebb. A
harmadik helyen a garamkelecsényi id.
Ján Maturkanič végzett 390 ponttal.
A szeniorok B kategóriájában meglepetés született, amiről az ipolysági Csala
Ferenc gondoskodott, miután maximális,
400-as pontszámmal győzte le ellenfeleit.
A második helyen a zselízi Mária Maturkaničová végzett 385 ponttal, a harmadikon Vladimír Žáčik helyezkedett el 372
pont megszerzésével.
A verseny végén Ľudovít Priekopa, a
verseny főbírája megköszönte a résztvevőknek a viadal során mutatott fegyelmet,
és köszönetet mondott J. Šebo vállalkozónak, a rendezvény szponzorának a felajánlott díjakért. A díjakat lövészverseny
névadója és támogatója adta át.
(LV)
LABDARÚGÁS
IV. liga–délkelet – felnőtt csapat
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 3:1 (1:1) E. Vavrík
2, M. Herceg
ČFK Nitra – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – FC Nitra B 1:1 (1:0) E. Vavrík
Šurany – Želiezovce 5:0 (1:0)
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Kolárovo – Želiezovce 3:0 K
Želiezovce – Tvrdošovce 5:0 (1:0)
M. Cseri, D. Klenko 2, D. Páchnik, D.
Pásztor
FK Malé Dvorníky – Želiezovce 3:1 (2:0)
D. Páchnik
Želiezovce – FC ViOn Zl. Moravce 11:2
(5:1) D. Páchnik 4, T. Čík 3, Klenko 3, M.
Cseri
ŠK Veľké Uľany – Želiezovce 0:2 (0:0) D.
Páchnik, T. Čík
III. liga – kelet – U 15 serdülők
Želiezovce – Veľký Meder 0:6 (0:3)
Kolárovo – Želiezovce 4:1 (2:1) K. Kovács
Želiezovce – Šahy 1:3 (0:0) Z. Nagy
III. liga – kelet – U 13 diákcsapat
Želiezovce – Veľký Meder 3:7 (3:4) D. Pizúr,
M. Bednár, M. Slušný
Kolárovo – Želiezovce 15:0 (8:0)
Želiezovce – Šahy 1:4 (1:2) Pompos K.
(nyf)
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A művészeti alapiskola táncosai
Európa-bajnokságon mérettetnek meg
A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulói ebben
a tanévben is jól teljesítenek, és példásan
képviselik iskolájukat
és városukat. A zselízi
növendékek különféle
versenyeken
elért
eredményeiről
az
iskola igazgatója, Klimo Gyula, valamint
az iskola tanítónői, Horváth Diana és Ivana
Straňáková számolt be. Ebben az évben a zenei és képzőművészeti szakhoz csatlakoztak
a táncszak növendékei is, akik az utóbbi
időben Ľubomír Tóth vezetésével rendkívül
gyors fejlődést értek el.
A zselízi táncosok április végén és május
elején részt vettek az Országos Látványtánc
Bajnokságon, amelyet idén Léván tartottak
1800 táncos részvételével. A poptáncok ka-

tegóriájában a 2. helyet szerezték meg, a modern balett
és az autentikus folklór
kategóriában ezüstérmes
helyezést értek el. A folklórkategóriában továbbjutottak a június végén megvalósuló Európa-bajnokságra.
A balett kategóriában is
közel volt az Eb-re való
továbbjutás, mindössze fél
pont hiányzott.
A zene-szak, mint már hagyományosan,
szintén szép sikereket ér el a versenyeken.
Balázs Noémi népdalénekes a magyarországi
Nagykovácsiban április végén részt vett a
Dunán innen Tiszán túl c. Kárpát-medencei
gyermek- és iúsági verseny VII. évfolyamának elődöntőjében, ahol aranysávos minősítést szerzett. Noémi márciusban részt vett a
Gútai líra c. rendezvényen is, ahol különdíjat
kapott. Április végén Acsai Lea Zólyomban a

Elhunyt Zsakay Erzsébet

E-mailekben, sms-ek sokaságában terjedt a hír: május 9-én,
104. életévében elhunyt Zsakay Erzsébet ének–zene- és zongoratanár. Kevés olyan település van Szlovákia
magyarlakta területein, ahol ne élne legalább
egy tanítványa. Zselíz különösen emlékezetes
állomása volt életútjának: a polgári iskola
ének–zene-szakos pedagógusaként itt élte át a
háború szörnyűségeit, majd a jogfosztottságot
és a magyar pedagógustársadalom háború
utáni teljes szétzüllesztését.
Zsakay Erzsébet 1912. november 30-án
született Eperjesen. Kora gyermekkorában
Pozsonyba költöztek, ott végezte elemi iskoláit. Az állami magyar
tanítóképzőben 1931-ben érettségizett, majd a pozsonyi Notre
Dame római katolikus leányiskolában, ezt követően a megyercsi és
az alsókálosi elemi iskolában tanított. Szegeden szerzett ének–zene
szakos diplomát; ez után került Zselízre. A háború után, 1948-ban
tiszta szlovák környezetbe, Veľké Rovnére helyezték, ahol magyar
akcentusa ellenére hamar megszerették, megbecsülték, még az
iskola igazgatójává is kinevezték. Amikor újra megnyíltak a magyar
iskolák, Bősön, Dunaszerdahelyen, majd Ipolyságon tanított. Középiskolai tanári diplomát is szerzett zongora szakon. 1960-ban Nyitrára
került, ahol Kopasz Elemérrel és Erdős Dezsővel indította el a magyar zenetanár-képzést. A nyolcvanas években ment nyugdíjba, de
még ekkor is, több éven át dolgozott óraadóként a főiskolán.
Tavaly májusban, amikor a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányainak Kara kitüntetésben részesítette
őt, sokan sorakoztunk előtte, hogy megszoríthassuk a kezét.
– Csókolom, Bözsi néni! Gratulálok az elismeréshez.
– Ugye maga zselízi? – kérdezett vissza. Bár akkoriban többször
is kerestem őt (többnyire Józsa Mónikán keresztül) életrajzi adatai miatt, hogy ki ne maradjon az általam szerkesztett Szlovákiai
magyar komolyzene képviselőinek arcképcsarnokából, mégsem tartottam valószínűnek, hogy emiatt emlékeznie kellene rám. Ő is
látta a csodálkozásomat, ezért azonnal felvilágosított:
– Engem csak a zselíziek hívtak Bözsi néninek. De ezt olyan
becéző módon tették, hogy ez a megszólítás mindig ezt a kedves
kisvárost juttatja eszembe.
Horváth Géza

Pink Song elnevezésű versenyen ugyancsak
aranysávos lett. Ugyanezen a versenyen Peter
Vrba ezüstsávos minősítést nyert. Molnár Levente a Lévai Zenei Fesztivál zongoraversenyén elnyerte a zsűri díját, és aranysávos lett.
A képzőművész-szak növendékei, Emília
Štefáková, Viktória Kováčová és Veronika
Pečeňová az Európa az iskolában verseny
járási fordulójában 1. helyet szereztek. Veronika Pečeňová a verseny országos fordulójában oklevelet kapott. A Világűr a gyermekek
szemével verseny járási fordulójában Laura
Borkovičová az 1. és a 3., Veronika Pečeňová
a 2. helyen végzett. „Az iskola szemszögéből
rendkívül jó híreink vannak végzőseink
érvényesüléséről. Példaként említhetjük a
tényt, hogy Bánovský Márkot, a képzőművészeti szak végzősét felvették a Zeneművészeti
Főiskolára, további három tanulónk pedig
az iparművészeti középiskolán folytatja tanulmányait” – tájékoztatott a sikerről Ivana
Straňáková.
(ik)

A Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Franz
Schubert
Gyermekkara
ezüst sávos
minősítést
szerzett Érsekújvárban
Horváth Diana, a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola pedagógusának vezetésével a gyermekkarok három évenként rendezett országos versenyén, a Csengő Énekszón. A kórust négy gimnazista
lány, egykori gyermekkórus-tag is segítette a siker elérésében. Zongorán
kísért: Mézes Attila, klarinéton kísért: Balla Ádám.
–hg–

Zselíziek Isaszegen
Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre meghívására április elején Isaszegre látogatott a Szlovákiai Nyugdíjasegylet zselízi alapszervezetének 18
tagja. A látogatás célja az isaszegi nyugdíjasok életének és a szervezet
munkásságának a megismerése, valamint az isaszegi csata 167. évfordulójának a közös megünneplése volt. A nyugdíjasok a nap folyamán
látogatást tettek a honvédsíroknál, az Isaszegi Falumúzeumba. Itt részt vettek a koszorúzási ünnepségen, melyen közreműködtek a Klapka György
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A városháza előtti
emléktáblánál koszorúzással rótták le tiszteletüket. A koszorúzás után
hagyományőrző díszfelvonulás indult a városházától a szoborhegyig, ahol
többek közt katonai hagyományőrző esküvői szertartást, népi életképeket,
katonai díszszemlét és több száz lovas, gyalogos és népi hagyományőrző
részvételével megtartott
csataimitációt tekinthettek meg. A rendezvényen
Helyhiány miatt Túróczy Lajos naplója laa zselízi nyugdíjasok
punk júlisui számában folytatódik.
mellett a város képviselői
Megértésüket köszönjük.
is részt vettek.
(ial)
A szerkesztőség

Tisztelt Olvasók!
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50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL, ZSELÍZ, 2016. június 10–12.
A rendezvény fővédnöke Marek Maďarič, a
Szlovák Köztársaság kulturális minisztere. A rendezvény kormányzati védnöke Bukovszky László,
kisebbségi kormánybiztos.

2016. június 10. (péntek)

9:30 – 17:00, Zselíz, Városháza, díszterem
Egyszer volt, hogy is volt? – emlékülés

11:00 – 17:00, Éden Panzió
Konferencia: a kultúra
újrapozícionálásáról,
jövőkép felvázolásáról
16:00 – 20:00, a kastély előtti jobb oldal
Kézműves mesterek kirakodóvására
17:30 – 18:30, Csemadok-ház
Egyszer volt, hogy is volt? – kiállítás megnyitó
19:00, Nagyszínpad
A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium
Gaudium énekkara, a lévai járás énekcsoportjainak közös műsora
Nagyszínpad
50. Országos Népművészeti Fesztivál megnyitója
19:30 – 20:00, Nagyszínpad
Agócs Gergely műsora
20:00-21:00, Nagyszínpad
„Útkeresés” - a zselízi Kincső Néptáncegyüttes
jubileumi műsora
21:15 – 22:00, Nagyszínpad
Rendhagyó Prímástalálkozó, koncert
22:00 – 22:45, Nagyszínpad
„Három a…” - a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes műsora
22:45 – 02:00, a kastély mögött felállított Pajta
Mulatság a Pajtában

2016. június 11. (szombat)

8:00 – 22:00, a kastély város felőli oldala, a „ligetben”
Ízutazás – gasztrotúra
Bográcsos, kemencés, hagyományos ételek, receptek
Pincéről pincére – borkóstoló
9:30 – 20:00, a kastély előtti jobb oldal
Kézműves mesterek kirakodóvására

9:30 – 20:00, a kastély Csemadok-ház felőli
oldala
„Csináld magad!”- kézműves mesterek műhelyei
10:00 – 16:00, Kisszínpad, kastély melletti terület, a
Csemadok Ház felőli oldalon
Gyermekvilág
Egésznapos játszóház a Triola Gyerekházzal
Az egyes előadások kezdetekor az Ipolyi Arnold
Népmesemondó Verseny díjazottjai mutatkoznak
be
10:00 Ringató (baba–mama foglalkozás)
– Langschadl Virág
10:30 a zselízi CIMBORA óvoda előadása és

foglalkozása
11:00 Népszokások, játék, ének és tánc Szegvári
Ildikóval és Nagy Ivánnal
12:00 Így tedd rá! (játék és tánc) – Balatoni Katalin programja, kísér a Pengő zenekar
13:00 Netz-es Gyerekek, családi örömzene,
örömtánc – Netz Táncprodukció
14:00 Népzenei koncert és hangszerbemutató
Horsa Istvánnal és Havai Viktóriával
15:00 Aprók tánca Keltai Gáborral és Gyurkó
Erzsébettel, kísér a Pengő zenekar

16:30 – 17:45, Nagyszínpad
„Isten hozta a vendígët” - a hagyományőrző csoportok közös műsora

10:00 – 13:30, a kastély mögött felállított Pajta
„Pajta, nyílj ki!” – néprajzi előadások

21:15 – 22:15, Nagyszínpad
„Táncrapszódia” - A MAGYAR NEMZETI
TÁNCEGYÜTTES (volt HONVÉD Táncszínház)
előadása

10:00 – 10:30
PhDr. Danter Izabella, néprajzkutató, Galántai
Honismereti Múzeum, Galánta
Tájházak, néprajzi és helytörténeti gyűjtemények szerepe a magyar kulturális értékek
megőrzésében.

18:00 – 19:30, Nagyszínpad
„Táncőrület 2016, avagy a mi XXI. századunk”–
táncegyüttesek közös műsora
20:00 – 21:00, Nagyszínpad
„Felföldi levelek”- Az IFJÚ SZIVEK Táncszínház
előadása

22:15 – 02:30, a kastély mögött felállított Pajta
Táncház a Pajtában - táncmester Berecz István

2016. június12. (vasárnap)

10:30 – 11:00
PhDr. Gaál Ida, néprajzkutató, Duna Menti Múzeum, Komárom
Hímzőipar Komárom környékén a 20. század
első felében.

