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Najväčší úspech v celej súťaži dosiahla naša
miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo. Okrem hlavnej ceny za
najlepšiu snímku si fotografi z jej územia
odviezli aj dve prvé, dve druhé a jedno tretie
miesto v jednotlivých kategóriách. Absolútnym víťazom fotosúťaže sa stala fotografia
s názvom Rozprávková prechádzka v lese,
ktorej autorom je želiezovská fotograa
Anikó Botta.
(Viac na 5 strane.)

Augustové zasadnutie MsZ

Miroslav Kriška
členom mestského
zastupiteľstva
V poradí už 10. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach v tomto volebnom období sa uskutočnilo 27. augusta
v obradnej sieni mestského úradu. Po úvodných záležitostiach a doplnení programu
pristúpili účastníci k slávnostnému aktu
zloženia sľubu nového poslanca. Miroslav
Kriška získal mandát ako druhý náhradník
po uvoľnení poslaneckého miesta po zosnulom Ladislavovi Vékonyovi. MsZ zobralo na
vedomie zánik mandátu zosnulého poslanca a vyhlásilo nastúpenie náhradníka na
uvoľnené poslanecké miesto.
Zastupiteľstvo sa potom zaoberalo správou o kontrole plnenia uznesení a interpelačných pripomienok poslancov, zobralo
na vedomie správu hlavného kontrolóra
o následnej finančnej kontrole. V rámci nej
zistil tri nedostatky, a to v oblasti hmotnej
zodpovednosti zamestnancov, pracovných
ciest a používania podpisovej pečiatky.
Kontrolór potvrdil, že vo všetkých prípadoch už boli prijaté nápravné opatrenia.
Poslanci zobrali na vedomie správu
o pripravenosti škôl a školských zariadení
na nový školský rok, pričom najdôležitejšie informácie si vypočuli od riaditeľov
základných a materských škôl. Zaoberali
sa aj žiadosťou ZŠ s VJM v Želiezovciach
o vyčlenenie finančných prostriedkov na
výmenu okien. MsZ zobralo na vedomie
žiadosť školy a mestskému úradu odporučilo zapracovať požadovanú finančnú čiastku
do najbližšej zmeny rozpočtu. V rozprave
k tomuto bodu sa hovorilo aj o havarijnom
stave strechy na starej budove, kde sa pred
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Most cez rieku bude postavený do 15.
novembra, montáž technológie hate,
čistiaceho stroja prebehne do polovice
decembra. V decembri a januári sa
uskutočnia suché skúšky technológie
– elektrického, hydraulického a automatizačného systému.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

„Strávili sme tam 5 dní, hneď na druhý
deň po príchode sme súťažili, mali sme
4 vstupy. Stálo to za to, deti si to užili,
bývali sme vo vynikajúcom hoteli. Pred
odchodom nás na galaprograme vyhlásili
za najlepší folklórny súbor a získali sme
najvyššie ocenenie súťaže Gran Pri.“
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57 prvákov v troch ročníkoch

V Základnej škole v Želiezovciach bude
v novom školskom roku v troch prvých
ročníkoch 57 prvákov. Na prvom stupni
bude školu navštevovať 212, na druhom
stupni 247 žiakov. Zo 459 žiakov školy
študuje 6 v zahraničí. Štyri oddelenia
školského klubu bude navštevovať podľa predbežných údajov z konca augusta
120 detí. Vyučovanie zabezpečuje 37
pedagogických, 15 nepedagogických
pracovníkov a 6 zamestnancov školskej
jedálne, informuje správa o pripravenosti školy na nový školský rok.
Počas letných prázdnin pokračovali v škole práce na oprave oplotenia.
Prebehla výmena osvetľovacích telies

na chodbách, opravy svetiel v triedach,
boli doplnené a opravené žalúzie. Boli
zabezpečené gumolity na lavice, prebehla oprava na multifunkčnom ihrisku, hygienické maľovky. Podľa riaditeľa
školy Vojtecha Tomašoviča by bolo
potrebné pokračovať v rekonštrukcii
a výmene teplovodného potrubia v areáli školy. Riaditeľ na augustovom zasadnutí MsZ informoval aj o problémoch
s bleskozvodom, ktorého rekonštrukcia
bola súčasťou europrojektu rekonštrukcie školy, no zrealizovaná bola
s vážnymi chybami, v dôsledku ktorých
vzniknú vzdelávacej inštitúcii nečakané
náklady.
(ik)
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Miroslav Kriška členom mestského zastupiteľstva
1→

niekoľkými mesiacmi preboril strop. Podľa určité výhrady. Podľa Ľudovíta Baku, ak
primátora Ondreja Juhásza by rekonštrukcia skupina poslancov iniciuje takýto krok, malo
tejto ZŠ mala byť kompletne zrealizovaná by byť zrejmé, kto tvorí túto skupinu, mali
z projektových zdrojov. Technická projek- by tam byť mená týchto poslancov. Gézovi
tová dokumentácia k nej
existuje, zatiaľ však príslušná
projektová výzva nebola vyhlásená.
Rozsiahlu diskusiu vyvolal návrh na odsúhlasenie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia,
ktorej výzva je otvorená
do konca septembra. Časť
poslancov predkladateľovi
vytýkala nedostatok informácií k navrhovanému projektu, iní poslanci vyslovili
obavy o finančné krytie tejto
investície. Podľa viceprimátora Gézu Nagya je možné
spoluúčasť na tento projekt Miroslav Kriška je už druhým náhradníkom, nastupujúcim do MsZ
vykryť z úveru, Marianna Šedivá však poznamenala, že úverový Nagyovi chýbal písomný materiál k tomuto
rámec by bolo dobré ponechať na projekt bodu, podľa hlavného kontrolóra v ňom nie
kanalizácie. Primátor sa označil za realistu, je uvedené, čo má nasledovať po zrušení
keď tvrdil, že nie je pravdepodobné, aby organizácie. Podľa Pavla Polku bol návrh
všetky pripravené projekty boli realizované. na zrušenie právnej subjektivity MsK inici„V minulosti ste hlasovali o veciach, o ktorých ovaný z dôvodu úspory mestských financií.
ste neboli úplne presvedčení a teraz to vyzerá Viacero poslancov pripomenulo, že o tejto
podobne. Ak nemáte dostatočné informácie, záležitosti sa hovorilo už na jar tohto roka
tak to neodsúhlaste a ideme ďalej. Len vtedy ako o alternatívne, ďalší sa vyjadrili, že nádvíhajte ruky, keď budete na sto percent pre- vrh by vedeli podporiť, keby bol podložený
svedčení,“ obrátil sa na poslancov Ondrej číslami. MsZ uložilo vypracovať podmienky
Juhász. Návrh na uznesenie vo veci projektu zrušenia Mestskej knižnice bez právneho náverejného osvetlenia s rozpočtom 679 565 stupcu ku koncu roka. Zároveň neschválilo
a plánovanou spoluúčasťou mesta 33 978 eur vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MsK. Zastupiteľstvo
nebol schválený.
Hlasovanie o zmene rozpočtu bolo stiah- poverilo hlavného kontrolóra prešetrením
nuté z rokovania. Schválené bolo všeobecne a vybavením sťažností proti činnosti štatuzáväzné nariadenie (VZN) č. 3/2015 o pod- tárov organizácií zriadených MsZ. Zriadilo
mienkach ubytovania v mestskej núdzovej komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažností
ubytovni, VZN č. 4/2015 o podmienkach proti činnosti poslanca, primátora a hlavnépredaja výrobkov a poskytovania služieb na ho kontrolóra v zložení: JUDr. Gabriel Turza,
trhových miestach na území mesta, VZN č. JUDr. Ondrej Mészáros, JUDr. Alexander
5/2015 – trhový poriadok mesta a dodatok Tóth, pričom posledne menovaného menoVZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania valo za predsedu tejto komisie. Zobralo na
bytov vo vlastníctve mesta. MsZ schválilo vedomie zánik členstva Ladislava Vékonya
predaj pozemku vo vlastníctve mesta na v rade oboch materských škôl v meste a na
základe dôvodu hodného osobitného zreteľa. jeho miesto menovalo Miroslava Krišku.
Zobralo na vedomie informáciu o ponuke Rovnako postupovalo aj v prípade komisie
daru zo strany občana mesta, ktorý ponúkol na ochranu verejného záujmu, pričom okrem
mestu 1432 m2 viniča v extraviláne mesta Miroslava Krišku menovalo aj ďalších členov,
samospráve. MsZ v uznesení odporučilo a to Ľudovíta Baku a Norberta Šuchtera. Za
prevod majetku namiesto daru zabezpečiť predsedu tejto komisie zvolilo Pavla Ivana.
kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú Nového poslanca Miroslava Krišku zvolilo
odplatu vo výške 1 euro. Zobralo na vedomie za predsedu komisie vnútorných a organiinformáciu o zmene organizačnej štruktúry začných vecí. Návrh na udelenie mestských
MsÚ a s pripomienkami schválilo organi- ocenení bol stiahnutý z rokovania, keďže
poslanci sa dohodli s primátorom, že dvom
začný poriadok mestskej polície.
K návrhu na zrušenie právnej subjekti- navrhnutým, Jozefovi Výbochovi a Júliusovi
vity Mestskej knižnice mali viacerí účastníci Klimovi udelí Cenu primátora mesta. Počas

prerokovania výstupov z komisií odznelo,
že novopostavené byty na Rákócziho ulici
sú stále v takom stave, že ich nie je možné
prevziať. Mesto preto opäť vyzvalo investora
na odstránenie nedostatkov. MsZ zobralo na
vedomie informáciu o vyplatených jednorazových sociálnych dávkach za druhý štvrťrok
a oboznámilo sa so správou o činnosti mestskej polície.
V interpeláciách opäť zarezonovala téma
možnosti vybavenia mestskej polície bicyklami. V diskusii sa poslanec Pavol Ivan zmienil o problémoch s vývozom obsahu žúmp,
Miroslav Kriška dal návrh na elimináciu
pohybu bezdomovcov pri kontajneroch na
sídliskách. Tibor Csenger informoval o najdôležitejších udalostiach v zastupiteľstve
Nitrianskeho samosprávneho kraja. V závere
si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku Ladislava Vékonya.
(ik)

Nová učebňa aj
dielňa, viac prvákov
V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach začalo v novom
školskom roku dochádzku 31 prvákov
v dvoch triedach. Prvákov je teda viac
ako vlani. Školu bude podľa údajov
z konca augusta v školskom roku 2015/
2016 navštevovať 123 žiakov na 1. stupni a 156 žiakov na 2. stupni, spolu 279
žiakov. Do školského klubu bolo prihlásených 91 detí. Školská jedáleň ponúka
popri obedoch aj desiatu, ktorú si objednalo asi sto žiakov. Riadny chod školy a
vyučovacieho procesu bude zabezpečovať 40 pedagogických a nepedagogických
zamestnancov.
Zavedenie národného projektu podpory vyučovania polytechnickej výchovy si
vyžiadalo dispozičné zmeny v učebniach.
Počas letných prázdnin bola zariadená
učebňa na vyučovanie prírodovedných
predmetov a dielňa na pracovnú výchovu.
Vďaka projektu si škola postupne dopĺňa
učebné pomôcky prírodovedných predmetov. Okrem rutinnej údržby bolo v letných mesiacoch vymenených aj niekoľko
okien a radiátorov v suteréne školy. Podľa
riaditeľky Anikó Máté je strecha starej
budovy v havarijnom stave, preto je nutné
vykonať úpravu alebo jej celkovú výmenu.
Potrebné by podľa nej bolo aj pokračovať
vo výmene okien. V záujme toho škola
požiadala mestské zastupiteľstvo o vyčlenenie sumy 15 tis. eur na tento účel.
Žiadosť bola prerokovaná na augustovom
zasadnutí MsZ, kde síce pre plánovanú
zmenu rozpočtu ešte nebola schválená,
no vyjadrenia poslancov naznačili, že
riešenie problémov stavu budov školy má
v zastupiteľstve podporu.
(ik)
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Príjazdová cesta, kanalizácia a T-18 medzi prioritami
Pripravovaná výzva na projekt kanalizácie je pravdepodobne poslednou
svojho druhu, nie je predpoklad, že sa
bude opakovať. Povedal to primátor
v rozprave k jednému z bodov programu
na augustovom zasadnutí MsZ. Ondrej
Juhász dodal, že v plánovacom období
do roku 2020 budú mať prioritu investície vyžadujúce si spoluprácu viacerých
obcí či organizácií. Zároveň označil projekt dobudovania kanalizácie za jeden
z kľúčových v tomto volebnom období.
Medzi prioritné projekty mesta zaradil
rekonštrukciu telocvične T-18, nachádzajúcej sa na školskom dvore ZŠ s VJM,
likvidáciu nelegálnych skládok odpadu
a na prvom mieste spomenul prístupovú
komunikáciu k výrobnému areálu Selyz
Nábytok, s.r.o. aj k priľahlému priemyselnému parku. Z ďalšej rozpravy vyplynula
aj ďalšia priorita samosprávy: znižovanie
energetickej náročnosti mestských budov,

DRP na
Agrokomplexe
Združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (DRP) sa aj v tomto roku prezentovalo na medzinárodnej poľnohospodárskej
a potravinárskej výstave Agrokomplex v
Nitre v pavilóne M1, ktorého súčasťou bola
aj výstava Regióny Slovenska. „Dolné Pohronie reprezentovala naša miestna akčná
skupina v tomto roku dvomi remeselníkmi
– svoje výrobky z levandule (vankúšiky,
levanduľové sirupy a lekváre, sušené kvety,
ozdobné fľaše) predstavila Klára Kováčová
so synom Lukášom z Hronoviec. Tkanie
kobercov, šálov, štól a iné práce denného
stacionára Emmanuel z Veľkých Ludiniec
reprezentovala Ildikó Balogh a Katarína
Urbánová. Záujemcovia si mohli pozrieť
aj pred rokom natočený film o Dolnom
Pohroní, v ktorom sme predstavili prírodné
krásy, remeselníkov, múzeá, pozoruhodnosti, tanečné skupiny a významné miesta
nášho územia. V rámci módnej prehliadky
ľudových krojov predstavili členovia OZ
V stopách našich predkov zo Sikeničky
prekrásny nevšedný maďarský ľudový kroj,
ktorý sa vyznačuje nosením tzv. kratunkej
sukne (kurta szoknya) najmä v týchto
šiestich obciach Dolného Pohronia: Bíňa,
Bruty, Pavlová, Sikenička, Kamenný Most,
Kamenín. V rámci prehliadky krojov sa
predstavil kroj nevesty, mladíka a mladej
ženy z obce Sikenička,“ povedala manažérka DRP Margaréta Szabóová.
Počas kultúrneho programu prvýkrát
reprezentoval náš región Obidský citarový
súbor, ktorý sa tešil veľkému záujmu
– v podaní skupiny odzneli slovenské
a maďarské ľudové piesne sprevádzané
veselou citarovou hudbou.
(ik)

s mimoriadnym zreteľom na budovy Základnej školy s VJM. Primátor
však vyzval poslancov k rozvážnosti pri hlasovaní o alokovaní finančných prostriedkov mesta v prípade
jednotlivých investícií a spoluúčastí
na projektoch. Poznamenal, že po
veľmi nepopulárnych úsporných
opatreniach sa mesto dostalo do
situácie, že z úverového rámca vo
výške 600 tis. eur, použiteľného za
predpokladu akceptovania tzv. dlhovej brzdy, vie pokryť spoluúčasť
projektov.
(ik)

Múzeum: otváracia doba po novom

Čo bude s múzeom, pýtajú sa mnohí Želiezovčania aj neželiezovčania v obavách o zatvorenie tejto inštitúcie, ktorá si od svojho novodobého otvorenia získala povesť jednej
z popredných zaujímavostí regiónu. Až do roku 2010 fungovala expozícia ako vysunuté pracovisko Tekovského múzea, odvtedy ako Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta
v Želiezovciach v rámci organizačnej štruktúry mesta, neskôr mestskej knižnice.
Napätie okolo želiezovského múzea začalo eskalovať po tom, čo na návrh skupiny poslancov bola v júni odvolaná riaditeľka Mestskej knižnice Jana Beníková s odôvodnením,
že neprístupila k racionalizačným opatreniam. Dočasným riadením knižnice bola poverená
Diana Pólyová, ktorá sa racionalizačné opatrenia rozhodla zaviesť. Jedným z nich bolo prepustenie pracovníka múzea Pavla Polku. Poverená riaditeľka odôvodnila svoje rozhodnutie
najmä úsporami v prevádzkových nákladoch budovy. Podľa P. Polku problém pre mesto
môže spôsobiť najmä načasovanie tohto kroku pred mestskými dňami. Rozhodujúca časť
vystavených exponátov totiž nepatrí mestu, ale prepustenému zamestnancovi, ktorý si tieto
exponáty musel začiatkom tohto mesiaca vysťahovať z priestorov múzea.
Obavy verejnosti o budúcnosť inštitúcie vzbudzujú dve otázky: ako a či bude v budúcnosti múzeum otvorené a aké exponáty tam budú vystavené. Poverená riaditeľka koncom
augusta informovala o tom, že určité exponáty poskytne Tekovské múzeum v Leviciach aj
občania mesta. Primátor Ondrej Juhász sa vyjadril v tom zmysle, že je záujmom mesta, aby
jeho bohatá história bola verejnosti prezentovaná, aby boli dokumenty a predmety naďalej
zbierané a uchovávané. „Súčasná situácia múzea nie je trvalá a rovnako nie je trvalá ani jeho
podoba. Som presvedčený, že sa situácia rýchlo vyrieši. Môžem každého ubezpečiť, že Mestské
múzeum a pamätná izba Franza Schuberta bude verejnosti sprístupnené naďalej,“ dodal primátor. Podľa informácií mestskej knižnice prehliadka múzea sa objednáva vopred osobne,
na telefónnych číslach 0915 712 839, 036/771 10 00 alebo prostredníctvo e-mailovej adresy
muzeumzeliezovce@gmail.com.
(ik)

Uznesenie o R3 pozastavené
Sporná otázka trasovania rýchlostných
komunikácií v rámci zmien a doplnkov
Územného plánu Nitrianskeho kraja sa po
niekoľkých mesiacoch pripomienkovania,
rokovaní a príprav dostala v lete na rozhodovací stôl krajských poslancov. Názory
aktérov na zmeny navrhované volenými
predstaviteľmi kraja aj obcí z nášho regiónu v
trasovaní rýchlostných ciest R7 a R3 v tomto
období neboli úplne jednotné. Napriek tomu
hlasovanie o návrhu vedenia trasy R3 pozdĺž
Hrona bolo takmer jednomyseľné. Treba však
dodať, že ho predchádzalo niekoľko neúspešných hlasovaní.
Na svojej júlovej schôdzi sa zastupiteľstvo
Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)
uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Nitrianskeho kraja
– zmien a doplnkov č. 1. Zmeny a doplnky

boli schválené s odporúčaním zastupiteľstva,
aby Úrad NSK viedol rokovania s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou
s cieľom zmeny trasovania rýchlostnej komunikácie R3 na území NSK prospech variantu
počítajúceho s realizovaním trasy na Dolnom
Pohroní pozdĺž Hrona na trase Hronský
Beňadik–Levice–Želiezovce–Štúrovo. V hlasovaní sa prezentovalo 45 poslancov, za hlasovalo 41, dvaja sa zdržali a dvaja nehlasovali.
Prípadná radosť obyvateľov z nášho regiónu
je však priskorá. Ako na augustovom zasadnutí želiezovského zastupiteľstva informoval
poslanec MsZ aj zastupiteľstva NSK Tibor
Csenger, predseda VÚC Milan Belica uznesenie nepodpísal. To znamená, že zastupiteľstvo
NSK sa k téme prerokovania zmien a doplnkov ÚP Nitrianskeho kraja vráti na svojom
septembrovom rokovaní.
(ik)
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Transport betónu vo veľkom bude prebiehať do
O výstavbe malej vodnej elektrárne na
mikulskom úseku Hrona a jeho plánovanom spustení sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti Hydroenergia, s.r.o.
Petrom Hegedüsom.
Ako pokračujú práce na stavbe malej
vodnej elektrárne v Želiezovciach? Ktoré činnosti boli realizované v uplynulých mesiacoch?
Práce pokračujú v miernom predstihu
voči oficiálnemu harmonogramu. Dokončili sme práce na objekte čerpacej stanice,
trase vyvedenia výkonu z elektrárne do
elektrickej siete a betonáž hate. Už tretí
týždeň robíme úpravy v koryte Hrona podľa
požiadaviek dokumentácie a Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Prebiehajú
betonáže hlavnej budovy a začíname s betonážou mosta ponad hať a budovu elektrárne. Zároveň robíme výkopy vo výtoku vody
z elektrárne, čiže nové koryto pod elektrárňou,
opevňujeme pilier cestného mosta a prebieha
inštalácia technológie turbín.
Aký je harmonogram ďalších činností?
Most cez rieku bude postavený do 15. novembra, montáž technológie hate, čistiaceho stroja prebehne do polovice decembra.
V decembri a januári sa uskutočnia suché
skúšky technológie – elektrického, hydraulického a automatizačného systému. Od
februára do apríla bude už spustený prietok
vody cez budovu a v apríli budúceho roka
sa začne skúšobná prevádzka malej vodnej
elektrárne.
Obyvateľom najmä v mestskej časti Mikula spôsobil určité ťažkosti transport
betónu na stavbu. Dokedy treba ešte
počítať s premávkou ťažkých vozidiel a
v akej intenzite?
Transport betónu bude prebiehať do konca
novembra 2015. Po tomto termíne sa ďalšie
transporty vyskytnú už len veľmi zriedkavo.
Nastane ešte zmena v hladine vody v
Hrone pod elektrárňou?
Budúca zmena hladiny vody v Hrone je stanovená v schválenej stavebnej dokumentácii. Jej polohu určuje poloha budúceho dna
od malej vodnej elektrárne až po čerpaciu
stanicu pod cestným mostom. Naše merania zo dňa 17. augusta 2015 pri prietoku
vody v Hrone v objeme 10m3/s preukázali,
že úroveň hladiny pri čerpacej stanici je v
súčasnosti taká, ako ju stanovuje dokumentácia, pretože sme tam už vykonali úpravy
dna pre zabezpečenie závlah. V smere proti
prúdu od čerpacej stanice je hladina Hrona
v súčasnosti o trochu vyššia, ako stanovuje
dokumentácia, lebo tu sme ešte nevykonali
úpravy toku, požadované správcom vodného toku – Slovenským vodohospodárskym
podnikom. Samozrejme, hladina vody v

koryte rieky závisí predovšetkým od prietoku vody. Zrážky počas ostatných 4 mesiacov
boli extrémne nízke, čo je viditeľné na celom
povodí Hrona.

vody cez elektráreň. Kapacita turbín malej vodnej elektrárne MVE je v rozmedzí
5 až 63 m 3/s. Ak je v rieke prietok do 63
m3/s, všetka voda preteká cez turbíny. Ak

Súčasťou stavby má byť drenážny kanál,
pomocou ktorého je možné regulovať
hladinu pod elektrárňou. Podľa čoho sa
riadi takáto regulácia hladiny? Do akej
miery bude možná regulácia pomocou
neho a nakoľko sa bude môcť regulovať
hladina pomocou klapiek na samotnej
elektrárni?
Súčasťou vodnej stavby Želiezovce, ani inej
malej vodnej elektrárne, nie je drenážny
kanál pre reguláciu hladiny v rieke pod
elektrárňou, ale drenážny kanál na reguláciu hladiny podzemných vôd. Malá vodná
elektráreň je prietočná, čo znamená, že
všetka, absolútne všetka voda, ktorá k nej
pritečie, okamžite odteká. Veď kde by sa
kumulovala?
Pre reguláciu hladín podzemných vôd bude
vybudovaný na oboch stranách rieky z vonkajšej strany hrádze podzemný drenážny systém
s priemerom 350 mm. Na jeho počiatku na
úrovni čerpacej stanice v Mikule bude nápustný objekt a jeho vyústenie je 300 m pod
elektrárňou, ktoré bude vybavené pripojovacím modulom na jeho prípadné predĺženie. Týmto sa zabezpečia dve funkcie. Ak
veľa prší, drén odvádza vodu z terénu do
drénu a pod elektrárňou. Ak je dlhodobé
sucho – otvorí sa horná vpusť a sýti sa hladina podzemných vôd.
Hladina podzemných vôd sa nedá regulovať
klapkami na hati elektrárne. Ich pomocou
sa vykonáva iná regulácia. Hladinu vody
nad malou vodnou elektrárňou presne ustanovuje manipulačný poriadok, schválený
Štátnou vodnou správou a Slovenským vodohospodárskym podnikom. Ten zároveň
ustanovuje všetky manipulácie s prietokom

je prietok menší ako 5 m 3/s, odstavuje sa
prevádzka turbín a sklápa sa prostredná
klapka hate tak, aby udržala hladinu stanovenú manipulačným poriadkom. Ak je
prietok väčší ako 63 m 3/s a stále rastie, obe
turbíny pracujú naplno a sklápa sa najskôr
prostredná klapka, potom obe krajné klapky
hate. Kapacita troch klapiek hate je 113
m3/s. Turbíny sa automaticky odstavujú pri
prietoku väčšom ako 175 m3/s. Pri prietoku
Hrona väčšom ako 63 + 113, čiže 176 m3/s
sa zdvihne stredný segment hate spolu s
klapkou nad rieku. Neskôr, ak prietok rastie ďalej, nad rieku sa vyzdvihnú všetky tri
segmenty s klapkami. Celková kapacita hate
je 1000 m3/s čo je viac ako tzv. 100-ročná
voda Hrona v oblasti Želiezoviec.
Pri hrádzi má byť vybudovaná cyklotrasa. V akej dĺžke bude vybudovaná, na
ktorom úseku a z akého materiálu? Kedy
bude sprístupnená?
Cyklotrasa bude od čerpacej stanice v
Mikule po cestný most cez malú vodnú
elektráreň a hať na druhú stranu v dĺžke
1,1 km na ľavej strane a v dĺžke 1,0 km na
pravej strane Hrona. Jej povrch bude tvoriť
uvalcovaná štrkodrvina frakcie 0,22 mm.
Sprístupnená bude po kolaudácii stavby.
Prevádzkujete aj ďalšie malé vodné
elektrárne. Aké máte skúsenosti z podobných stavieb? Aké možnosti ponúkne relatívne pokojná vodná hladina nad
elektrárňou?
Prevádzkujeme napr. malú vodnú elektráreň v Hodoníne na rieke Morava s výkonom 2,4 MW, kde je nad elektrárňou rovnaká
hĺbka vody ako tu. Je tam vybudované
mólo, lodenica, bufet, miesto je vyhľadá-
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novembra
vané veľkým počtom rekreačných turistov
a rybárov. Plavia sa tam turistické lode zo
Skalice. Hrádze vodného diela sú súčasťou
cykloturistických trás Holíča, Hodonína
a Skalice. Elektráreň v Hodoníne nemá
vodácky sklz, ale Želiezovce ho budú mať.
Je schválený Ministerstvom dopravy SR a
Štátnou plavebnou správou. Prevádzkujeme
aj malú vodnú elektráreň Chynoriansky
mlyn na rieke Nitra s výkonom 0,38 MW.
Ide o novú elektráreň, ktorá bola spustená
do prevádzky v roku 2012.
Aká je životnosť takejto elektrárne a čo
sa deje s ňou potom, keď prestane slúžiť
svojmu účelu?
Životnosť MVE a vodného diela je viac
ako 100 rokov. Malá vodná elektráreň v
Hodoníne je v prevádzke od roku 1952. V
rokoch 2003–2005 bola zrekonštruovaná.
Vymenené bolo všetko elektrické zariadenie, ale turbíny, prevodovky a generátory sú
pôvodné. Je plne automatizovaná a bude
slúžiť svojmu účelu naďalej.
V praxi sa vodné elektrárne odstraňujú iba
vo výnimočných prípadoch, keďže okrem
energetickej takmer vždy plnia aj vodohospodársku funkciu (protipovodňovú ochra-

nu, reguláciu toku, stabilizáciu koryta rieky
atď.). Ak zastará technologické zariadenie,
je nahradené novým, moderným a tým sa

jeho úpravu alebo likvidáciu musí zabezpečiť jeho majiteľ na základe Sanačného
povolenia schváleného Štátnou vodnou

Pri hodonínskej elektrárni vybudovali mólo, lodenicu aj bufet.
životnosť takejto malej vodnej elektrárne
predlžuje na ďalšie obdobie.
V prípade, ak vodné dielo stratí svoju
vodohospodársku aj energetickú funkciu,

správou a Slovenským vodohospodárskym
podnikom.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Naši fotografi s vynikajúcimi výsledkami
Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala aj v tomto roku celoslovenskú súťaž Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015,
ktorá sa už piaty rok teší veľkej obľube medzi
súťažiacimi aj hlasujúcimi. Do tohtoročnej
prehliadky fotografií z územia miestnej akčnej skupiny alebo verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP, sformovanými v rámci
prístupu LEADER) bolo prihlásených 80 záberov z územia 17 regiónov. Súťaž prebiehala

v kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše
tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v
našej MAS/VSP.