8:00 – 18:00, a kastély város felőli oldala, a „ligetben“
Ízutazás – gasztrotúra
Bográcsos, kemencés, hagyományos ételek
Pincéről pincére - borkóstoló

11:00 – 11:30
Mgr. Nagy Iván, népzenegyűjtő, Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
Csallóközi dudáshagyományok

9:00 – 18:00, a kastély előtti jobb oldal
Kézműves mesterek kirakodóvására

11:30 – 12:00
Katona István, koreográfus, néptánckutató, Feszty
Árpád Művelődési Park, Martos
A Felvidéki magyar táncházak kialakulása a
70-es években – tánctípusok és táncrendek
12:00 – 12:30
Mgr. Varga Norbert, folklórkutató, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
A mesemondás szerepe és hagyománya a gömöri romungrók körében.
12:30 – 13:00
Mgr. Huszár László, kulturális mediátor, Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet
A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
népzenei gyűjteménye.
13:00 - 13:30
PaedDr. Takács András, etnográfus, koreográfus
Néptánckutatás a 20. század második felében.
13:30 – 15:00, a kastély mögött felállított Pajta
„Pajta, nyílj ki!” – néptáncoktatás
13:30 – 14:00
Erdélyi táncdialektus
Táncoktatók: Hajdú Flórián, Paput Júlia
14:00 -14:30
Dunai táncdialektus
Táncoktatók: Gálik Klaudia, Gálik Gábor
14:30 – 15:00
Tiszai táncdialektus
Táncoktatók: Bolgovics Gergő, Varga Frida
15:00 – 16:15, Nagyszínpad
„Falusi hangverseny”– a
közös műsora

gyermekcsoportok

9:00 – 18:00, a kastély Csemadok-ház felőli oldala
Csináld magad!” - kézműves mesterek műhelyei
10:00 – 15:00, Kisszínpad, kastély melletti terület, a
Csemadok-ház felőli oldalon
Gyermekvilág
Egésznapos játszóház a Triola gyerekházzal
Az egyes előadások kezdetekor az Ipolyi Arnold
Népmesemondó Verseny díjazottjai mutatkoznak
be
10:00 a zselízi CIMBORA óvoda előadása és
foglalkozása
11:00 Táncház a HÁROMPATAK zenekarral,
Angyal Rékával és Balázs Lillával
12:00 KUTTYOMFITTY Társulat előadása: Cirkusz Folklorikusz
13:00 „A pozsonyi sétatéren...” koncert KORPÁS
ÉVÁVAL
14:00 ÉCSI GYÖNGYI mesél: Angyalbárányok
9:30 – 12:00, a református és Szent Jakab katolikus
templom
Református istentisztelet és katolikus mise
– a lévai CZEGLÉDI PÉTER REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM GAUDIUM énekkara, az ipolysági
MUSICA AUREA és a zselízi FRANC SCHUBERT
VEGYESKAR közös szolgálata
14:00 – 15:00, Nagyszínpad
„Fölszállott a páva 2015“– a tehetségkutató műsor szereplőivel
15:00 – 15:45, Nagyszínpad
Berecz András műsora
Faültetés
16:00 – 18:00, Nagyszínpad
„Vannak Vidékek”– az 50. Országos Népművészeti Fesztivál gálaműsora
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Új építési telkek
létesülnek

Zselízen a közeljövőben új, családi
házakból álló lakónegyed létesülhet. Az
új építkezési területnek a Posta utca Garammal párhuzamos részén, a vágóhíd és
a vadászház közötti területet javasolták.
A területet néhány évvel ezelőtt egyéni
lakásépítkezési területként lefoglalták be
a város területrendezési tervébe. Ilyen

telkekből jelenleg hiány mutatkozik a
városban, erre a célra általában az öreg
épületek szanálása által felszabadult parcellákat használják. A Csikókertben tulajdonképpen szabad építkezési telkek már
nincsenek. A családi házak építésére szánt
parcellák kijelölése ezért a legjobb időben
történt, főleg ha figyelembe vesszük a
tényt, hogy az építkezési aktivitás fellendülőben van, és a jelzáloghitelek kamatai
történelmi mélyponton vannak.
„A Posta utcában a vadászház és a vágóhíd között lehetőséget teremtünk kb. 10
családi ház felépítésére. Az előkészületek
első szakaszában fákat vágtunk ki, a második szakaszban elhordjuk a szemetet,
majd földet hordunk oda és elrendezzük
a terepet. Már most beadhatók kérvények
az építkezési telkek megvásárlására. Jelenleg már 3 ilyen kérvényt tartunk nyilván“
– mondta Juhász András polgármester.
(ik)

A város megkezdi az utak javítását.
Az Úttörő utca lesz az első
A helyi utak állapota a városi közéletnek
a lakosok által leginkább kritizált területe.
Joggal, tehetnénk hozzá, hiszen a különféle
kátyúk, egyenetlenségek az úton a város
rengeteg helyén okoznak kellemetlenséget
az arra akár gépjárművön, akár kerékpáron,
akár pedig gyalog közlekedő lakosoknak.
Városunk sok részén évek óta várnak a
csatornahálózat bevezetésére.
Az ilyen jellegű munkáknál fel
kell törni az útburkolatot, ezért
érthető, hogy a város ez okból
halogatta a utak javítását. A
város nemrég egy részletes
fényképes
dokumentációval
ellátott felmérést készített a helyi utak állapotáról, amellyel az
egyik legutóbbi önkormányzati
ülésen a képviselők is megismerkedtek.
A csatornahálózat kiépítésére meghirdetett pályázat legutóbbi kiírásában Zselíz város
egyfajta várólistán találta magát,
ahova olyan kérvényezők kerültek, akik ugyan sikeres projektet nyújtottak
be, de az objektív elbírálás szerint a támogatási „vonal” alá kerültek. Ez azt jelentheti,
hogy legközelebb automatikusan bekerülhetnek a támogatottak közé. „Mégsem
várhatunk a végtelenségig a csatornázási
projektre, ezért attól függetlenül elkezdjük

a helyi utak rendbetételét. Az Úttörő utcával
kezdjük. Saját tapasztalataink alapján tudjuk, hogy az úttest ott kritikus állapotban
van, ráadásul a járási rendőrparancsnokság
is arról tájékoztatott bennünket, hogy a burkolat nem felel meg a helyi utak minőségi
követelményeinek. És így megyünk majd
utcáról utcára” – mondta Juhász András pol-

gármester. Az Úttörő utca többek közt mély
kátyúiról híres, valamint arról, hogy esőben
az út teljes szélességében borítják összefüggő
tócsák. A felújítást a város saját vállalatával, az
Eurospinnel biztosítja a következő időszakban.
Az Úttörő utca után a Sládkovič és az Ötvös
utca óvoda mögötti része kerül majd sorra. (ik)

Főleg a közlekedés...

A május eleji önkormányzati ülés általános vitája több érdekes javaslattal, kérvénnyel, de
meghökkentő tájékoztatással is szolgált. Ez utóbbihoz sorolható Polka Pál felszólalása is, aki
arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy valaki az ő nevében igaztalanul arról tájékoztatta a
rendőrséget, hogy ez év tavaszán felvette a magyar állampolgárságot. A képviselő ismeretlen
tettes ellen tett feljelentést az ügyben.
Ivan Pál arra figyelmeztetett, hogy Garammikolán a Slovna üzemanyagtöltő-állomás
közelében szükséges lenne egy gyalogosátkelőt kialakítani a főúton, és megkérte a város vezetőségét, biztosítsa a városrészen át a Garam felé vezető, kis vízi erőmű építése során használt
út öntözését. Šuchter Norbert szerint minél hamarabb javítani kellene a városi hivatal előtti
útkereszteződésben az elsőbbségadás jelölését. Marianna Šedivá arról
tájékoztatott, hogy a Garam utcán kamionok parkolnak szabályellenesen, Juhász András polgármester pedig megemlítette, hogy a városnak
meg kell oldania a parkolás kérdését a Petőfi utcában, ahol az utóbbi
időben egyre gyakrabban az út mindkét oldalán parkoló nagy számú
gépkocsi gyakran korlátozza a forgalmat.
(ik)

Parkoló lesz a piactér mellett
A piactér sok zselízi lakos által viszonylag szívesen látogatott része
a városnak. Állapota azonban városunk polgármestere szerint nem
felel meg a követelményeknek, sőt „teljességgel tarthatatlan”. De ez
állítólag megváltozik. „Az egykori pionírház és a patika közötti területen, ahol udvar és sportpálya volt, szilárd talajú parkolót létesítünk. A
piactér területét a felére csökkentjük, zselízi viszonyokhoz képest ez
is elég lesz, és fokozatosan megjavítjuk az egyes standokat. Emellett
a nyilvános illemhelyet is felújítjuk” – tájékoztatott a polgármester az
ezzel kapcsolatos tervekről.
(ik, foto: šh)
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nem ér te t t e k m e g
Egy évvel később már nemcsak az ön képeit
árverezték, más művészek is csatlakoztak.
A katalógus mellett volt már honlap is, a
projekt az Art For Help nevet kapta, és a
Formica polgári társulás állt mögötte...
– Alexander Tóth, Janka Kišďurková, Gabika
Bieliková a városi hivatal fiatal munkatársai
voltak. Megszólítottam őket, és ők csatlakoztak
hozzánk. Rögtön megértették, mit akarok
elérni. Rájöttek arra is, hogy néhány dolog
egyszerűbben is megoldható, ha polgári társulásként működünk. Engem csak az Art For
Help projekt érintett, de ők sok más projekten
is dolgoztak. Lelkes fiatalok voltak, sok jót tettek a város érdekében.
Elismerem, hogy az első évfolyam előtt
elég szkeptikus voltam. Nem gondoltam,
hogy ekkora lesz az érdeklődés. S végképp
nem számoltam annyi köszönetre, amit ön
kapott a sok hálás embertől, akár rajtunk
keresztül is.
– Igen, nagyon sok szép esetnek lehettünk tanúi. A
legmeglepőbb azonban az volt, amikor egy szegény
ember azt mondta, hogy ismer valakit, akinek még
nagyobb szüksége van a segítségre, mint neki. Valóban megnevezett egy másik családot, és egy év múlva
ők is kaptak a támogatásból.
De nem mindenki értette meg az üzenetet...
– Sajnos, ez is igaz. A művészek közül sem értette meg
mindenki, hogy ha a részt vevő művészek is kapnának valamit, maga a gondolat szennyeződne be. De
nem haragszom rájuk. Nem haragszom másokra
sem, akik nem értették meg. Néhányan megkérdezték
tőlem, biztos vagyok-e abban, hogy jó helyre kerül a
pénz. Én meg csak ismételtem, hogy nagyon megfontoljuk, kin kell segíteni. Családoknak, ahol hiányzik
az apa, vagy gyerekeknek, akikre senki nem fizet tartásdíjat, betegeknek vagy mozgássérülteknek... Majd

nem készpénzt adtunk, hanem élelmiszerutalványt,
amiért nem vásárolhattak sem kávét, sem cigarettát.
Csak élelmiszert. Nekem is tiszta kell, hogy legyen
a lelkiismeretem, hogy a pénzt nem herdáltuk el.
Érdekes, hogy a pénz miatt a legjobban azoknak fájt
a feje, akik sehogyan nem támogattak bennünket, el
sem jöttek megnézni.
Egyre nagyobb lett az érdeklődés, a projektnek
mind jobb lett a visszhangja. Zselízen azonban
más volt a helyzet...
– A projektet támogatták a városban, még a képviselő-testületben is. Csak a város vezetésének és bizonyos
köröknek okozott problémát. Én megértem, hogy
nincs pénz. De nem tagadhatom meg azt, amit az
életben tanultam: a jó apa, ha csupán egy almája van,
annyi szeletre osztja, hogy minden gyereknek jusson
belőle. Itt azonban csak a kivételezetteknek jutott, akik
közé mi nem tartoztunk. De nem haragszom.
Itt a támogatásról volt szó. Engem az bántott a
leginkább, hogy azok az emberek, akik döntenek,
megengedhetik maguknak, hogy ne legyen rálátásuk
a dolgokra.
Mindeközben sokat cikkeztek róla, és nemcsak a
mi újságunkban. Kihangsúlyoztuk, hogy két kulturális-társadalmi rendezvényről van szó: árverés
előtti kiállítás-megnyitó és maga az árverés...
– A képek az emberek közé kerülnek, a szerzők bemutatkozhatnak, műveik bekerültek a katalógusba
és felkerültek az internetre. A művészek és a licitálók
jó érzéssel támogatják azokat, akiknek erre szükségük
van. Nem olyan bonyolult ez. Amikor azonban azt
kérdezték, minek támogatni egy projektet, amikor a
pénzt azonnal is szétoszthatjuk a rászorulók között...
Ez már sok volt.
Nem gondolja, hogy ennek a városnak nem
is annyira az anyagiakkal van gondja, mint az
értékrenddel, hogy a gazdasági gondok csak az
erkölcsi állapot következményei?

– Ez így van. Ők egyáltalán nem értették meg az
értéket. Csak a pénzelosztást látták. A régió művészeinek, képzőművészetének bemutatkozása, számukra
semmit nem jelentett. Ezért fejeződött be a projekt
Zselízen.
Léván azonnal vállalták, vagy magyarázkodni
kellett?
– Nem kellett. Tolnai Csaba, Štefan Mišák polgármester és Beáta Vrábelová alpolgármester karolta fel
a gondolatot, fellelkesültek, és támogatták az ötletet.
Fantasztikus segítséget nyújtott Novák Margaréta,
aki további embereket is bevont a munkába. Immár
hatodik alkalommal volt az árverés Léván a Barsi
Múzeumban, magas színvonalon.
Ők határozzák meg, hogyan használják fel a pénzt,
és tudom, hogy olyan helyre jut, ahol szükség van rá.
Minden évben segítenek néhány zselízi családnak is,
amiből nem engedtem, de a többit rájuk hagytam.
Meghatódok, amikor a hálás embereket látom,
de meghatott az is, amikor egy tehetséges 17 éves
képzőművész képe került árverésre. A harmadik legdrágább képként adták el. Észrevettem, hogy a szülei
megkönnyezték a sikert. Ő maga árulta el utólag,
hogy fantasztikus érzés volt, ami motiválja őt. S ez
nagy dolog.
Nem kevés, amit elért az életben. Képei
galériákat, lakásokat díszítenek, megvalósította elképzelését, amelynek köszönhetően rászorultak tucatjainak varázsolta
szebbé a karácsonyát, amiért elismerésben is részesült. Mit szeretne még elérni?
– Amíg bírok, festeni akarok, és örülni fogok,
ha ott tudok segíteni, ahol szükség van rá, hogy
a világ szebb legyen.
Köszönöm a beszélgetést, a szerkesztőség
és az olvasók nevében gratulálunk kerek,
70. születésnapjához.
Števo Hečko