Najväčší úspech v celej súťaži dosiahla
naša miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo. Okrem
hlavnej ceny za najlepšiu snímku si fotografi z jej územia odviezli aj dve prvé,
dve druhé a jedno tretie miesto v jednotlivých kategóriách.
Absolútnym víťazom fotosúťaže sa stala
fotografia s názvom Rozprávková prechádzka v lese, ktorej autorom je želiezovská fotograa Anikó Botta. Zároveň
s celkovým víťazstvom v súťaži vyhrala s
touto fotografiou aj svoju kategóriu Naša
budúcnosť. V kategórii Naše tradície získala
1. miesto Csilla Révész so snímkou Skok z
minulosti do budúcnosti. V kategórii Naša
príroda získal 2. miesto Gabriel Memerscheimer s fotografiou „Tajomný Hron“, v kategó-

rii Naši ľudia si 2. miesto vybojovala Regina
Riedl s fotografiou s názvom „V prírode sa
dobre cvičí“ a v kategórii Naše „naj“ za fotografiu s názvom „Chlap z kríža“ získala 3.
miesto Csilla Révész.
„Fotografie opäť nesklamali, každá sa vyznačovala výnimočnosťou a originalitou zachyteného objektu, či už to boli zábery z prírody,
spoločenskej činnosti alebo z každodenného
života na vidieku. Internetové hlasovanie prebiehalo na stránke www.nsrv.sk počas mesiaca jún 2015. Celkový počet odovzdaných hlasov bol 2 386. Každá kategória získala svojho
víťaza s najvyšším počtom súťažných hlasov,
z ktorých vzišiel absolútny víťaz. Najväčšie

sympatie si vyslúžila fotografia Rozprávková
prechádzka v lese, zobrazujúca želiezovské
sestričky prechádzajúce sa v lese pri obci Sikenica–Trhyňa,“ informovala o súťaži Národná
sieť rozvoja vidieka SR.
(ik)
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Úspešní aj v Bulharsku
V piatok 28. augusta sa súbor Kincső vrátil zo zájazdu po Maďarsku, Rumunsku
a Bulharsku. Vycestovali ešte 18. augusta.
Ako nám povedala Esztera Juhászová,
cieľom ich cesty neboli len vystúpenia
a účasť na súťažiach, ale aj poznávanie
ľudových tradícií a tak trochu aj rekreácia.
Prvou zastávkou bola návšteva v maďarskom mestečku Derecske. Tamojší
folklórny súbor oslavoval už 35. výročie
vzniku a keďže Kincső má s ním družbu
už vyše 10 rokov, nechýbal medzi pozvanými hosťami.
„V rámci oslavy bolo podujatie podobné
našej Pohronskej verbovačke. Organizujú
ho každé dva roky s účasťou rovnakých
súborou a v rámci neho majú súťaže - pre
mládencov v tanci verbunk, pre dievčatá v zapletaní vlasov a spevácku súťaž.
V speváckej súťaži získali naše dievčatá
druhé miesto a v tanci verbunk získal
druhé miesto náš tanečník Krisztián Zsiga.
Potom sme mali vystúpiť v Debrecíne, kde
sa konal Kvetinový karneval, ale pre nepriaznivé počasie bolo aj naše vystúpenie
na hlavnom javisku odvolané.“
Návšteva rumunského mesta Lunca de Jos
(Gyímesközéplok) mala charakter poznávacieho zájazdu a táto cesta bola podporená Úradom vlády SR. „Ešte v roku 2012
sme sa stali laureátmi s jednou choreografiou, s ktorou sme sa dostali na najvyššiu

súťaž v Maďarsku. K úspešnej choreografii
nám však chýbali vyhovujúce kroje. Kroje
nie sú lacná záležitosť, tak sme začali písať
projekty. Už vlani sa nám podarilo zabezpečiť kompletné kroje pre dievčatá, teraz
sme doniesli pre chlapcov. Je to vlastne vesta, podobná, aká sa nosí na Orave. V tej
časti Rumunska sa doteraz zachovávajú
ľudové tradície. Bolo preto dobré spoznať
ten kraj, najmä však stretnúť nositeľov
ľudových tradícií. Strávili sme s nimi skoro

na Zlatých pieskoch sa konal 4. ročník
medzinárodnej talentovej súťaže Svet,
umenie a more, do ktorého sa prihlásilo
vyše 480 súťažiacich. Jednou z mnohých
kategórií bol folklór.
„Strávili sme tam 5 dní, hneď na druhý
deň po príchode sme súťažili, mali sme 4
vstupy. Potom sme sa 3 dni zabávali, kúpali, užívali si prázdniny. Stálo to za to, deti
si to užili, bývali sme vo vynikajúcom hoteli. Pred odchodom nás na galaprograme

20 rokov Kincső

Je to možno neuveriteľné, ale Kincső má už 20 rokov. Keďže svoje
výročia oslavuje každých 5 rokov, na tento rok pripadá už tretia veľkolepá oslava. Opäť bude trvať tri dni a tri noci. V piatok 9. októbra
bude vo veľkej sále Domu kultúry otvorená výstava dokumentujúca
20-ročnú históriu súboru. Ďalší program sa bude konať v športovej
hale T18. O 19.00 vystúpi Csík zenekar a potom do neskorej noci
bude tanečný dom. V sobotu po 18.00 hod. vystupuje oslávenec, vo
svojom programe predvedie staršie, ale najmä novšie choreografie
a nebude chýbať ani divadlo. V nedeľu o 14.00 hod. prejde mestom
krojovaný sprievod a o 15.00 sa začne galaprogram s hosťami.
O 17.00 vystúpi budapeštiansky súbor Honvéd, ktorého členmi sú
aj štyria tanečníci z Kincső – Sándor a Zsombor Juhászovci, Rebeka
Németh a Daniel Csicsman. Takže sa máme na čo tešiť.
(šh)
celý deň, do polnoci nás učili piesne a tance. Pre deti to
bol obrovský zážitok.“
Cesta do Bulharska na prezentovanie tradičného umenia v zahraničí bola podporená Ministerstvom kultúry SR. Vo Varne

vyhlásili za najlepší folklórny súbor a získali sme najvyššie ocenenie súťaže Gran
Pri. A potom sme išli domov.“
A nám nezostáva nič iné, len našim
tanečníkom k úspechu zablahoželať.
(šh)

Za Ladislavom Vékonyom
Počas neľútostnej horúčavy tohto leta nás
zasiahla neľútostná správa. Navždy nás opustil
Ing. Ladislav Vékony, poslanec Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach, najmä však človek
aktívny vo svojej práci pre mesto. Náš blízky
spolupracovník.
Ladislav Vékony sa narodil v roku 1958, tak ako
väčšina vtedajších detí zo
Želiezoviec a okolia, vo Svodovskom kaštieli, kde vtedy
bola pôrodnica. Vyrastal
v Mikule, neskôr žil v Želiezovciach. Po ukončení ZDŠ
v Želiezovciach absolvoval
POU v Zlatých Moravciach
a dva roky nadstavbového
štúdia odboru mechanizátor
na SPTŠ v Bernolákove. Po
absolvovaní ZVS pracoval
v JRD Pohronie Želiezovce
a od roku 1984 bol príslušníkom ZVJS v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody, kde prešiel
viacerými výkonnými a riadiacimi funkciami.
Od roku 1990 žil so svojou manželkou Jaroslavou a synmi Petrom a Tomášom v rodinnom
dome vo Svodove.

Popri svojej práci a rodinnom živote sa venoval aj svojmu okoliu. Napriek tomu, že futbal
už pre svoje zranenie aktívne nehrával, spolupracoval pri organizovaní športových, neskôr
aj kultúrnych a spoločenských podujatí.
Svodov, ktorý bol už dávno nebol samostatnou
obcou, sa začal stávať najaktívnejšou mestskou časťou
Želiezoviec. Dňa 22. júla 2006
si pripomonul 850. výročie
prvej písomnej zmienky veľkou oslavou. Podobná oslava
sa potom konala každý rok
pod názvom Deň Svodova.
Tak, ako sa vo Svodove každý
rok oslavoval Deň detí a konali podujatia pre seniorov,
stavali máje alebo sa brigádovalo na Deň Zeme. Všetky
podujatia sa mohli chváliť
skvelou účasťou, a to nielen
obyvateľov Svodova...
V komunálnych voľbách v roku 2006 sa Ladislav Vékony stal poslancom
mestského zastupiteľstva. Ako sám povedal,
nechcelo sa mu do toho, pretože ho politika
nikdy nebavila, ale nechal sa prehovoriť. Povedal aj to, že v zastupiteľstve v prvom rade

zastupuje obyvateľov Svodova, ale jeho aktivity
ako poslanca smerovali k riešeniu problémov
všetkých občanov Želiezoviec.
Život nie je jednoduchý, a to nielen na žitie, ale
najmä na pochopenie. Vačšina z nás si počas
svojho života nestihne uvedomiť, že rozhodujúca časť života sa odohráva len v našom vnútri.
Môžeme sami pred sebou úspešne predstierať
súlad a akokoľvek expandovať do svojho okolia,
ten najtajuplnejší vesmír nosíme sami v sebe.
Ladislav Vékony vždy hľadal praktické riešenia.
Tvrdil, že ho politika nikdy nebavila, ale jeho
aktivity boli tou najpraktickejšou politikou:
Zmeniť to, čo sa zmeniť dá, pre zlepšenie života bezprostredného okolia. Zapojiť ostatných,
aby sa dalo zvládnuť viac. Tak videl poslanie
občianskeho združenia Svodov a výsledkom
pre neho bola spokojnosť obyvateľov.
Praktické riešenie presadzoval aj v prípade
dlhodobého problému Svodovčanov – chátrajúceho domu smútku. Namiesto nerealizovateľného projektu novostavby sa nakoniec dosiahla
rekonštrukcia. Počas Dňa Zeme, 18. apríla tohto
roka, vlastnoručne betónoval chodník k zrekonštruovanému domu smútku. A tam sme sa
s ním 18. júla naposledy rozlúčili.
Bude nám chýbať. Česť jeho pamiatke.
Redakcia
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Hľadali poklady
mesta

Záujem mladej generácie o spoznanie
histórie svojho bydliska, jeho prírodných
krás a prostredia, v ktorom vyrastajú,
podporila Mestská knižnica v Želiezovciach v rámci svojho augustového podujatia s názvom „Dobrodružná výprava
za pokladmi mesta“. V poradí 9. ročník
bol doplnený o smartfónovú turistickú
hru, prostredníctvom ktorej účastníci
na základe záhadnej fotografie či indície
hľadali poklady, tajomné zákutia mesta.
Deťom, či dospelým sa tak odkryli nové
pohľady na zabudnuté príbehy a osudy

ľudí z dejín nášho mesta, na vzácnu
prírodu okolo nás. Deti splnili všetky
nenáročné úlohy a po odovzdaní získaných toliarov získali okrem iného aj malú
odmenu. V tejto tradícii pokračujú aj
o rok.
(msk)

Nedomyslený
projekt?
Smutná udalosť ma dostala do priestorov
zrekonštruovaného domu smútku v mestskej časti Svodov. Bolo to pre mňa o to
ťažšie, lebo som sa musel naposledy rozlúčiť
so svojím priateľom a susedom. Pretože
tohtoročné leto nám ukázalo, aké vie byť
aj teplo kruté, zobral som do vnútorných
priestorov domu smútku na čas poslednej
rozlúčky ventilátor, ktorý mal aspoň trochu
osviežiť. Keď mi na moje počudovanie pracovníci pohrebnej služby povedali, že vo
vnútri nie je zásuvka na pripojenie, ostal
som zarazený. Je toto možné? Veď teraz
prebehla rekonštrukcia a nikto sa na týmto
nepozastavil? Čo to je za projekt? Veď aj
elektroinštalácia je jednou z neoddeliteľných súčastí projektu. Asi sú veci medzi
nebom a zemou, ktoré logicky uvažujúci
bežný smrteľník nepochopí.
Týmto som chcel poukázať na dôležitý nedostatok. Ak by došlo k náprave, bol by som
rád a bolo by to pre dobro veci.
Štefan Lacko
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Najesť sa bez zábran

Neďaleko leží pohraničné mesto Štúrovo, kadiaľ tečie druhá najväčšia rieka Európy – Dunaj. V tomto peknom meste sa nachádzajú mnohé stravovacie zariadenia a reštaurácie.
Na pešej zóne, ktorá je pýchou mesta, sa nachádza Šípošov dvor. Za Rytierskou reštauráciou, ďalej vo dvore, nachádza sa mexická reštaurácia Habanera s typickými špecialitami.
Vo dvore je aj slovenská rarita - stredoveká Sedliacka reštaurácia, kde Vás dobovo oblečený
personál osloví typickým stredovekým spôsobom. Milý a príjemný personál Vás oslovuje presne
tak, ako sa oslovovalo v tej dobe: „Bosorka“, „Sedliak“ a pod. Používa jednoduché slová, ktoré
vtedajší sedliaci používali.
Oslovenie drzého charakteru nech Vás neurazí, berte ho s humorom. Dôležité je, že sa tam
výborne varí. Srdečne Vás pozývame na pešej zóne do vynikajúcej Sedliackej reštaurácie. Lepšia dostupnosť reštaurácie je z ulice J. Béma, kde sa dá parkovať. (www.sedliackarestauracia.sk;
www.parasztetterem.sk)
(15-23)

Kampaň Dolu Hronom sa zastavila aj v
Želiezovciach
S cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron, na
dôsledky prehradzovania vodných tokov,
a osobitne Hrona, zorganizovali členovia
občianskych združení Slatinka a Rieka
informačnú kampaň Za živé rieky 2015
– Dolu Hronom. Putovanie od prameňa
Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie
do Dunaja sa uskutočňilo v dňoch 23. 8.
– 1. 9. Kampaň prebiehala paralelne na rieke a v mestách a obciach pri rieke – jedna
skupina aktivistov splavovala Hron, druhá
navštevovala obce a mestá pri Hrone a vo
vybraných sídlach, podľa záujmu samospráv a miestnych iniciatív, sa zastavovala
informovať o kampani, ktorej súčasťou
bola aj petičná akcia vyzývajúca k ochrane
rieky Hron. Želiezovským úsekom Hrona
prešli aktivisti v nedeľu 30. 8. v rámci etapy Jur nad Hronom – Pohronský Ruskov.
O kampani informovala Martina Paulíková
zo Združenia Slatinka. „Cieľom je upozorniť
na existujúce aj plánované priečne stavby na
rieke, ktoré môžu zhoršiť stav vôd a spolu so

znečistením, nadmernými odbermi vody či
ďalšími zásahmi môžu zhoršiť kvalitu životného prostredia obyvateľov. Chceli by sme
tiež upozorniť na to, že rieka živí miestnych
obyvateľov, podnikateľov, poľnohospodárov,
je na ňu naviazaný turistický ruch, rybárstvo, a preto je pri rozhodovaní o využití
krajiny a rieky potrebné vopred diskutovať
o verejnom záujme a všetkých potrebách.“
Aktivisti kampane upozorňujú, že na Hrone je až 42 postavených, práve stavaných
alebo naplánovaných malých vodných
elektrární (MVE). Tvrdia, že v Nemecku
viac ako polovicu MVE vlastnia samosprávy a združenia občanov, vyrobenou
elektrickou energiou osvetľujú ulice či verejné budovy. Navyše mnohé MVE sú tam
postavené bez prehradenia celého toku.
Na Slovensku je to presne opačne, tvrdia
organizátori kampane, profily na výstavbu
MVE boli určené „od stola“, bez zváženia
vplyvov na kvalitu vody, živé organizmy
a miestne podmienky.
(ik)