Megmozdul valami a zselízi Esterházy-kastély körül?
Korábban több cikkben is foglalkoztunk azzal,
hogy patthelyzetben van az egykor pompázatos Esterházy-kastély. Az épületen – ami a
szocializmus idején óvodaként működött – a
’90-es években elkezdődött egy komplex felújítási folyamat. Ennek részeként új tetőt kapott
az objektum és a bejárati oldal rekonstruálása
is elkezdődött. Ám a pénz elfogyott, a rekonstrukció abbamaradt, állapotát tekintve pedig
nemhogy félkész stádiumba került volna, de
még rosszabb lett, mint az óvoda ideje alatt,
mivel jobbára csak a bontási előkészületekig
jutottak a munkálatok. Így évtizedekre maradtak a puszta falak, a felbontott talaj és a
romstílus.
Az azóta eltelt mintegy húsz esztendő alatt
pedig még a legszükségesebb állagmegóvó
intézkedéseket sem tették meg az épületen,
amelyből kifolyólag az állapota évről évre
romlik. Nagyjából ugyanez vonatkozik a
kastélyt körülölelő, festői környezetű angolparkra is. A patthelyzet pedig abból adódik,
hogy az objektum műemlék, így bármilyen

beavatkozás csak hivatalos rekonstrukció által
végezhető el rajta, ami jócskán megsokszorozza a költségeket.
Ám most mintha megmozdult volna valami.
Idén visszatér Zselízre a Csemadok hajdan
nagy népszerűségnek örvendő népművészeti fesztiválja, méghozzá a parkba, egyenesen
az eredeti helyszínére, a kastély előtti tágas
rétre. Ebből kifolyólag a park állapota is némi
rendezésre szorult, melyet a városi önkormányzat vállalt magára. A munkálatok keretén
belül kitisztították a parknak a fesztivál helyszíneit adó részeit. Ezek jobbára a kastély
körül lesznek, ahol már ki is tisztították a
korábbi táncházak betonalapú táncparkettjét
és az ahhoz tartozó rég elfeledett, benőtt
utacskáit. A kedvezőbb elrendezés végett új
biztonsági kerítést építettek a kastély köré, és
a régi nyílászárókat védő fareteszeket is esztétikusabbakkal pótolták. A leglátványosabb
munkának viszont mindenképpen a kastély
első részén levő ablakok kicserélése számít,
miáltal máris elfogadhatóbb látványt nyújt a

hajdani nemesi kúria. Mint megtudtuk, az ablakokat már tíz évvel ezelőtt megvásárolták, az
akkori polgármester (jelenlegi alpolgármester)
Nagy Géza idején. Ám mivel akkoriban került
új polgármester a város élére, az ablakokat már
nem cserélték ki.
„Tavaly megpróbáltunk egy európai uniós
pályázati forrást szerezni a kastély felújítására,
ám az idő szűkössége miatt, és mivel – az állításokkal ellentétben – az előző városvezetésnek nem volt projektdokumentációja a rekonstrukcióra, sajnos lecsúsztunk a lehetőségről. A
következő kiírásra viszont mindenképpen be
szeretnénk nyújtani, addig pedig a saját lehetőségeinkből tesszük meg a tőlünk telhetőt”
– nyilatkozta erről Nagy Géza alpolgármester.
A Föld napján önkéntesek segítségével kezdetét vette a park kerítésének a rendbetétele is,
felépült egy kis híd a Sári-patakon, mely a
színpad és a nézőtér közötti közlekedést biztosítja a fesztiválon, továbbá a parkhoz tartozó
parkolót is rendezték, és biztosították a közvilágítást is.
Csonka Ákos
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Kanyuk J ó z s e f : N e m n e h e z t e l e k a zo k r a , akik
Akik ismerik, egyszerű embernek tartják,
mert rendkívüli lelkesedése olyan őszinte,
hogy ezt szokták meg tőle. Másképp néznek
rá azonban azok, akik nem ismerik túlságosan, vagy csak hallottak, olvastak valamit
munkásságáról.
A zselíziek évek óta festő-mázolóként ismerik, aki Mikolán, az egykori komp közelében
él. Környezetében képeslap-gyűjtőként,
festőként és aktivistaként lett ismert.
2007-ben sikerült valóra váltania egy ötletét – karácsony előtt azóta is jótékonysági
árveréseket rendeznek képzőművészeti
alkotásokból, amelyek bevételét megélhetési gondokkal küszködő emberek között
osztják szét. Az árverést megelőző kiállítások
és maga a jótékonysági aukció az ART FOR
HELP elnevezést kapta. Előbb Zselízen, majd
2010-től Léván tartják meg rendszeresen.
2012 végén elnyerte a 2012-es év szeniora
címet, mellyel másokat segítő munkásságát
ismerték el.
Úgy tudom, hogy a magyarországi Nyíregyházán született, és a lakosságcsere során
került az akkori Csehszlovákiába. Gyermekkorát Garamszentgyörgyön töltötte.
Milyen emlékeket őriz ebből az időből?
– A gyermekévek mindig szépek. Mivel háború
utáni időszakban voltunk, nagyon szerényen
éltünk. Nyíregyházára nem emlékszem, egy
éves voltam, amikor ideköltöztünk.
A kitelepítés sokak számára fájdalmas
emlék. Hogyan élte meg ezt ön?
– Apám szlováknak tartotta magát, ezért tértünk ide vissza. Itt jártunk szlovák iskolába,
de a családunkban magyar könyveket is olvastunk. A gyermekkort úgy éltük meg, hogy nem
feledtük a magyar nyelvet. Másképp alakult a
helyzet Magyarországon maradt unokatestvéreimmel. Látogatásaink során azt tapasztaltuk,
hogy egyre kevesebbet beszélnek szlovákul, ma
már nem is tudnak.
Tudom, hogy a kitelepítésről néhányaknak
nagyon rossz emlékeik vannak, de ezt azok
élték így meg, akiket erőszakkal küldtek el. A
mi esetünk más volt.
Állítólag már gyermekkorában is megmutatkozott képzőművészeti tehetsége, amikor
első alkotásait cigarettapapírra rajzolta.
– Igen, ez így volt. Apám háborús rokkant volt,
volt egy trafikja, ahol cigarettapapírt is árult.
Rajzlapra nem tellett, de négyévesen már fogtam a ceruzát, és azokra a papírdarabkákra
rajzoltam. Mivel jól rajzoltam, de nem voltam
jó tanuló, a szüleim a lévai tanonciskolába
írattak, hogy szobafestő legyek.
Volt más kedvtelése is?
– A falunkba járt kirándulni egy budapesti
pap. A Garamhoz járt festegetni. Kisfiúként
figyeltem őt, megcsodáltam a festőállványát,
az ecseteket, festékeket, de főként azt, ahogy
festett. Aztán amikor már tanonc lettem, az
egyik üzlet kirakatában megláttam a festékekkel és ecsetekkel teli Mánes típusú koffert. Meg

akartam vásárolni, de nem volt miből. Anyukám három koronát adott tízóraira, én pedig
spórolni kezdtem. Inasként olykor a festésért
kaptunk borravalót, hát lassacskán összegyűlt
a kis kofferra való pénz. A festés azonban nem
ment jól, de nem tudtam, miért. Egy idősebb
festő árulta el, hogy vászonra kell a festéket
felvinni, nem papírra.
Jött azonban a katonaság, családot alapítottam, a festésre nem jutott idő. Házat építettem,
és sokáig nem vettem ecsetet a kezembe.
De aztán mégis visszatért a festéshez...
– Igen, később visszatértem a festéshez. Ez
annak volt köszönhető, hogy találkoztam
Jozef Mazan szobrász- és festőművésszel. 36
éves voltam akkor. Véletlenül találkoztunk
egy utazás alkalmával, beszédbe elegyedtünk,
és amikor elárultam neki, hogy festegetek,
meghívott magához, az oroszkai ideiglenes
műtermébe. Később Selmecbányára jártam
hozzá, ott festettünk, beszélgettünk, és ő irányított. Műveimet elkezdtem kiállítani, de volt egy
sötét korszakom is. Ittam. Nagyjából
15 évig tartott, amikor rájöttem, hogy
magamat és a családomat is kínozom.
Szerencsém volt, sikerült kimásznom a
gödörből. Az ötvenedik születésnapom
után teljes gőzzel nekiálltam festeni.
Tehát kisebb szünetekkel gyermekkorától fest. Mi a helyzet a képeslapok gyűjtésével?
– Párkányban dolgoztam egy helyen,
ahol a papírt darálták. A papír között
képeslapok is voltak. Így kezdődött az
egész, elkezdtem gyűjteni a képeslapokat, előbb földrajzi, majd művészeti
tématikájúakat is. Nagyon tetszettek
a festett régi városrészek, ahol az emberek korabeli öltözékben voltak. Börzékre jártam Ausztriába, Budapestre,
Brünnbe. 25 éven át foglalkoztam
képeslapokkal.
Hogyan függ össze ez a két
kedvtelés?
– A képeslapok is képzőművészeti alkotások.
Sok képeslap festésre ösztönzött. Csak a régi
képeslapoknak és a fényképeknek köszönhetem,
hogy tudom, hogyan nézett ki a régi Zselíz,
Léva és a többi város.
Emlékszem arra, amikor 2007-ben bejött a
szerkesztőségbe, és mesélt arról az ötletéről, hogy el kellene árverezni képeket, és a
befolyt összegből segíteni kellene a rászorulókon. Hogyan született meg ez az ötlet?
– Röviddel az előtt a tévében láttam egy műsort, amelyben Richard Müller elénekelt egy
dalt valamelyik gyermekotthon lakóinak, és
felajánlott ennek az otthonnak százezer koronát. Megtetszett az ötlet, és azon kezdtem
gondolkodni, hogy én is szívesen segítenék, de
hát honnan vegyek ennyi pénzt... Akkor jutott
eszembe, hogy árverést kellene tartani, ahol a
vásárló tudja, hogy a képpel, amit megvásárol, és amit odahaza felakaszt a falra, vagy

elajándékoz valakinek, egyúttal segítséget is
nyújt olyan embernek, akinek támogatásra
van szüksége.
Vannak háború utáni emlékeim, amikor Újbányáról jártak felénk a nénik almát árulni.
Anyukámnak nem volt pénze arra, hogy mindennap vegyen nekünk belőle. Gyerekekként
üldögéltünk, és néztük a nőket – almásoknak
neveztük őket – akik egy ismeretlen szót
kiejtve: „Nate” időnként megajándékoztak
bennünket egy-egy almával, körtével. Ezek az
emlékek is eszembe jutottak, amikor szerettem
volna valakit megajándékozni, örömet nyújtani, vagy segíteni.
Egy ilyen árverésbe a legtöbbet a művész
ruház be...
– Festékek, vászon, ecsetek, keretek... Nem adják ingyen. De ha valaki szeret festeni, akkor
festenie kell. Nekem is kell.
Aztán az ötletét elkezdte magyarázni...
– Igen. Megszólítottam embereket, akikről úgy
gondoltam, hogy érdekeltek lesznek a gondolat

megvalósításában. Egy hölgytől, inkább nem
árulom el a nevét, ígéretet kaptam, hogy szól
másoknak is. Kis idő után azt mondta, hogy
nincs érdeklődés. Szerencsére nem ő volt az
egyetlen és utolsó, akinek szóltam. Például
Turza Irénke egyetértett, és sokat segített. Hasonlóan Janka Beníková is. Nagyon jól jártam
az önök szerkesztőségével is, így megoldódott a
propagálás és a képeket tartalmazó katalógus
készítésének kérdése is.
Az árverező Anton Pižurný volt.
– Tóno nagyon jól végezte a dolgát. Sokat segítettek a szponzorok is. Ha jól emlékszem, 40
képet ajánlottam fel, amiből 24 kelt el, összesen
40 900 koronáért. Ezer koronánként adtunk
a szegény családoknak, a maradék 900-at a
menedékháznak adtam. Az egyik lakó mesélte
nekem később, hogy akkor először állítottak
karácsonyfát. Jutott még káposztalevesre, narancsra, limonádéra. Alkoholra nem.
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Kellemesebb lesz a várakozás a postán
A zselízi posta látogatói már biztosan
felfigyeltek rá, hogy a posta épülete felújítás alatt áll. Arról, hogy a felújítás meddig
tart, illetve mit is érint pontosan, a Szlovák
Posta székhelyén tájékozódtunk. Kérdéseinkre a kommunikációs osztály munkatársa, Andrea Pivarčiová válaszolt.
Mikor kezdődtek el a munkálatok a zselízi
postán és mikor érnek véget?

A zselízi posta felújításának munkálatai január 22-én kezdődtek el, és várhatóan 2016.
november 30-án fejeződnek be.
Mire terjednek ki a rekonstrukciós munkák a posta épületében?

A felújítási munkák során főleg az épület
első emelete épül át. Emellett kicserélik az
alacsonyfeszültségű és magasfeszültségű
vezetékeket, de felújítják a fűtésrendszert is.
A felújítási munkálatok során klimatizációt
szerelnek be a posta nagytermében, felhajtórámpák épülnek a mozgássérültek számára,
szigetelik a homlokzatot, és felújítják az
épület tetőszerkezetét.
Milyen változásokat hoz
a felújítás a nyilvánosság
számára?
Új, nagyobb, klimatizált helyiségeket, aminek köszönhetően
jelentősen javul majd az ügyfélszolgálat minősége, és egyúttal
javul az alkalmazottak munkakörnyezete is. A felújítás nagy
bónuszának számít az akadálymentes beléptetés létrehozása a
mozgássérültek számára.
Hogyan használják kis az
épület bal szárnyát?
Az épület bal szárnyában lesz
a szolgáltatások háttere, egy helyiséget kapnak a futárok, egy öltöző lesz itt szociális berendezésekkel, és a posta hivatalvezetőjének
irodája is itt lesz.
(ik)

Átalakulás a temetőben

Bővítenék az osztályozott gyűjtést

A zselízi városi képviselő-testület május eleji ülésén foglalkozott az Osztályozott hulladékgyűjtés bővítése Zselíz város
területén c. projekt beadásának kérdésével.
Határozatában jóváhagyta a projekt beadásának előkészületeit. Május 30-án a pályázat
végső jóváhagyása céljából hívta össze a
polgármester a 21. rendes önkormányzati
ülést, amelyen a képviselők jóváhagyták a
támogatási kérelem beadását, valamint a
város 5-százalékos önrészének maximális
összegét, amelyet 25 628,46 euróban állapítottak meg.
A pályázatról a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője tájékoztatta a testületet. Haris Péter szerint a
projekt célja további berendezések beszerzése, ami által növelni lehetne a kertekből,
parkokból, temetőkből származó biohulladék, a fáradt olajok, zsírok valamint az építkezési törmelék osztályozási kapacitását. A
pályázat egyúttal biztosítaná a város számára a gördülékenyebb hulladékgazdálkodást
is. „A projekt segítségével biohulladékra
használatos gyűjtőedényeket, csavarpréses
hulladékgyűjtő kocsit, építkezési hulladékzúzó berendezést, konténerszállítót és
különféle típusú osztályozott hulladékra
használt konténereket szeretnénk beszerezni” – tájékoztatott az osztályvezető.
Hozzátette, hogy a projektnek el nem
számolható költségei is lesznek 8700 euró
értékben, ezek közé tartozik a pályázat
előkészítése, a kérvény kidolgozása és a
komplex közbeszerzési tevékenység. (ik)