Pred rokom nás opustil Pavel Korbel

Dňa 11. augusta sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia čestného občana nášho
mesta Pavla Korbela. Odišiel predčasne a nečakane, práve počas intenzívnych
príprav na výstavu svojich diel v bratislavskom Zichyho paláci.
Narodil sa v Maďarsku v malebnej časti mesta
Szarvas, v Strieborných Viniciach, 18. januára 1932.
V roku 1947 sa celá rodina Korbelovcov presťahovala na Slovensko do obce Mikula.
Do povedomia odbornej verejnosti sa dostal na
základe účasti a neskôr aj víťazstva v celoštátnej
súťaži, ktorú vypísala vláda republiky z príležitosti
20. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Pre svoju tvorbu nemal dostatok slobody a preto po
okupácii Československa spojeneckými vojskami sa
natrvalo rozhodol pre zmenu. Emigroval do Švajčiarska, kde našiel podmienky pre slobodnú tvorbu
a život. Svoje kontakty s Československom obnovil
po roku 1989, ale najmä po vzniku Slovenskej republiky.
Kto ho poznal, nech si spomenie, kto ho mal rád, nikdy nezabudne.
OZ Mikulčan
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Dosiahnuté výsledky v školskom roku 2014/2015
Matematická olympiáda – okresné kolo:
Hortenzia Wollentová (8. B) – 3. miesto, Veronika Pečeňová (7. B) – 7. miesto, Nikoleta
Nagyová (9. A) – 10. miesto
Geografická olympiáda – okresné kolo:
Sebastian Peťovský (5. A) – 7. miesto, Peter
Palášti (8. B) – 7. miesto, Lea Acsaiová (5. B)
– 11. miesto, Karolína Zvolenská (9. A) – 14.
miesto
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo: Patrik
Turcsek (8. B) – 5. miesto, Matej Stančík (9.
A) – 12. miesto
Biologická olympiáda – okresné kolo: Jakub
Koprla (6. A) – 10. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo: Veronika Pečeňová (7. B) – 2. miesto, Jakub Koprla (6. A)
– 4. miesto, Lea Acsaiová (5. B) – 14. miesto
Technická olympiáda – okresné kolo: Adam
Mládek (9. A) – 2. miesto, Alexander Bagita
(9. C) – 2. miesto
Archimediáda – okresné kolo: Veronika Pečeňová (7. B) – 4. miesto, Michaela Misiaková
(7. B) – 11. miesto, Alexandra Kállaiová (7. B)
– 15. miesto

Základoškolská odborná činnosť – celoslovenské kolo: Kristína Šašová (6. A) – 1.
miesto
Dejepisná olympiáda: Patrik Turcsek (8. B)
– 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
v krajskom kole, Sandra Botková (9. B) – 19.
miesto v okresnom kole
Olympiáda z anglického jazyka – okresné
kolo: Dominika Pavláková (9. B) – 7. miesto
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo: Erika Göbölösová (9. B)
– 4. miesto
Šaliansky Maťko – okresné kolo: Denis Bélik
(5. A) – 2. miesto
Literárna súťaž Európa v škole – okresné
kolo: Bernadett Boldišová (7. A) – 2. miesto,
Katarína Gieronová (7. A) – 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: Daniela Vargová (7. A) – 3. miesto
Literárna Senica – celoštátne kolo: Erika
Göbölösová (9. B) – 1. miesto
Skok do diaľky: Peter Sajka (9. B) – 1. miesto
v okresnom kole, 6. miesto v krajskom kole

Kriket: Viktor Orem (9. B) – 4. miesto
v okresnom kole
Skok do výšky: Kristián Szimondel (8. B) – 4.
miesto v okresnom kole, Kristína Lampertová (6. A) – 4. miesto v okresnom kole
Mladí zdravotníci II: Kristína Lampertová,
Kristína Šašová, Simona Hutaiová, Alexandra Kállaiová, Michaela Misiaková, Kevin
Stanko – 5. miesto v okresnom kole
Vybíjaná dievčatá: družstvo dievčat – 4.
miesto v okresnom kole
Stolný tenis – chlapci: Martin Rotík, Miroslav Matoš, Dominik Balaj, Tomáš Čík – 4.
miesto v okresnom kole
Hádzaná – dievčatá: družstvo dievčat – 3.
miesto v okresnom kole
Krúžok Strom života: Klub Enviráčik
– Jakub Koprla (6. A) – 2-krát najúspešnejší
riešiteľ
Budimírske studničky: Karin Kecskésová
(8. A) – Cena starostu obce v 5. kategórii vo
výtvarnej oblasti 4. ročníka celoslovenskej
literárno-hudobno-výtvarnej súťaže
Spracoval: Marian Vajda

Úspešné ukončenie projektu na Gymnáziu v Želiezovciach
Spracovaním a vyhodnotením cieľov aktivít
v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
miery úspešnosti a naplnenia predstáv žiakov a učiteľov podieľajúcich sa na realizácii
projektu, sa uskutočnilo monitorovanie
nadobudnutých vedomostí žiakmi a záverečné overenie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. Realizácia projektu „Kvalitné
vzdelávania otvára žiakom bránu do sveta
práce“, náročná po odbornej, organizačnej aj
administratívnej stránke, vďaka manažérskemu tímu, schopným a tvorivým pedagógom
vstúpila do svojej záverečnej fázy a priniesla
svoje prvé ovocie. V rámci projektu sa na
rozvoj vzdelávacieho procesu preinvestovalo takmer 200.000.- eur. Získané inovované
vzdelávacie materiály a didaktické prostriedky sa implementovali do tvorivej praktickej
podoby v prírodovedných predmetoch,
cudzích jazykoch, dejepise, občianskej náuky
a geografii. Do praxe sa uviedlo vybudované
mobilné laboratórium pre vyučovanie fyziky. Prestavba tradičnej školy na modernú
si vyžiadala nielen nové odborné publikácie, ale aj kvalitatívne iný prístup učiteľov
a nové moderné formy vyučovania. Učitelia
upustili od tradičných foriem vyučovania
a vytvorili podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií a zabezpečili
prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií. Počas trvania
projektu uskutočnili didaktickú reformu
zameranú na používanie moderných vyučovacích stratégií a efektívnych foriem a metód
vzdelávania. Realizácia projektu zabezpečila
vytvorenie dlhodobo realizovaného moder-

ného vzdelávacieho programu, ktorý je podporený potrebným materiálnym vybavením,
didaktickými postupmi, novými znalosťami
učiteľov a existujúcimi nástrojmi na jeho
udržanie a trvalé zlepšovanie. Pedagogickými pracovníkmi vytvorené inovované
vzdelávacie a študijné materiály, zamerané
na rozvoj jednotlivých
kompetencií
a zručností žiakov, sa
uplatnili vo forme metodických príručiek,
digitálnych učebníc,
pracovných listov, náučných hier, testov a
prezentácií. Špecifický
cieľ projektu tak nadobudol reálnu podobu v
aktívnych výstupoch a
v overovaní nadobudnutých vedomostí a
zručností žiakov priamo vo vzdelávacom
procese. Nové trendy a
inovatívne vzdelávacie
prostriedky poskytli žiakom možnosť získať
kvalitnejší prístup k vzdelávaciemu obsahu
a informáciám. Zmena tradičnej úlohy učiteľa, rôznorodosť učebných zdrojov a nové
organizačné formy vyučovania, ktoré uprednostnili spoluprácu žiakov, prispievajú k ich
aktívnemu učeniu sa zábavným spôsobom.
Vytvoril sa priestor na sledovanie pokrokov
v práci žiakov učiteľom, s možnosťou rýchlej
vzájomnej interakcie v uvoľnenejšej atmosfére na vyučovaní. Žiakom sa otvoril priestor
zapájať sa do poznávacieho procesu riešením

úloh, dotvárať ho na základe získaných vedomostí, schopností, skúseností a výsledky
aplikovať do praktickej podoby. Implementáciou komplexného inovovaného obsahu
vzdelávacích produktov a prostriedkov
v jednotlivých vyučovacích predmetoch získali študenti reálnejší predpoklad na prijatie

na vysokoškolské štúdium a uplatnenie sa vo
svete práce. Výsledky projektu budú využívané v rámci regulárneho vzdelávacieho procesu školy aj v ďalších rokoch po skončení
projektu. Nadväzujúcimi aktivitami bude
postupné uplatňovanie inovatívnych metód
a foriem výučby ďalších žiakov, vďaka čomu
sa zlepší pripravenosť žiakov na potreby spoločnosti založenej na znalostiach, skúsenostiach, zvýši sa úroveň kľúčových kompetencií
a súlad s potrebami ďalšieho štúdia.
(gym)
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Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - program mestských dní
NEDEĽA 11. 9. 2015
Mestské múzeum
18:00 NAO HIGANO & ZUZANA BIŠČÁKOVÁ - koncert japonskej
sopranistky a slovenskej klaviristky
SOBOTA 12. 9. 2015
Mestský úrad
09:00 Vztýčenie vlajok
Námestie sv. Jakuba
10:00 – 17:00 Zábava pre deti s animátormi - veľká nafukovacia
šmýkačka, skákacie hrady, trampolína, maľovanie na tvár, lukostreľba,
remeselné činnosti, lov zemiakov udicou
10:00 – 19:00 Biela stena názorov, postrehov a túžob občanov
10:00 Varenie gulášových špecialít, prezentácia tradičných jedál
a ľudových remesiel
10:00 ROCK AND ROLL PARTY s tanečnou skupinou
OZ Camend Kamenín
11:00 PINOCCHIO - úryvky z muzikálu Ľuda Kuruca v podaní
žiakov ZUŠ F. Schuberta Želiezovce
12:00 BORO-SHOCK - hudobná skupina z Farnej
13:00 NOSZTALGIA - spevácka skupina z Hronoviec
14:00 LM-RETRO BAND - hudobná skupina z Levíc
8. ročník Medzinárodného folklórnho festivalu TAKÍ SME 2015 /
THIS IS US 2015
Námestie sv. Jakuba
16:00 VII. POHRONSKÁ VERBOVAČKA
17:00 GALAPROGRAM – ĽUDOVOTANEČNÝ BABYLON
s folklórnymi súbormi
Dom kultúry
20:00 MEDZINÁRODNÝ TANEČNÝ DOM

Amfiteáter
19:00 NA DOSAH - koncert rock-metalovej skupiny zo Želiezoviec
20:30 GLADIATOR - koncert známej rockovej skupiny
22:00 RIKKOŇOVCI - tanečná zábava
23:30 HESTIA - ohnivý tanec
NEDEĽA 13. 9. 2015
Mestský úrad
10:00 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Mikula, odovzdávanie mestských ocenení
Amfiteáter
14:45 MIXER - tanečná skupina z Trstenej
Žrebovanie výhercov ankety (anketové lístky o EÚ sú od 7. 9. 2015
dostupné na MsÚ a šírené po meste)
15:00 ERIKA ZOLTÁN - vystúpenie známej maďarskej speváčky
15:55 Priateľský kruh dôchodcov z Isaszegu (Maďarsko)
Žrebovanie výhercov ankety
16:10 FIALKY - vystúpenie želiezovského speváckeho súboru
16:30 Veselica so Svojpomocným klubom z Isaszegu (Maďarsko)
Žrebovanie výhercov súťaže
17:00 MARIKA OSZVALD - vystúpenie hviezdy budapeštianskeho
Operetného divadla
17:40 MIXER - tanečná skupina z Trstenej
Žrebovanie výhercov ankety
18:00 ČAKANKA - folklórny spevácky súbor z Čaky
18:20 folklórny spevácky zbor MO Matice slovenskej Želiezovce
18:40 Príhovor primátora mesta, krájanie torty k 940. výročiu prvej
písomnej zmienky o obci Mikula
19:00 TNT - koncert maďarskej skupiny so spevákom Ákosom Dobrádim

* Šport *
V sobotu 4. júla 2015 usporiadal Strelecký klub Magnum Želiezovce na svojej
strelnici v Želiezovciach
už tradičný BENCHREST
v streľbe malokalibrovou
puškou na 50 metrov s
puškohľadom, 2 x 25 rán.
Podujatia sa zúčastnilo 27
strelcov, ktorí boli rozdelení do troch skupín. Muži
22 až 45 rokov, Seniori „A“
- 46 až 59 rokov, a Seniori
„B“ - 60 rokov a viac. V
kategórii mužov zvíťazil
Roman Kalina zo Šurian
s nástrelom 479 bodov z
500 možných. Druhým bol
domáci Kristián Molnár
s nástrelom 471 bodov
pred
tretím Rolandom
Hanzom, ktorý dosiahol 466 bodov. O štvrté
a piate miesto sa podelili muži zo Svodína, a
to Gergely Suráni so 446 bodmi pred Viliamom Northartom, ktorý dosiahol 441 bodov.
V kategórii Seniori „A“ zvíťazil Zdenko Nádaský z Levíc s nástrelom 470 bodov. Druhý
bol domáci Ladislav Dobó s nástrelom 461 a
tretí Štefan Bugyi zo Šiach, ktorý nastrieľal
453 bodov. Štvrtý bol Ján Maturkanič st. so
450 bodmi a piaty Július Gráf tiež so 450
bodmi. V kategórii Seniori „B“ zvíťazil Fran-

FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
V. Lovce – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – Vlčany2:1 (0:1) Vavrík, K. Tóth
Levice – Želiezovce 1:1 (1:1) S. Rotík
Želiezovce – Dvory n/Ž. 1:4 (1:2) S. Rotík
Ímeľ – Želiezovce 3:1 (2:1) Bencsík
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Hurbanovo – Želiezovce 11:0 (3:0)
Želiezovce – Okoličná n/O. 5:2 (1:1) L.
Kuruc 2, D. Klenko 2, D. Páchnik
Trstice – Želiezovce 4:4 (0:2) D. Klenko 4
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 0:2 (0:1)
Gabčíkovo – Želiezovcve 6:0 (4:0)

tišek Csala zo Šiah s nástrelom 479 bodov,
čím vlastne konkuroval mužom, lebo aj tam
víťaz dosiahol 479 bodov. Druhá bola Mária
Maturkaničová so 447 bodmi pred tretím
Ladislavom Molnárom, ktorý dosiahol 442
bodov. Štvrtý bol Štefan Čudai s nástrelom
413 bodov a piaty Vladimír Žáčik s 365
bodmi. Veľmi vydarené podujatie za horúceho dňa bolo spestrené gulášom z diviny,
zabezpečený bol pitný režim. Foto, prví traja
z kategórie muži.
=LV=

III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Okoličná n/O. 4:1 (2:0) A.
Králik 2, I. Mácsadi , Á. Dudáš
Šamorín – Želiezovce 1:4 (0:2) R. Škrha 3,
Á. Dudáš
Želiezovce – Štúrovo 2:1 (0:0) A. Králik, Z.
Nagy
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Okoličná n/O. 1:1 (1:0) K.
Pompos
Šamorín – Želiezovce 3:1 (1:0) K. Pompos
Želiezovce – Štúrovo 2:7 (0:3) K. Pompos,
D. Pizúr
(nyf)
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Poradenstvo pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.
Mesto Želiezovce
V dňoch 9. až 11. októbra sa v rámci osláv 20. výročia založenia súboru
Kincső uskutoční podujatie Tri dni, tri noci.. V športovej hale T18. sa 9. 10.
o 19.00 predstaví Csík zenekar.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 18. júla 2015 odprevadili na jeho poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca, priateľa, kolegu
Ing. Ladislava Vékonya
Manželka a synovia

(15-24)

Megemlékezés
Ne fájjon, hogy már nem vagyok.
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.

Prišli na svet – Világra jöttek
04. 08. Natália Bobvosová, Tímea Farkasová, 06. 08. Vivien Gubriczová, 23. 08. Tamara Tiszavölgyiová

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
01. 08. Štefan Nagy (Dúžava) a Martina Ďuračková
(Želiezovce), Peter Šimonek (Želiezovce) a Veronika
Pavolková (Želiezovce), 02. 08. Juraj Práger (Bratislava) a Petra Klenková (Želiezovce), 08. 08. Ján Sirota
(Demandice) a Eva Trgiňová (Želiezovce), 14. 08. Róbert Juhász (Želiezovce) a Lucie Matoušová (Boletice
nad Labem, ČR), 15. 08. Kristián Gutrai (Želiezovce)
a Andrea Gubíková (Želiezovce), 29. 08. Mária Jamriška (Želiezovce) a Anita Ábelová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Stanislav Banda

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 4-én,
halálának 1. évfordulóján a drága feleségre,
édesanyára, nagymamára

Mihók Alenkára

21. 09.

Imrich Szabó

26. 09.

Adriana Dávidová 06. 09.

Alexander Šereš

27. 09.

Vojtech Jakubík

Katarína Vlčková 15. 09.

20. 09.

Miroslav Láznička 10. 09.

Drága emlékét, jóságát, szeretetét örökké
szívünkben őrizzük.
Szerető férje János, fia Robi, menye Monika,
unokái Robi, Dani és Kati családjával
S hlbokým zármutkom sme spomínali 4. augusta, pri príležitosti
1. výročia jej úmrtia na milovanú manželku, matku, starú mamu

Hang Nguyen u 22. 09.

70

František Šári

12. 09.

Ľudovít Koncz

Viera Závodská

08. 09.

Mária Mészárosová 17. 09.

60

Alenku Mihókovú

Jej pamiatku zachováme v našich srdciach navždy.
Milujúci manžel Ján, syn Róbert, nevesta Monika, vnúčatá Róbert,
Daniel a Katarína s rodinou.

Kronika - Krónika

(15-25)

Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce

Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Letná prevádzková doba zariadenia platná od 1.4.2015:
Po. – Pi.
8,00 - 18,00 hod.
Sobota
10,00 – 17,00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

09. 09.

80

Pavel Balážik

25. 09.

Viliam Šuba

23. 09.

Mária Baluchová

11. 09.

Božena Tvrdá

23. 09.

Ján Beník

03. 09.

Zuzana Uhliarová 26. 09.

Júlia Ďuračová

30. 09.

Marta Újhelyiová 24. 09.

Pavol Ivan

14. 09.

Mária Nagyová

03. 09.

Štefan Pompoš

19. 09.

Ján Sucháč

16. 09.

Želiezovský spravodajca

Opustili nás – Elhunytak

Zselízi Hírmondó

08. 8. Mária Trnavská (Želiezovce, 75 r.); 10. 8.
Eugen Virág (Šarovce, 74 r.); 15. 8. Anna Labátová
(Želiezovce, 79 r.), 19. 8. Juraj Rafael (Želiezovce,
41 r.), Karol Lupták (Sikenica, 61 r.); 22. 8. Karol
Repáň (Želiezovce, 61 r.); 26. 8. Jolana Dobrovoľná
(Želiezovce, 88 r.), Helena Behanová (Kukučínov, 71
r.), 30. 8. Irena Molnárová (Želiezovce, 84 r.), 2. 9.
Pavel Kacsmár (Sikenica, 70 r.); 4. 9. Irma Proksová
(Želiezovce, 88 r.); 5. 9. Michal Hanzo (Turá, 67 r.);
8. 9. Mária Tušjaková (Želiezovce, 90 r.); 9. 9. Alžbeta
Viglerszka (Šarovce, 87 r. )
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Egy sikeres politikus beül egy bárba, ahol
megismerkedik egy csinos fiatal hölggyel.
Egy idő után felhívja őt a hotelszobájába.
- Mondd csak, tulajdonképpen hány
éves vagy? - kérdezi, miközben a hölgy
vetkőzik.
- Tizenhárom - jön a vonakodó válasz.
- Tizenhárom??? Azonnal vedd fel
a ruhádat, és tűnj el innen - kiált rá
rémülten.
A lány csendesen elsétál az ajtóig, majd
visszafordulva egy halvány mosollyal
megkérdi:
- Babonás vagy, ugye?
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Mestská knižnica informuje
Pri príležitosti kultúrneho festivalu Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu (mestských dní) a
Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) bude mestské múzeum bezplatne prístupné
verejnosti dňa 13. septembra 2015 (v nedeľu) v čase od 13.00 do 18.00 hod.
A Zselíz 2015: Együtt Európáért kulturális fesztivál (városi napok) és az Kulturális Örökség
Napjai (KÖK) alkalmából 2015. szeptember 13-án (vasárnap) 13.00 és 18.00 óra között a
városi múzeum ingyenesen lesz látogatható.
Otváracia doba múzea bola od začiatku septembra 2015 zmenená. Skupinové návštevy
múzea prijímame na základe objednávky. Návštevu si prosím dohodnite telefonicky na
číslach: 0915 712 839, 036 771 10 00 alebo na e-mailovej adrese: muzeumzeliezovce@gmail.
com najmenej tri pracovné dni vopred. Otváracie hodiny: vstup je potrebné vopred ohlásiť

Hrubjak,Miro: CHOBOTNIČKA.
Cena 10,99 €
Bratislava, Ikar 2015.
Napínavý triler o boji s mafiou. Itéčkár s hackermi proti
podsvetiu.
Srnková,Monika: NAŠE SLOVENSKO.
Cena 17,89 €
Nesvady,Fonibook 2015.
Dejiny, folklór, hrady, zámky, kaštiele, pamiatky, parky, osobnosti v reprezentačnom vydaní, aj ako darček.
PREČO MÁ JEŽKO PICHLIAČE?
Cena 8,27 €
Bratislava, Svojtka 2015.
Deti čaká zábava, príbehy zvieratiek aj s odpoveďami na
otázky.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
21. septembra, 19. októbra, 23. novembra
a 14. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
22. septembra, 20. októbra, 24. novembra
a 15. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka,
Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
23. septembra, 21. októbra, 25. novembra
a 16. decembra.
Z obchodov:
24. a 25. septembra, 22. a 23. októbra, 26. a 27. novembra a 17. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu na
rok 2015

(15-18)
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Fejérdy Tamás: A VILÁGÖRÖKSÉG KINCSEI
Ára 14,99 €
Debrecen, TKK 2015.
Magyarország kincsei színes képekkel ajándék kiadásban.
Konyhás István: CSODÁLATOS LOVAK.
Ára 9,99 €
Debrece, TKK 2015.
A lovaglás zselízi kedvelőinek, színes kivitelben.
Horváth Ilona: SÜTEMÉNYEK és DESSZERTEK
Ára 9,99 €
Budapest, Szalay 2015.
Krémesek, fánkok, torták, palacsinták – látványos fotókkal
lépésről lépésre.
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Zselíz 2015: Együtt Európáért - a városi napok programja
PÉNTEK, 2015. 09. 11.
Városi Múzeum
18:00 NAO HIGANO japán szopránénekesnő és
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ szlovák zongoraművész koncertje

SZOMBAT 2015. 09. 12.
Városi Hivatal
09:00 Zászlófelvonás
Szent Jakab tér
10:00—17:00 Szórakoztató gyermekprogramok (nagyméretű csúszda, ugrálóvárak,
trambulin, arcfestés, íjazás, kézműves foglalkozások, krumplihorgászat)
10:00—19:00 Fehér fal a lakossági vélemények, észrevételek, óhajok feljegyzésére
10:00 Gulyáskülönlegességek főzése, hagyományos ételek és népi foglalkozások
bemutatása
10:00 ROCK AND ROLL PARTY a kéméndi
CAMEND tánccsoporttal
11:00 Részletek Ľudo Kuruc: PINOCCHIO
c. musicaljéből a zselízi F. Schubert Művészeti Alapiskola növendékeinek előadásában
12:00 A farnadi BORO-SHOCK zenekar
koncertje
13:00 A lekéri NOSZTALGIA énekegyüttes

fellépése
14:00 A lévai LM – RETRO BAND zenekar
koncertje
ILYENEK VAGYUNK 2015 / THIS IS US
2015
nemzetközi folklórfesztivál, VIII. évfolyam
16:00 VII. GARAM-MENTI VERBUNK
17:00 GÁLAMŰSOR – NÉPTÁNC-BABILON
Művelődési Otthon
20:00 NEMZETKÖZI TÁNCHÁZ
Szabadtéri Színpad
19:00 NA DOSAH, a zselízi rock-metal zenekar koncertje
20:30 GLADIATOR, rock-koncert
22:00 Táncmulatság a RIKKOŇ zenekarral
23:30 HESTIA tűztánc-show

VASÁRNAP 2015. 09. 13.
Városi Hivatal
10:00 A zselízi városi képviselő-testület
ünnepi ülése Garammikola első írásos említésének 940. évfordulója alkalmából, városi
kitüntetések átadása
Szabadtéri színpad
14:45 A trstenái MIXER tánccsoport fel-

lépése
Az ankét nyerteseinek sorsolása (az EU-val
kapcsolatos lakossági ankét 2015. 09. 07-től
hozzáférhető az városi hivatalban és a város
több pontján)
15:00 ZOLTÁN ERIKA énekesnő fellépése
15:55 Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
Az ankét nyerteseinek sorsolása
16:10 A zselízi FIALKY éneklőcsoport fellépése
16:30 Mulatság az Isaszegi Nyugdíjasok
Önsegélyező Klub tagjaival
Az ankét nyerteseinek sorsolása
17:00 OSZVALD MARIKA, a Budapesti
Operettszínház sztárjának fellépése
17:40 A trstenái MIXER tánccsoport fellépése
Az ankét nyerteseinek sorsolása
18:00 A csekei ČAKANKA folklórcsoport
fellépése
18:20 A Matica slovenská zselízi alapszervezete éneklőcsoportjának fellépése
18:40 Polgármesteri köszöntő, Garammikola első írásos említésének 940. évfordulója
alkalmából készült torta ünnepélyes felszeletelése
19:00 TNT koncert Dobrádi Ákossal

* Sport *
Július 4-én, szombaton
a
zselízi
Magnum
Sportlövő Klub a zselízi
lőtéren megrendezte a
már
hagyományosnak
számító BENCHRESTet.
A résztvevők kiskaliberű
puskából 50 m távolságon
mérték össze tudásukat.
A rendezvényen 27 versenyző vett részt, akiket
három csoportba osztottak (férfiak 22–45 év
kor között, 46–59 év kor
közötti, valamint 60 év
fölötti szeniorok. A férfiak
kategóriájában a surányi
Roman Kalina nyert, aki
479 pontot szerzett a lehetséges 500-ból. A második helyen a hazai Molnár
Krisztián végzett 471 találattal, a harmadik
Roland Hanzo lett, aki 466 pontot ért el.
A negyedik és ötödik helyen a szőgyéni
Suráni Gergely 446 ponttal és Northart
Vilmos 441 ponttal végzett. A Szeniorok
A kategóriában a lévai Zdenko Nádasky
győzött 470 találattal. A második a hazai
Dobó László volt 461 ponttal, a harmadik
az ipolysági Bugyi István, aki 453 találatot
ért el. A negyedik helyen id. Maturkanič
Ján végzett 450 ponttal, ötödik Gráf Gyula

LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek – délkelet
V. Lovce – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – Vlčany2:1 (0:1) Vavrík, Tóth K.
Levice – Želiezovce 1:1 (1:1) Rotík S.
Želiezovce – Dvory n/Ž. 1:4 (1:2) Rotík S.
Ímeľ – Želiezovce 3:1 (2:1) Bencsík
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Hurbanovo – Želiezovce 11:0 (3:0)
Želiezovce – Okoličná n/O. 5:2 (1:1) Kuruc
L. 2, Klenko D. 2, Páchnik D
Trstice – Želiezovce 4:4 (0:2) Klenko D. 4
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 0:2 (0:1)
Gabčíkovo – Želiezovcve 6:0 (4:0)

lett, ugyancsak 450 ponttal. A harmadik
kategóriában, a szeniorok B-ben az ipolysági Csala Ferenc győzedelmeskedett 479 találattal, amivel a fő kategóriában is megállta
volna a helyét, hiszen ott is 479 pont kellett
az első helyhez. A második helyen Mária
Maturkaničová végzett 447 ponttal, aki a
442 találatot elérő Molnár Lászlót előzte
meg. A negyedik Čudai István lett 413
ponttal, ötödik pedig Vladimír Žáčik 365
ponttal.
(LV)

III. liga – diákok – dél
Želiezovce – Okoličná n/O. 4:1 (2:0) Králik
A. 2, Mácsadi I. , Dudáš Á
Šamorín – Želiezovce 1:4 (0:2) Škrha R. 3,
Dudáš Á.
Želiezovce – Štúrovo 2:1 (0:0) Králik A.,
Nagy Z.
III. liga – tanulók – dél
Želiezovce – Okoličná n/O. 1:1 (1:0)
Pompos K.
Šamorín – Želiezovce 3:1 (1:0) Pompos K.
Želiezovce – Štúrovo 2:7 (0:3) Pompos K.,
Pizúr D.
(nyf)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola versenyeredményei a 2014/2015-ös tanévben
Magyar nyelv (Felkészítő tanárok: Kaszmán
István, Kovács Mária, Kristóf Krisztina, Mokos
Éva, Sajka Mária)
„Anyanyelvünk összeköt”: Šógor Bálint Marcell (3. B) – járási ezüstsáv, Melczer Anna (4. A)
– körzeti ezüstsáv.
Katedra Irodalomverseny: csapatverseny
[Meliska Gabriella (9. A), Szalai Zsófia (9. B),
Verbók Noémi (9. B)] – országos 4. hely.
Szép Magyar Beszéd: Belan Veronika (8. oszt.)
– járási 5. hely
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny: Šógor Bálint Marcell (3. B) – körzeti 3.
hely, járási aranysáv, kerületi ezüstsáv; Belan
Veronika (8.) – körzeti aranysáv, járási ezüstsáv; Szalai Zsófia (9. B) – körzeti 2. hely, járási
ezüstsáv; Melczer Anna (4. A) – körzeti 3. hely,
Vicencz Vivien (5. A) – körzeti 3. hely.
XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó a Felvidéken: a körzeti döntőn részt vett: Vavró Zsófia (5. B),
Félix Eszter (5. B), Tanai Noémi (5. B), Karvai
Scarlett (9. B), Meliska Gabriella (9. A); az
országos döntőn Meliska Gabriella (9. A) 4.
helyen végzett.
Szlovák nyelv (Felkészítő tanárok: Sajka
Zsuzsanna, Sokol Zsuzsanna)
„Poznaj slovenskú reč”: Szabó Lívia (4. B)
– kerületi bronzsáv; Meliska Gabriella (9. A) –
részvétel a kerületi fordulón; Boška Mátyás
(9. A) – részvétel a kerületi fordulón.
Angol nyelv (Felkészítő tanár: Markovics
Imre)
Angol nyelvi olimpia: Nagy Zoltán (8.) – járási
9. hely; Nagy Szilvia (6. A) – részvétel a járási
fordulón.
Matematika (Felkészítő tanárok: Blanár Erika,
Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária,
Mokos Éva, Nagy Tünde, Sajka Mária, Sokol
Zsuzsanna, Tar Myrtil, Urbán Bea)
Katedra Matematikaverseny: Meliska Gabriella (9. A) – országos 28. hely a levelező versenyben, 17. hely az országos döntőn; Hévizi
Kornélia (6. B) – országos 28. hely a levelező
versenyben; Gaál Boglárka (7. A) – országos
27. hely a levelező versenyben.
Kenguru Matematikaverseny (országos helyezések): Kreko Bianka (3. B) – 21. hely; Kotrus
Nikolett (2. A) – 23.; Belan Veronika (8.) – 36.;
Varga Rebeka (7. B) – 49.; Potocki Linda (3. B) –
51.; Kurali Dávid (8.) –51.; Kurali Dominik (8.)
– 51.; Fazekas Levente (3. B) – 54.; Nagy Zoltán
(8.) – 55.; Okoš Máté Zsolt (2. B) – 57.; Repka
Alexandra (3. A) – 58.; Dióši Dániel (5. B) – 58.;
Suba Zsombor (2. B) – 59.; Kovács Kloé (2. B)
– 60.; Kurali Vanesa (5. A) – 60.; Nagy Krisztián
Norbert (7. A) – 61.; Mikle Réka (2. B) – 66.; Levicky Máté István (4. B) – 68.; Vincze Krisztián
Norbert (6. B) – 68.; Györög Áron (5. B) – 70.;
Félix Eszter (5. B) – 70.; Kováč Dániel (2. B)
– 74.; Családi Norbert (4. B) – 75.; Šarovecky
Krisztián (7. A) – 75.; Tanai Noémi (5. B) – 84.;
Családi Dávid (7. A) – 86.; Boška Márk (5. B)
– 87.; Jenčo Dániel (5. A) – 89.; Vágó László
(4. A) – 90.; Miklós Zsombor (5. B) – 90.; Repka
József (6. B) – 93.; Vavró Zsófia (5. B) – 94.;
Szabó Krisztián (2. A) – 96.; Kovács Ezechiel
(5. A) – 96.; Meliska Dániel (6. B) – 96.; Gaál
Boglárka (7. A) – 97.; Kovács Bence (3. A) – 98.;
Horváth Noémi (4. A) – 99.