Gyors átalakulások korát éljük, amikor
naponta találkozhatunk többé-kevésbé
hihető bombasztikus történetekkel csodás
beavatkozásokról, módszerekről, változásokról. „Fogyjon másfél kilót naponta!”
„9 nap alatt kinő a haja!”, „Tanuljon meg
egy idegen nyelvet 14 nap alatt!” – hasonló
hihetetlen ígéretek szúrnak szemet, ha be-

tartjuk mi is a szerkesztőségben, ezért két,
„előtte-utána” típusú fényképet közlünk.
Az átalakulás valós, és főleg hasznos. Miről
is van szó tulajdonképpen?
Májusban folytatódott a zselízi ravatalozó
átépítése. Az épület hosszú évekig enyészett,
és felújítása már nagyon sürgős feladattá
vált. A mikolai ravatalozó több mint egy

volt Juhász András zselízi polgármester
is. A kormány akkor úgy döntött, hogy 25
ezer euróval támogatja a zselízi ravatalozó

kapcsoljuk számítógépünk keresőjét. „Van
választási lehetőségük” – állítják a politikusok több-kevesebb őszinteséggel.
Vannak azonban valós átalakulások is.
Mivel ezek is trendik mostanában, mi sem
hagyjuk ki őket lapunkból. Fő a komolyság
– lélegezhet fel az olvasó. Csak komolyan –

évtizeddel ezelőtti felújítása, valamint a
szódói ravatalozó épületének tavalyelőtti
javítása után a zselízi ravatalozó került
sorra, csak a források jelentettek gondot.
Ez is megoldódott tavaly szeptemberben
a kormány nyitrai kihelyezett ülésén, ahol
az önkormányzatok képviselői között ott

helyrehozatalát.
A munkálatokat februárban kezdték el,
megjavították a tetőszerkezetet, az épület
homlokzatát, felújították a belső teret, a
szociális helyiségeket és kicserélték az
ablakokat. Az épületet felújítása májusban
fejeződött be.
(ik)

Zselízi Hírmondó
Megújul a városi park
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elszállítottuk az oda hordott szemetet, egyúttal javítjuk a park ösvényeit. Ezt már rég
meg kellett volna csinálni, függetlenül attól,
hogy lesz-e vagy nem lesz fesztivál.”
Ebből az következik, hogy a teljes felújítás
nem tűnik lehetetlen feladatnak. A polgármester azonban visszafogott ebben a kérdésben, talán azért, hogy ne keltsen túlzott
elvárásokat. Korábbi kijelentései alapján az
a legfontosabb, hogy most már felkészültek
vagyunk egy ilyen lehetőség felbukkanása
esetén. Nem úgy, mint a közelmúltban,
amikor nem állt a város rendelkezésére a
felújítás tervdokumentációja.
A fontos az, hogy a parkot akkor is rendbe
tették volna, ha nem lett volna fesztivál. Az

országos rendezvény csak kapóra jött, és
meggyorsította a folyamatot.

Felmerültek olyan kérdések, hogy
miért kell további szabadtéri
színpadot létesíteni, amikor az
1987-ben átadott színpad „magyar falu” stílusban épült éppen
a fesztivál céljaira. Hogy a fesztivál a régi helyen legyen, abban a
folklórszakma képviselői voltak
főleg érdekeltek, és a nosztalgiának
is van ebben bizonyos szerepe,
amit a polgármester figyelembe
is vesz: „Ez a fesztivál specifikus,
nosztalgikus rendezvény lesz azok
számára, akik emlékeznek a régi időkre, és
ezt a lehető legjobban szeretnénk megerősíteni. A kastély mögött felújult a kis színpad,
ahol szintén megvalósulhatnak
különféle rendezvények, jelenleg
a világítás javítása folyik. Azt szeretnénk, hogy lüktessen itt az élet,
hogy a terület a város egyik nagy
pihenő és kulturális zónája legyen.
Ahhoz, hogy a park megőrizze
mostani állapotát, állandó gondoskodásra lesz szükség. A polgármester szerint a közmunkások
bevetése ezen a téren nem volt
elegendően hatékony. „Megértem
ezeket az embereket, akiknek a
szociális juttatások ellenében le
kell dolgozniuk bizonyos számú
órát, hogy nem nyújtják a várt
teljesítményt. A park rendben
tartására két állandó dolgozót foglalkoztatunk teljes állásban, akik az egész parkot
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fenntartják, gondozzák, javítják majd.”
A park szebbé tételéből számos önkéntes
vette ki a részét, akár egyszerű lakosként,
akár különféle egyesületek és szervezetek
tagjaként. A munkákba a Csemadok helyi,
oroszkai, lekéri, százdi alapszervezeteinek
tagjai, a Matica slovenská helyi tagjai, a Tiszta
Forrás Alap, a helyi református egyházközség,
a városi sportklub, a Mikulčan és a Szódó polgári társulások tagjai is bekapcsolódtak. Segített a farnadi, valamit a nyíri polgármester
is, aki tr aktort és fűnyírót adott kölcsön.
„Mindenkinek, aki részt vett a munkákban,
szívemből köszönöm. Egyúttal kérek mindenkit, hogy a parkra sajátjukként tekintsenek, segítsenek megtartani ott a rendet.
Figyelmeztessék a rongálókat, vagy szóljanak
a városi rendőrségnek. Tudatosítanunk kell:
ahogy alakítjuk környezetünket, úgy fogjuk
magunkat érezni benne” – tette hozzá Juhász
András polgármester.
(šh)

Hulladékgazdálkodás júliustól új feltételekkel
1→

Hozzátette, hogy azok a háztartások, amelyben
több mint 5 fő él, két, illetve nagyobb, 240 literes
kukát is tarthatnak. Az edények nyilvántartását
a szolgáltató vezeti. Kalló Béla elmondta, hogy
a kukák tartalmát maguk a szolgáltató dolgozói
ellenőrzik, és abban az esetben, ha oda nem tartozó hulladékot találnak benne, az edényt nem
ürítik ki. A képviselő-testület jóváhagyta a rendeletet. Ugyancsak jóváhagyta egy 183 négyzetméteres, a Béke utcai kazánház előtt található terület
eladását a Teplo GGE vállalatnak az értékbecslő
által megállapított 2360 eurós áron.
A testület hatálytalanította egy előző
ülésen hozott határozatát, amelyben arról
döntött, hogy a város biztosítsa be a Hársfa
utcai telkek geometriai bemérését. A polgármester szerint az erre fordított költségek
nem lennének megalapozottak, emellett az
egyik érintett fél rendelkezik a kérdéses
terület geometriai tervével, a város rendelkezésére is bocsátja, amelynek így nem kell
8–10 ezer eurót elköltenie erre a célra. A
testület jóváhagyta a 2016/43 sz. határozat
II. pontjának érvénytelenítését.
Az interpellációk során Kovács Kázmér a