Klokan Matematikaverseny, alsó tagozat
(országos helyezések – a százalékos értékek azt
mutatják, hogy a tanuló az ország versenyzőinek hány százalékát előzte meg): Raj Tamara
(1. B) – 98%; Szekereš Kála (1. B) – 98%; Okoš
Máté Zsolt (2. B) – 91%; Jašák Kevin (1. A)
– 89%; Vincze Adrián (1. B) – 84%; Mikle Réka
(2. B) – 82%; Sunyík Zsófia (1. B) – 79%; Szvitek Zoltán (1. B) – 79%; Trgiňa Marcell (1. B)
– 79%; Szántó Rita (1. B) – 76%; Fábik Viktor
(1. B) – 73%; Családi Norbert (4. B) – 71%;
Levicky Máté István (4. B) – 67%; Šógor Bálint
Marcell (3. B) – 63%; Jiu An Chen (1. A) – 59%;
Kovács Kloé (2. B) – 56%; Kotrus Nikolett (2. A)
– 49%; Kováč Dániel (2. B) – 42%; Pásztor Ramón Noel (1. B) – 41%; Puksa Dániel Márton
(4. B) – 29%; Porubčan Márk (2. B) – 28%;
Török Dávid (1. A) – 27%; Molnár Gábor (4. A)
– 25%; Berkes Béla (2. A) – 23%.
Klokan Matematikaverseny, felső tagozat
(országos helyezések – a százalékos értékek azt
mutatják, hogy a tanuló az ország versenyzőinek hány százalékát előzte meg): Puksa Mátyás
Ferenc (7. B) – 70%; Nagy Zoltán (8.) – 54%;
Repka József (6. B) – 46%; Štugel Ádám (9. A)
– 39%; Györög Áron (5. B) – 36%; Balya Dániel
(6. A) – 32%; Meliska Gabriella (9. A) – 27%;
Sokol László (9. B) – 22%; Meliska Dániel (6. B)
– 22%; Boška Márk (5. B) – 21%.
Matematikai olimpia: Dióši Dániel (5. B)
– járási 16. hely.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei
helyezések): Okoš Máté Zsolt (2. B) – 23.; Nagy
Zoltán (8.) – 34.; Kotrus Nikolett (2. A) – 56.;
Családi Norbert (4. B) – 69.; Šógor Bálint Marcell (3. B) – 74.
Fizika (Felkészítő tanár: Főző Zoltán)
Fizikai olimpia (járási eredmények): Szabó
Marcell (9. B) – sikeres; Sokol László (9. B) – sikeres; Henczi Gergely (részt vett a versenyen).
Kémia (Felkészítő tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Štugel Ádám (9. A) – járási 11.
hely; Meliska Gabriella (9. A) – járási 25. hely.
Földrajz (Felkészítő tanár: Baka Zsuzsanna)
Földrajzi olimpia (járási eredmények): Nagy
Zoltán (8.) – 16.; Meliska Gabriella (9. A) – 33.
Képzőművészet (Felkészítő tanár: Baka
Zsuzsanna)
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny (országos döntő,
Dunaszerdahely): [Belan Veronika (8.), Nagy
Zoltán (8.), Meliska Gabriella (9. A)] – 14. hely.
Vesmír očami detí (A világűr gyermekszemmel): Laczkovszky Bianka (7. B) – járási 1. hely.
Príroda očami detí (A természet gyermekszemmel): Belan Veronika (8.) – járási 2. hely;
Holop Veronika (7. A) – járási 3. hely.
XIV. Ferenczy István Képzőművészeti Vetélkedő (országos eredmények): Zajac Emese
(7. A) – 3.; Belan Veronika (8.) – 3.; Lešťan
Annabella (7. A) – elismerő okl.; Šarovecky
Krisztián (7. A) – elismerő okl.
Testnevelés (Felkészítő tanárok: Duchoň Gábor, Markovics Imre)
Atlétika, 300 m futás: Henczi Gergely (9. B)
– járási 6. hely.
Atlétika, 4 x 60 m futás (járási eredmény):
[Holop Veronika (6. A), Valenteje Jessica (6. A),
Lešťan Annabella (7. A), Gaál Boglárka (7. A)]
– 6. hely.

Atlétika, 60 m futás: Henczi Gergely (9. B)
– járási 4. hely.
Atlétika, krikettlabda-dobás: Gaál Boglárka
(7. A) – járási 3. hely.
Atlétika, magasugrás: Botta Ádám (9. A)
– járási 3. hely.
Atlétika, távolugrás: Gaál Boglárka (7. A)
– járási 9. hely.
„Coca Cola Cup” – nagypályás foci (járási
verseny): [Németh Armand, Török Viktor (7. A),
Horváth Marek (7. B), Pásztor Leonard (7. B),
Szulényi Dániel (8.), Horváth Roderik (8.), Nagy
Zoltán (8.), Mikle Tamás (8.), Lestyan Patrik
(9. A), Molnár Adrián (9. B), Henczi Gergely
(9. B), Szabó Marcell (9. B), Sokol László (9. B),
Bartoš Szilveszter (9. B)] – 2. hely.
Diákolimpia, kispályás foci (járási verseny,
Garamkálna): [Szulényi Dániel (8.), Horváth
Roderik (8.), Nagy Zoltán (8.), Lestyan Patrik
(9. A), Molnár Adrián (9. B), Szabó Marcell
(9. B), Henczi Gergely (9. B), Sokol László
(9. B)] – 3. hely.
Diákolimpia, kispályás foci (országos verseny, Dunaszerdahely): [Szulényi Dániel (8.),
Horváth Roderik (8.), Nagy Zoltán (8.), Lestyan
Patrik (9. A), Molnár Adrián (9. B), Szabó Marcell (9. B), Henczi Gergely (9. B), Sokol László
(9. B)] – 3. hely.
Dôvera Cup: [Török Viktor (7. A), Családi Dávid (7. A), Pásztor István (7. A), Nagy Krisztián
Norbert (7. A), Šarovecky Krisztián (7. A), Tóth
Dániel (7. B), Horváth Marek (7. B), Szalai Bálint (7. B)] – körzeti 1., járási 8. hely.
Floorball: [Török Viktor (7. A), Horváth Roderik (8.), Mikle Tamás (8.), Lestyan Patrik (9. A),
Molnár Adrián (9. B), Sokol László (9. B)]
– körzeti 2. hely.
Mezei futóverseny (Garamkálna, járási verseny): Henczi Gergely (9. B) – 15.; Szabó Marcell (9. B) – 16. hely; Valenteje Jessica (6. A)
– 38., Holop Veronika (7. A) – 39.
Sakk (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Diákolimpia (országos döntő, Dunaszerdahely): Meliska Gabriella (9. A) – 1. hely; Repka
József (6. B) – sikeres.
Junior Grand Prix: U12: Török Tamás (5. B)
– 4; U14: Repka József (6. B) – 4.; U21: Meliska
Gabriella (9. A) – 4.
Összmagyar Diákbajnokság (Kárpát-medencei döntő, Pécs): Meliska Gabriella (9. A) – 3.
hely.
Szakköri tevékenység (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Horváth Csilla, Főző Zoltán)
„Ki a vagány a v idéken?”: „Aysha”
hastáncszakkör [Cserba Bianka (1. A), Karko Laura (2. A), Szabó Lívia (4. B), Sunyík Réka
(4. B), Šarovecky Dorina (4. B), Vavró Evelin
(4. B)] – járási 1. hely; Happy Girls tánccsoport
[Kurali Vanesa (5. A), Karvai Vivien (5. B),
Holop Veronika (6. A), Varga Viktória (6. A),
Hutai Bianka (6. A), Vrzala Anita (6. A), Vida
Ajsa (7. A), Levicky Rebeka (7. A), Zajac Emese
(7. A)] – 3. hely.
Szivárvány Projekt (Ipolyszakállos): Szabó
Marcell (9. B) – 3. hely, Szalai Zsófia (9. B) – 3.
hely, Klimaj Fanni (7. B) – dicsérő oklevél.
Makettező Diákok Országos Bajnoksága:
Nagy Edina (7. A) – 3. hely
összeállította: Horváth Géza
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Kincskeresés
kalandosan

A Zselízi Városi Könyvtár augusztusban a
„Kalandos városi kincskeresés” megnevezésű rendezvényén próbálta meg felkelteni
fiataljaink érdeklődését városunk történelme, nevezetességei és természeti szépségei
iránt. Az immár kilencedik alkalommal
megrendezett túranyomozás idén egy
okostelefonos applikációval elérhető játékkal is bővült, aminek segítségével egy
különös fotó, vagy akár rejtélyes szöveg
alapján találhattak rá egy-egy kincsre, titokzatos városrészre a résztvevők. Az értékes
természeti kincsek mellett olykor elfeledett

történetek, városunkhoz kapcsolódó ismert
személyiségek sorsai váltak láthatóvá. A feladatok teljesítését és az összegyűjtött tallérok átadását követően egy kis ajándéknak is
örülhettek a gyerekek. A hagyomány jövőre
is folytatódik. Egy különös fotó és egy rejtélyes szöveg alapján egy épületet, szobrot
vagy feliratot kell megtalálniuk.
(msk)

Végig nem gondolt
projekt?

Egy szomorú esemény juttatott a szódói
halottasház felújított épületébe. Annál nehezebb volt ez számomra, mivel barátomtól
és szomszédomtól kellett végső búcsút
vennem. Az idei nyár már megmutatta,
mennyire kegyetlen tud lenni a meleg is,
ezért a szertartás idejére egy ventilátort vittem a ravatalozó épületébe, hogy egy kicsit
felfrissítsem a levegőt. Meglepetésemre a
temetkezési vállalat dolgozói azt mondták,
hogy bent nem található csatlakozó. Döbbenten álltam előttük. Hogyan lehetséges
ez? Hiszen most zajlott a felújítás, és senkinek sem jutott ez eszébe? Milyen projekt
ez? Hiszen az elektromos vezetékek is egy
projekt elválaszthatatlan részét képezik.
Talán az ég és a föld között vannak olyan
dolgok, amelyeket egy logikusan gondolkodó halandó ember nem érthet meg.
Ezzel egy fontos hiányosságra szerettem
volna felhívni a figyelmet. Nagyon örülnék
neki, ha orvosolnák a problémát.
Štefan Lacko
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A Le a Garamon kampány
Zselízen is megállt
A Slatinka és a Rieka polgári társulás
tagjai megszervezték a Za živé rieky 2015
– Dolu Hronom (Az élő folyókért 2015 – Le a
Garamon) tájékoztató kampányt. Célja, hogy
felhívják a nyilvánosság figyelmét a Garam
létező és fenyegető problémáira, a folyók és
maga a Garam gátasítására. A barangolás,
amely a Garam forrásától, Király-hegytől,
egészen a dunai torkolatig tartott, augusztus
23. és szeptember 1. között valósult meg. A
kampány párhuzamosan zajlott a folyón és a
folyó menti falvakban, városokban – az aktivisták egy része leereszkedett a Garamon, másik
része pedig meglátogatta a Garam mentén
elterülő falvakat és városokat. Néhány kiválasztott településen – az önkormányzatok és
a helyi kezdeményezések érdeklődése alapján
– megálltak, hogy információval szolgáljanak
a kampányról. Ennek része volt egy petíció
is, amely a Garam folyó megvédésére hívja
fel a figyelmet. A Garam zselízi szakaszán az
aktivisták augusztus 30-án haladtak keresztül a
Garamszentgyörgy—Oroszka szakasz megtételekor.
A kampányról Martina Paulíková nyilatkozott, aki a Slatinka Társulás tagja. „Az a célunk,
hogy felhívjuk a figyelmet a folyón már meglévő
és tervezett gátakra, amelyek a vizek állapotát

jelentős mértékben ronthatják, a szennyezés, a
túlzott vízmegvonás vagy egyéb beavatkozások
hatására is bekövetkezhet a környezetminőség
romlása. Arra is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a folyó megélhetést biztosít a helyi
lakosok, vállalkozók, mezőgazdászok számára,
kapcsolódik hozzá az idegenforgalom és a
horgászat. Ezért mielőtt az ország és a folyó
kihasználásáról döntenénk, előzetesen vitát
kell tartani a közérdekről és a lakossági szükségletekről.”
A kampány aktivistái figyelmeztetnek,
hogy a Garamon 42 kis vízerőmű lehet, amelyek közül néhány már felépült, néhány építése
folyamatban van, továbbiak építését pedig
tervezik. Állításuk szerint Németországban
a kis vízerőművek több mint felét az önkormányzatok és a polgári társulások birtokolják,
az általuk előállított elektromos energiát pedig
az utcák vagy a középületek megvilágítására
használják. Sőt, az ott felépített kis vízerőművek nem ívelnek át az egész folyókeresztmetszeten. Szlovákiában ez pont fordítva van, állítják a kampány szervezői, a kis vízerőművek
profilját az íróasztaltól szabták meg anélkül,
hogy megfontolták volna, milyen hatással lesz
a víz minőségére, az élő szervezetekre és a helyi
körülményekre.
(ik)

Hittel és hűséggel ünnepelték
augusztus 20-át a Magyar Házban

Zselízen sem maradhatott el Szent Istvánnak és a magyar államiságnak, tehát Magyarország
születésnapjának a megünneplése. A Csemadok, az MKP, a Via Nova és a Rákóczi Baráti Társaság régóta kiváló együttműködéseként szervezi a különböző eseményeit, ennek jegyében
a mostani sem képezett kivételt ez alól. A méltóságteljes ünnepély természetesen ezúttal is
az egyre jobban kiépülő Magyar Házban, pontosabban
annak udvarán kapott helyt, a
kellemes augusztusi kora este
miliőjében.
A rangos eseménynek két
neves vendége is volt a népes
közönség mellett. A programok sorát ugyanis a méltán
elismert és nagy sikerű, zselízi
születésű színésznő, Gubík Ági
kezdte, aki előbb egy szavalattal nyitott, majd szent királyunk Imre herceghez írt intelmeiből adott elő. A bájos színésznő
mellett a másik vendég a Magyar Közösség Pártjának Európai Parlamenti képviselője, Csáky
Pál volt. A magas rangú politikus viszont ezúttal nem politikai szereplőként, hanem drámaíróként jelent meg Zselízen, hiszen fő műsorszámként az általa írt színművet, a Hit és hűséget
mutatták be. A darabot nem kisebb tekintély, mint a Kossuth-díjas Boráros Imre és társulata
adta elő a kisebb amfiteátrummá alakított Magyar Ház teraszán. A mű az Osztrák—Magyar
Monarchia idejétől mutatja be több generáción keresztül a felvidéki magyar sorsot, majd
az 1989-es rendszerváltás reményteljességével záródik. Csáky e művével, mely gyakorlatilag
meghódította már a széles Felvidéket, bebizonyította, hogy nemcsak rátermett politikus, hanem írónak és filozófusnak sem utolsó
Az ünnepélyen régi szokás szerint megáldották az új kenyeret is, amelyet helyben fel is szeltek
és szétosztottak a jelenlévők közt. Nem utolsó sorban pedig igényes népzenei műsorral kedveskedett a nagyérdeműnek a Mézes család is. Végül kötetlen beszélgetéssel és hazai ízesítésű
falatok kóstolásával zárult a kellemes ünnep.
Csonka Ákos
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Külföldön volt a Kincső
Augusztus 28-án, pénteken tért
vissza a Kincső magyarországi,
romániai és bulgáriai körútjáról.
Ahogy Juhász Eszter elmondta, utazásuk célja nemcsak a
versenyeken való részvétel és a
szereplés volt, hanem az ottani
népi hagyományok megismerése
és az üdülés is.