Petőfi utcai forgalom egyre gyakoribb korlátozására, sőt, olykori forgalmi dugók kialakulására figyelmeztetett a nagy számú ott parkoló jármű miatt. A képviselő szerint azóta
romlott a helyzet, amióta fogadóiroda nyílt
az utcában. A polgármester kijelentette: felkéri a helyi rendőrséget, hogy a közlekedés
folyamatosságának biztosítása érdekében
gyakrabban ellenőrizze ezt az utcát.
Az általános vitában Miroslav Kriška
arról érdeklődött, volt-e kiadva érvényes
engedély a parkban a fák közelében folyó
földmunkákra. A polgármester elmondta,
hogy ő határozott a munkák engedélyezéséről,
és feltette a kérdést, hogy a természetvédők
miért nem emelték fel hangjukat akkor,
amikor nem folytak javítások, csak a szemetet hordák ki sokan a park területére. A
kérdést felvető képviselővel kapcsolatban
a bike-part rossz állapotát kifogásolta.
Hozzátette, hogy az utóbbi hónapban 22
teherautónyi különféle hulladékot szállítottak el a parkból. Több képviselő is méltatta
a város, számos szervezet, egyesület és lakos
kezdeményezését a park rendbetételében.

Ivan Pál arra figyelmeztetett, hogy a városon keresztülvezető főút fenntartója nem
kaszálja a mikolai park és az út közötti
részt, ami nehézségeket okoz a helyi lakosságnak. A polgármester ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy a városnak sem álltak rendelkezésre elegendő számban kaszáló munkások, júniustól azonban négy új ember lép
munkába teljes munkaidőben. Nagy Géza
hozzátette: a város számos helyén a lakosok
számára nem világos, ki köteles fenntartani
egy-egy adott területet.
A vita során kritika érte a városi lapot
is, méghozzá a kiadó, tehát a város két képviselője részéről. A polgármester szerint
a Föld napjáról májusban megjelent írás
túl pozitív képet festett a rendezvényről,
amely szerinte nem végződött a legjobban,
mert Zselízen nem sok munkát végeztek
a résztvevők. Ellenkezőleg, Polka Pál képviselő azt kérte, hogy az újságban több
pozitív hangvételű cikk jelenjen meg a
város aktuális sikereiről. Az ülés két órányi
tárgyalás után ért véget.
(ik)
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Gyerekekként üldögéltünk, és néztük a nőket – almásoknak neveztük őket – akik egy
ismeretlen szót kiejtve: „Nate” időnként megajándékoztak bennünket egy-egy almával,
körtével. Ezek az emlékek is eszembe jutottak,
amikor szerettem volna valakit megajándékozni, örömet nyújtani, vagy segíteni.
(Bővebben 4. oldalon.)

2. májusi önkormányzati ülés

Hulladékgazdálkodás júliustól
új feltételekkel
A városi képviselő-testület május 26-án
a városi hivatal esketőtermében tárgyalt 20.
rendes ülésén. Mivel az előző ülést május
elején tartották, a résztvevők nem számítottak maratoni tárgyalásra. Annál is inkább,
mert még az ülés kezdete előtt a képviselők
zárt ajtók mögötti rögtönzött tárgyaláson megegyeztek abban, hogy a múzeumi kiállítási
tárgyak bérbeadásáról szóló szerződésjavaslat
lekerül a napirendről.
A képviselő-testület tudomásul vette a
városi rendőrség idei áprilisi tevékenységéről szóló beszámolót, majd a határozatok
teljesítéséről és a képviselői interpellációs
hozzászólások intézéséről szóló beszámolót is, amelyet jóvá is hagytak. Mivel a május eleji ülésen a képviselők már az egyik
alternatív javaslat kiválasztásával kinyilvánították véleményüket a város hiteleinek
átütemezéséről, ezúttal vita nélkül elfogadták a kiválasztott verzió végleges formáját.
A testület jóváhagyta a háztartási hulladék
és az apró építkezési törmelék kezeléséről
szóló, 2016/4 sz. általános érvényű rendeletet (ÁÉR). Csenger Tibor szerint egy
rendkívül fontos rendeletről van szó, amely
a hulladékgazdálkodási törvény módosítása
nyomán jött létre. A képviselő ugyanakkor
több kérdést is felvetett az előírás gyakorlati
érvényesítése kapcsán. Több példát is említett: hogyan lehet majd ellenőrizni, hogy
az egyébként külön gyűjtendő biohulladék
nem kerül-e a háztartási közé, ill. hogy
hány tárolóedény kiürítéséért fizetnek az
egyes háztartásokban. Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási osztályának
vezetője szerint e kérdésekben nagy szerepe
van a tájékoztatásnak és a felvilágosításnak.
→2

„Mégsem várhatunk a végtelenségig a csatornázási projektre, ezért attól függetlenül
elkezdjük a helyi utak rendbetételét. Az Úttörő utcával kezdjük. Saját tapasztalataink
alapján tudjuk, hogy az úttest ott kritikus
állapotban van...”
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Részletes műsor a 7. oldalon

Megújul a városi park
Nem volt könnyű nem észrevenni az utóbbi
időben, hogy a városi park mennyire változik. Főleg a kastély környékén. Eltűnt az
ízléstelen kerítés, a homlokzat új ablakokat
kapott. Messziről úgy tűnik, mintha a kastély
felújult volna. Az épületet övező területet
kitisztították, és megújult a közeli betonozott
felület is a kisszínpaddal együtt.
Röviden: mintha a park új életre kelt volna.

Mindezt nem lehet egyszerre megtenni, és
nem is tudjuk feltételezni, mit mikor tudunk
megvalósítani. De ahogy az már többször
elhangzott, már az is siker lesz, ha a stratégiai
terv legalább egy részét sikerül megvalósítanunk. Az általunk végrehajtott takarékossági intézkedéseknek köszönhetően sikerült
konszolidálnunk a város anyagi helyzetét, és
emiatt újabb projektekkel is tudunk foglal-

Megszépült, megfiatalodott. Bár mindez pozitívan cseng, sokakban felmerül a kérdés,
hogy az egész felhajtás nem csak a fesztivál
miatt van-e, és hogy utána nem marad-e
meg ismét gondozatlan területnek?
Juhász András polgármester e tekintetben
határozott állásponton van: „Aki figyelmesen olvasta a választási programomat, nem
lepődhet meg azon, hogy a városra komplex
egységként tekintek. A város stratégiai fejlesztési tervében sok olyan problémát megneveztünk, amelyek megoldásra várnak.

kozni. Örültünk a lehetőségnek, hogy ismét
lehet Zselízen fesztivál, és úgy döntöttünk,
biztosítjuk a rendezvény műszaki hátterét. A
kastélyra felkerültek az évekig raktáron levő
új ablakok. Ennek is már rég meg kellett volna történnie, mindjárt másként fest a kastély.
A csúnya, gazzal átnőtt kerítést szétszedtük,
és a védősávot 5 méteresre csökkentettük.
Az új kerítés időtálló anyagból, műanyaggal
bevont drótból készült, számolva azzal az
eshetőséggel, hogy hosszabb ideig kellene
várni a kastély teljes felújítására. A parkból
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