Első célpontjuk a magyarországi Derecske volt. Az
ottani folklórcsoport most
ünnepelte fennállásának 35.
évfordulóját, és mivel a Kincsővel már 10 éve baráti kapcsolatokat ápolnak, a zselízi

csoport nem hiányozhatott a
vendéglistáról. „A program
része volt egy, a mi Garam
menti verbunkunkhoz hasonló rendezvény. Kétévente
rendezik meg, és e rendezvényeken
mindig ugyanazok a csoportok
vesznek részt. A fiúk verbunkos
táncban, a lányok hajfonásban
és éneklésben versenyeznek. Az
énekversenyben leányaink és Zsiga
Krisztián a verbunkos versenyben
második helyet szerzett. Ezt követően Debrecenben a Virágfesztiválon kellett volna szerepelnünk,
azonban a rossz idő miatt a Kincső
fellépése is elmaradt.“
Az erdélyi Gyimesközéplokot
tanulmányi kirándulásként látogatták meg, az utat a szlovák
kormányhivatal támogatta. „Még
2012-ben fődíjat nyertünk egy
koreográfiával egy neves magyarországi versenyen. A sikeres
koreográfiához csak a megfelelő
viselet hiányzott. Nem olcsó mulatság, ezért projekteket írtunk.
Már tavaly sikerült a lányok
részére teljes öltözetet biztosítanunk, idén pedig a fiúk részére
is hoztunk. Egy mellényről van
szó, hasonló, mint amit Árvában
hordanak. Erdély e részén máig
őrzik a népi hagyományokat.

Ezért hasznos volt megismer- élveztük a szünidőt. A gyerekek
kednünk e vidékkel, és főleg élvezték, nagyon jó szállodában
találkoznunk olyan emberek- kaptunk szállást. A gálaműsor
kel, akik máig is
a hagyományok
viselői. Csaknem
Talán hihetetlen, de a Kincső immár 20 éve műegy egész napot tölködik. Mivel alapításának évfordulóját minden
töttünk velük, éjfélig
5 évben ünnepli, ebben az évben a harmadik
tanítottak minket
nagyszabású ünnepély valósul meg. Ismét háénekelni, táncolni.
rom éjjel, három nap fog tartani. Október 9-én,
A gyerekek óriási élpénteken a művelődési otthon nagytermében
ményként élték meg
egy kiállítás nyílik, amely bemutatja a csoport
a találkozást.”
20 éves múltját. A további műsor a T18-as sportA bulgáriai utazást
a
hagyományos csarnokban kap helyet. Este 19:00 órakor a Csík
művészet külföl- zenekar lép fel, majd késő éjszakáig táncház
dön való bemu- lesz. Szombaton 18:00 órakor az jubiláló hazai
tatására irányuló csoport lép fel, amely régebbi, de főleg újabb
program kereté- koreográfiákat mutat be, és a színház sem fog
ben a kulturális hiányozni. Vasárnap 14:00 órakor népviseleti
minisztérium tá- felvonulás, 15:00 órakor gálaműsor tanúi lemogatta. Várnában hetnek az érdeklődők. Ennek keretében 17:00
az Aranyhomokon órakor a budapesti Honvéd tánccsoport lép
tartották a Világ, fel, amelynek négy Kincsős tagjai is van: Juhász
művészet, tenger Sándor és Zsombor, Németh Rebeka és Csicselnevezésű nem- man Dániel. Amint a rövid előzetesből is látszik,
(šh)
zetközi verseny 4. a műsor jó szórakozást kínál.
évadját, amelyben
480 résztvevő jelentkezett be. előtt minket hirdettek ki a legA folklór egy volt a kategóriák jobb folklórcsoportnak, és megközül. „Öt napot töltöttünk el kaptuk a fesztivál nagydíját is.” A
ott. Érkezésünk után egy nappal zselízi táncosok sikeréhez csak
4 fellépésünk volt, aztán már gratulálni tudunk.
(šh)
csak szórakoztunk, fürödtünk és

20 éves a Kincső

Ladislav Vékony emlékére
Az idei nyár kíméletlen hőségeinek közepette
ért minket a könyörtelen hír. Örökre itthagyott
bennünk Ladislav Vékony, a városi képviselőtestület tagja, de főleg egy olyan ember, a város
érdekében rendkívül tevékenyen dolgozott.
Közeli munkatársunk. Ladislav Vékony 1958ban született, a legtöbbi akkori zselízi újszülötthöz hasonlóan a szódói
kastélyban, ahol akkoriban
szülészet volt. Mikolán nőtt
fel, később Zselízen élt. A
zselízi alapiskola befejezése
után az Aranyosmaróti
Mezőgazdasági Szaktanintézetben tanult tovább, majd
az érettségit a Cseklészi Ipari
Szakközépiskolában szerezte
meg. A katonai szolgálat után
a zselízi mezőgazdasági szövetkezetben helyezkedett el,
majd 1984-től a Büntetésvégrehajtási Intézetben – vezető
beosztásokban is – dolgozott.
1990-től Jaroslava feleségével, Peter és Tomáš
fiával Szódón élt egy családi házban.
Munkája és családi élete mellett környezetének
is figyelmet szentelt. Bár a labdarúgást egy
sérülés miatt abba kellett hagynia, különböző

kulturális, társadalmi és sportrendezvény szervezésében vállalt feladatot.
Szódó, amely már régen nem volt különálló
község, fokozatosan Zselíz legaktívabb városrészévé vált. A helybéliek 2006. július 22-én
ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg a
település első írásos emlékének 850. évfordulójáról. Hasonló ünnepélyt
ezt követően évente tartottak
Szódói Nap címmel. Hasonlóan megünnepelték Szódón
a gyermeknapot, szerveztek
rendezvényeket
időseknek,
állítottak májusfát vagy végeztek társadalmi munkát a Föld
napja alkalmából. Az összes
ilyen rendezvényt nagy arányú
részvétel jellemezte.
A 2006-os önkormányzati választások után Ladislav Vékony
a városi képviselő-testület
tagja lett. Ahogy akkoriban elmondta, nem volt hozzá nagy
kedve, mert a politika sohasem érdekelte, de
hagyta magát rábeszélni. Azt is elmondta, hogy
a testületben elsősorban a szódóiakat képviseli.
Ennek ellenére képviselői tevékenysége mindig
arra irányult, hogy az összes zselízi lakos prob-

lémáját megpróbálta megoldani.
Az élet nem egyszerű – nemcsak élni, megérteni is nehéz. Többségünk egész élete alatt nem
győzi tudomásul venni, hogy életünk nagy része
bensőnkben játszódik. Megjátszhatjuk magunk
előtt is a tökéletes harnóniát, hatással lehetünk
a környezetünkre, de a legtitokzatosabb űrt
magunkban hordjuk.
Ladislav Vékony mindig a praktikus megoldásokat kereste. Állította, hogy a politika nem
érdekli, ugyanakkor tevékenysége a lehető
legpraktikusabb politikán alapult: változtatni
azon, amin lehet, hogy a közvetlen környezetünket jobbá tegyük. Mindezt a többiek
bevonásával, hogy minél többet tudjunk tenni.
Így látta a Szódó polgári társulás küldetését is.
E munka eredménye a lakosok elégedettsége
volt.
Praktikus megoldást igyekezett elérni a szódóiak egyik hosszan tartó problémájának – a
ravatalozó állagának – megoldásában is. Egy
új épület megvalósulatlan tervezete helyett
az eredeti épület újult meg. A Föld napja
alkalmából, április 18-án még részt vett
az épülethez vezető járda betonozásában.
Ugyanott vettünk tőle örök búcsút július 18án. Hiányozni fog. Tisztelet az emlékének.
Szerkesztőség
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az erőműhöz
építettek, a területet sok szabadidősportos és
horgász látogatja. Szakolcáról turistahajók
járnak oda. Az erőmű gátja részét képezi
Holíč, Hodonín és Szakolca kerékpárút-hálózatának. A hodoníni erőműnek nincs csónak-átjárója, a zselízinek lesz, a közlekedési
minisztérium és az állami hajózási felügyelet
is jóváhagyta. A Nyitra folyón a 0,38 MW teljesítményű Kinorányi-malom nevű erőművet
is mi üzemeltetjük. Új építményről van szó,
2012-ben helyeztük üzembe.
Milyen az élettartama egy ilyen erőműnek, és mi történik vele, miután már nem
szolgál eredeti céljának?
Egy ilyen vízi erőmű élettartama több, mint
100 év. A hodoníni kis vízi erőművet 1952ben helyezték üzembe. 2003-tól 2005-ig folyt
a felújítása, amely során a villamos-berendezéseket teljes egészében kicserélték, de a turbinák, a hajtóművek és a generátorok eredetiek
maradtak. Az erőmű teljesen automatizált, és
továbbra is működik.
A gyakorlatban a vízi erőműveket csak kivételes esetekben távolítják el, mivel energetikai
feladatuk mellett szinte minden esetben vízgazdálkodási feladatokat is ellátnak az árvízvédelem, folyamszabályozás, mederstabilizálás terén. Ha a technológiai berendezés elöreg-

szik, újabb, modern technológiával helyettesítik,
és így meghosszabbítják az erőmű élettartamát.
Amennyiben egy ilyen erőmű már nem látja el

kell biztosítania az állami vízfelügyelet és a
Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat által jóváhagyott szanálási terv alapján.

A hodoníni erőmű felett mólót, csónakházat, büfét építettek.
sem energetikai, sem vízgazdálkodási feladatát,
átalakítását vagy eltávolítását a tulajdonosnak

Köszönöm a beszélgetést.

Levicky László

Kitűnő eredményeket értek el fényképészeink
Szlovákia Nemzeti Vidékfejlesztési
Hálózata idén is megszervezte országos
kiterjedésű versenyét Legszebb fénykép az
akciócsoport területéről 2015 címmel, amely
immár ötödik éve örvend nagy sikernek a
versenyzők és szavazók között egyaránt.
Az idei fotópályázatra 17 régióból összesen 80 felvételt neveztek be a versenybe,
a fényképek a (a LEADER program keretében létrejött) helyi akciócsoportok, ill. a
köz- és magánszféra közötti partnerségek
területétről. A verseny a következő kategó-

riákban zajlott: Természetünk, Embereink,
Hagyományaink, Jövőnk, Legjeink, Életünk
az akciócsoportunkban.
A versenyben a legnagyobb sikert a
mi helyi akciócsoportunk, az Alsó-Garam menti Vidékfejlesztési
Partnerség érte el. A legjobb
felvételért járó fődíjon kívül
fényképészeink két első, két
második és egy harmadik
helyezést is nyertek az egyes
kategóriákban.
A fényképverseny abszolút győztese a Mesebeli séta az
erdőben címet viselő kép lett,
amelynek szerzője a zselízi
Botta Anikó. A fődíjon kívül
e felvételével saját, Jövőnk
elnevezésű kategóriáját is
megnyerte. A Hagyományaink kategóriában Révész Csilla ért el 1. helyezést Ugrás a

múltból a jelenbe című fényképével. A Természetünk kategóriában Memerscheimer
Gábor 2. helyezést ért el Titokzatos Garam
című fotójával, az Embereink kategóriában
Riedl Regina a 2. helyet szerezte meg,
képének címe: A természetben jó tornázni, a
Legjeink kategóriában pedig Révész Csilla
3. helyezést érte el Férfi a kereszten című
felvételével.
„A fényképek most sem okoztak csalódást, az alkotások mindegyikére jellemző
volt a különlegesség és az eredetiség, legyenek azok a természetben készült vagy a
közösségi tevékenységet ábrázoló, esetleg a
vidékre jellemző mindennapos életet megörökítő képek. Az internetes szavazás a
www.nsrv.sk oldalon zajlott
2015 júniusában. A képekre
összesen 2 386 szavazatot
adtak le. Mindegyik kategóriának volt egy nyertese,
aki a legtöbb szavazatot szerezte meg, ezek közül pedig
kikerült az abszolút győztes.
A legnagyobb sikert a Mesebeli séta az erdőben című
kép érte el, amely egy zselízi
testvérpárt ábrázol, amint a
peszektergenyei erdőben sétálnak” – tájékoztatott a versenyről Szlovákia Nemzeti
Vidékfejlesztési Hálózata.
(ik)
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Novemberig szállítják nagy mennyiségben a betont
A Garam mikolai szakaszán épülő kis vízi
erőműről kérdeztük a beruházó Hydroenergia K. ügyvezetőjét, Peter Hegedűst.
Hogyan haladnak a munkálatok a zselízi
kis vízerőmű építésén? Milyen tevékenységek valósultak meg az elmúlt hónapokban?
A munkálatokkal kicsit előbbre vagyunk a
hivatalos ütemtervhez képest. Befejeztük a
munkát a vízerőmű szivattyúján, a teljesítmény kivezetésére szolgáló, az erőműtől
egészen az elektromos hálózatig vezető útvonalon, és befejeztük a gát betonozását is.
Már harmadik hete végzünk módosításokat
a Garam medrében, amely során a tervdokumentáció és a Szlovák Vízgazdálkodási
Vállalat követelményeit tartjuk szem előtt.
Folyamatban van a főépület betonozása, és
rövidesen megkezdjük a gát fölött húzódó híd
és az erőmű betonozását. Ezzel egyidejűleg az
erőműből távozó víz számára egy új medret
alakítunk ki az erőmű alatt. Megerősítjük
a közúti híd pilléreit, és folyamatban van a
turbinák vezérlési technológiájának telepítése is.
Milyen a további tevékenységek ütemterve?
A folyón keresztülhaladó híd november 15-ig
megépül, a gáttechnológia és a tisztítóberendezés felszerelését december közepéig elvégezzük. Decemberben és januárban megtörténik
a technológiák – vagyis az elektromos, hidraulikus és az automatizációs rendszer – száraz
próbája. Februártól áprilisig már áramlani
fog a víz az építményen keresztül, és jövő év
áprilisában már megkezdődik a kis vízerőmű
próbaüzeme.
Leginkább a mikolaiakat zavarta a betonszállítás. Meddig kell még számolni a
nehéz járművek fokozott forgalmával és
milyen intenzitásban?
A beton szállítása egészen 2015 novemberéig
fog tartani. E határidő után már csak nagyon
ritkán fognak érkezni további szállítmányok.
Lesz még változás az erőmű alatti szakasz
vízszintjében?
A Garam vízszintjében bekövetkező változásokat a jóváhagyott építészeti dokumentáció
szabja meg. Helyzetét a leendő folyómeder
helyzete határozza meg a kis vízerőműtől egészen a közúti híd alatt található szivattyúig.
2015. augusztus 17-én végeztünk méréseket a
Garam folyó vízjárásánál, ekkor a vízhozam
10m3/s volt. Az adatok azt mutatják, hogy a
szivattyúnál a vízállás jelenleg a dokumentáció által előírt szinten van, mivel itt már
elvégeztük az öntözés biztosítására szükséges
módosításokat a folyómederben. A vízerőmű
felett a Garam vízszintje jelenleg egy kicsit
magasabban van, mint a dokumentáció által
előírt szint, de ez csak azért van így, mert
itt még nem végeztük el a vízügyi hatóság
– vagyis a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat
– által előírt folyamszabályozást. Természete-

sen, a folyó medrében a víz szintje elsősorban
a folyó vízhozamától függ. Az utóbbi négy
hónapban a csapadék mennyisége szélsőségesen alacsony volt, és ez meglátszik az egész

keresztülfolyó vízhozamra vonatkozik. A kis
vízerőmű turbináinak kapacitása 5 és 63m3/s
között mozog. Ha a folyóban a vízhozam kisebb mint 63m3/s, akkor az összes víz átfolyik

Garamon.
Az építmény része egy vízelvezető csatorna is, amely segítségével szabályozni lehet
az erőmű alatti víz szintjét. Mi szerint működik ez a vízszint-szabályozás? Milyen
mértékben lehetséges általa a szabályozás,
és mennyire lehet majd szabályozni a víz
szintjét az erőmű szelepeivel?
A kis vízerőművekben lévő vízelvezető csatornák nem az erőmű alatt található folyó
vízszintjének szabályozására szolgálnak, így a
zselízi esetében sem. A vízelvezető csatorna a
rétegvizek szintjének szabályozására szolgál.
A kis vízerőmű átfolyós rendszerű vízerőmű,
ez azt jelenti, hogy minden, szó szerint minden víz, amely befolyik, azonnal el is folyik.
Végtére is, hol halmozódna fel?
A rétegvizek szabályozására a folyó mindkét
partján, a gát külső részén kialakítanak egy
350 mm átmérőjű föld alatti vízelvezető csatorna-rendszert. Elején, a Mikolán található
töltőállomás szintjén lesz az az objektum,
ahol megtöltődik, kivezető része pedig 300
méterrel az erőmű alatt van. Egy csatlakozómodullal is felszereljük, ez a csatorna esetleges
meghosszabbítására lesz alkalmas. Ezzel két
funkciót biztosítunk. Ha sok lesz a csapadék,
a csatorna a terepről az erőmű alá vezeti el a
vizet. Ha pedig aszály lesz – kinyílik a felső
része, és telítődni kezd a rétegvizek szintje.
A rétegvizek szintjét nem lehet szabályozni az
erőmű zsilipjén található szelepekkel. Segítségükkel egy másfajta szabályozást lehet biztosítani. A kis vízerőmű fölötti vízszintet pontosan meghatározza az Állami Vízgazdálkodási
Hivatal és a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat
által jóváhagyott működési szabályzat. Ebben
a szabályzatban egyidejűleg megtalálható az
összes olyan utasítás, amely az erőművön

a turbinákon. Ha a vízhozam kevesebb, mint
5m3/s, akkor a turbinák működése leáll, és a
gát középső szelepe úgy billen, hogy az megtartsa a működési szabályzatban előírt szintet. Ha a vízhozam nagyobb, mint 63m3/s, és
folyamatosan növekszik, akkor mindkét turbina teljes erővel dolgozik, először a középső
szelep csukódik le, majd a gát mindkét szélső
szelepe. A gát három szelepének kapacitása
113m3/s. A turbinák automatikusan leállnak,
ha a vízhozam magasabb mint 175m3/s. Ha a
Garam vízhozama több mint 63 + 113, vagyis
176m3/s, akkor a gát középső szegmense és a
szelep felemelkedik a folyó fölé. Később, ha a
vízhozam tovább növekszik, akkor a víz fölé
emelkedik mindhárom szegmens a szelepekkel
együtt. A gát teljes kapacitása 1000m3/s ami
több, mint a Zselíz területén mért ún. 100
éves víz.
A gát mentén kerékpárút épül. Milyen
hosszú, milyen felületű lesz, mely
szakaszon halad majd, és mikortól lesz
használható?
A kerékpárutat a garammikolai öntözőállomás és a kis vízi erőműnél kiépített híd
közötti szakaszon építjük ki, a Garam bal
oldalán 1,1 kilométer, jobb oldalán 1 kilométer hosszúságban. Felülete 0,22 mm frakciójú
döngölt kavicstörmelék lesz. A kerékpárút az
építkezés átadása után lesz hozzáférhető a
nyilvánosság számára.
Cégük további kis vízi erőműveket is
üzemeltet. Milyen tapasztalataik vannak
az erőmű feletti, viszonylag nyugodt víztükör kihasználási lehetőségeiről?
Egy 2,4 MW teljesítményű kis vízi erőművet
üzemeltetünk Hodonínban a Morva folyón,
ahol az erőmű felett a folyó azonos mélységű,
mint itt. A víznél mólót, csónakházat, büfét
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Bekötőút, csatorna-hálózat és T-18 a kiemeltek között
A csatornahálózat-építésre irányuló,
közeljövőben várható pályázati felhívás valószínűleg az utolsó ilyen jellegű projekt, nem
valószínű, hogy további kiírások lesznek a témában. Ezt a zselízi polgármester mondta el
a városi képviselő-testület augusztusi ülésén.
Juhász András hozzátette, hogy a 2020-ig tartó tervezési időszakban olyan beruházások
élveznek majd elsőbbséget, amelyek több
község, ill. szervezet együttműködésén alapszanak. A csatornahálózat teljes kiépítésére
irányuló városi projektet a polgármester a
választási időszak legfontosabb feladati
közé sorolta. A prioritást élvező pályázatok
között megemlítette még a magyar tanítási
nyelvű alapiskola udvarán található T-18-as
tornaterem felújítását és az illegális hulladéklerakatok felszámolását. A polgármester
első helyen a Selyz Bútor K. telephelyének

AVP
az Agrokomplexen

Az Alsó-Garam Menti Vidékfejlesztési
Partnerség (AVP) idén is bemutatkozott a
nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. Régiónk képviselő a nyitrai Agrokomplexen az M1-es pavilonban
foglaltak helyet a Szlovákia Régiói című
kiállításon. „Idén az Alsó-Garam mentét
a mi helyi akciócsoportunk képviselte két
kézművessel együtt – levendulából készült
termékeiket (párnácskák, levendulaszirupok
és -lekvárok, szárított virágok, díszüvegek) a
lekéri Kováč Klára fiával, Lukáccsal együtt
mutatta be. Balogh Ildikó és Urbán Klára,
a nagyölvedi Emmanuel nappali foglalkoztatót képviselték, akik a szőnyegek, sálak,
stólák szövésén kívül még egyéb munkákat
is bemutattak. Az érdeklődők megtekinthették az Alsó-Garam mentéről szóló filmet is,
amely tavaly készült el, ebben bemutatják a
természeti szépségeinket, a kézműveseket,
múzeumokat, érdekességeket, tánccsoportokat, és vidékünk fontos helyeit. Egy népviseleti divatbemutató keretén belül a kisgyarmati Elődeink Nyomában polgári társulás
tagjai bemutattak egy csodaszép, nem mindennapi magyar népviseletet, amelyre az ún.
kurtaszoknyás viselet jellemző, leginkább az
Alsó-Garam mente következő hat falujában
terjedt el a viselet: Bény, Bart, Garampáld,
Kisgyarmat, Kőhídgyarmat, Kéménd. A
népviselet-bemutató keretében kisgyarmati
menyasszony-, fiatalember- és fiatalasszonyviseletet tekinthettek meg” – árulta el Szabó
Margaréta, az AVP menedzsere.
A kulturális programban először képviselte régiónkat az ebedi citerazenekar, amely
nagy érdeklődésnek örvendett – a zenekar
előadásában szlovák és magyar népdalok is
elhangzottak vidám citerazene kíséretében.
(ik)

és egyúttal az ipari park bekötőútját
jelölte meg a feladatok között. A
további vitában egy újabb prioritás
is megfogalmazódott: a városi épületek energiaigényének csökkentése,
különös tekintettel a magyar tanítási
nyelvű alapiskola épületeire. A polgármester körültekintésre intette a
képviselőket a városi pénzügyekről
és az egyes pályázatok önrészéről
való szavazások során. Megjegyezte,
hogy a népszerűtlen takarékossági
intézkedéseknek köszönhetően a
város jelenleg olyan helyzetben van,
hogy az ún. adósságplafon figyelembevételével megállapított 600 ezer eurós hitelkeretből

biztosítani tudja a tervezett pályázatok önrészét.
(ik)

Múzeum: újfajta nyitvatartás
Mi lesz a múzeummal, kérdi sok zselízi és nem zselízi érdeklődő attól tartva, hogy az intézmény
bezárja kapuit. A korábban a lévai Barsi Múzeum kötelékében Franz Schubert emlékszoba néven
működő intézmény 2010-től Városi Múzeum és Franz Schubert Emlékszobaként működik. Ez idő
alatt jelentős elismerést vívott ki magának mint általánosan nyilvántartott regionális idegenforgalmi
érdekesség.
A zselízi múzeum körüli feszültség azután kezdett fokozódni, hogy képviselők egy csoportjának javaslatára júniusban leváltották Jana Beníkovát, a múzeumot üzemeltető városi könyvtár igazgatónőjét
azzal az indokkal, hogy nem hajtott végre takarékossági intézkedéseket az intézményben. Ideiglenesen
Diana Pólyovát bízták meg a könyvtár igazgatásával, aki úgy döntött, végrehajtja a testület által szorgalmazott takarékossági intézkedéseket. Ezek egyike Polka Pál múzeumi alkalmazott elbocsátása volt. A
megbízott igazgatónő a múzeum üzemeltetési költségeinek csökkentésével magyarázta ezt a lépését.
Polka Pál szerint a lépés városi napok előtti meglépése gondokat okozhat a városnak. A kiállított
tárgyak meghatározó többsége ugyanis nem a város, hanem az elbocsátott alkalmazott tulajdonában
van, akinek a tárgyak többségét el kellett e hónap elején szállítania a múzeumból.
A nyilvánosságot leginkább két kérdés foglalkoztatja: nyitva lesz-e a múzeum, és ha igen, milyen
tárgyakat mutat majd be. A megbízott igazgatónő augusztus végén úgy tájékoztatott, hogy a lévai
Barsi Múzeum és városunk lakosai is kölcsönöznek kiállítási tárgyakat. Juhász András polgármester
szerint a város érdeke, hogy gazdag múltját bemutassa a nyilvánosságnak, hogy tovább folyjon a
dokumentumok és különböző kiállítható tárgyak gyűjtése.„A múzeum jelenlegi helyzete nem maradandó, és hasonlóképpen kínálata sem az. Meggyőződésem, hogy a helyzet hamarosan rendeződik.
Mindenkit biztosíthatok, hogy a Zselízi Városi Múzeum és Franz Schubert Emlékszoba továbbra is
látogatható lesz” – tette hozzá a polgármester. A városi könyvtár tájékoztatása alapján a múzeum
látogatásához előre be kell jelentkezni személyesen, a 0915 712 839, 036/771 10 00 telefonszámon
vagy a muzeumzeliezovce@gmail.com e-mail címen.
(ik)

Megvétózott határozat az R3-asról
A megyén áthaladó gyorsforgalmi utak
nyomvonalának kérdése miatt nagy vitát kiváltó véleményezési szakasz befejtével nyáron
a megyei képviselők elé terjesztették Nyitra
megye első területfejlesztési tervmódosítását
és kiegészítését. Az érintettek véleménye az
R7 és R3 gyorsforgalmi utak nyomvonaláról
korántsem volt egységesnek mondható. Ennek
ellenére a nyári szavazás során a testület szinte
egyhangúan amellett tette le a voksát, hogy az
R3-as út a Garam mentén haladjon. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a számunkra sikeres szavazást több, a kérdést érintő sikertelen
voksolás előzte meg.
A nyitrai megyei képviselő-testület júliusi
ülésén hagyta jóvá a 2015/6 sz. rendeletét,
amellyel kihirdeti a megyei területfejlesztési
terv 1. sz. módosításának és kiegészítésének
kötelező részét. A módosítást és kiegészítést egy

kiegészítő javaslattal fogadta el a testület, amely
felhatalmazza a megye képviselőit arra, hogy
tárgyaljanak a közlekedésügyi minisztérium,
ill. a Nemzeti Autópálya-társaság illetékeseivel az R3-as nyomvonalának módosításáról.
A megyei testület azt szeretné elérni, hogy a
nyomvonal a Garam mentén, a Garamszentbenedek—Léva—Zselíz—Párkány tengelyen
haladjon. A szavazásban 45 képviselő jelezte
részvételét, 41 támogatta a javaslatot, ketten
nem szavaztak, ketten pedig tartózkodtak.
Régiónk lakosainak a számunkra előnyös
határozatból fakadó esetleges öröme azonban
korai lenne. A zselízi városi képviselő-testület
augusztusi ülésén Csenger Tibor megyei és
városi képviselő elmondta, hogy Milan Belica
megyei elnök megvétózta a határozat. Ez azt
jelenti, hogy a megyei képviselő-testület szeptemberben ismét visszatér a kérdéshez. (ik)
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a mennyezet. Juhász András polgármester
szerint az alapiskola komplett felújítását
el lehetne végezni pályázati forrásokból.
Műszaki tervdokumentáció létezik
hozzá, azonban a pályázatot még
nem írták ki.
Hosszú eszmecserét váltott
ki a közvilágítás korszerűsítésére
igényelhető, vissza nem térítendő
pénzügyi hozzájárulási kérvény
javaslata is. Az erre vonatkozó kiírás szeptember végéig érvényes. A
küldöttek egy része azt kifogásolta,
hogy az előterjesztő kevés információval szolgált a javasolt projekttel
kapcsolatban, mások a beruházás
pénzügyi finanszírozását illető aggodalmukat fejezték ki. Nagy Géza
alpolgármester szerint az önrészt
hitelből lehetne fedezni, azonban
Marianna Šedivá megjegyezte, hogy a hitelkeretet jobb lenne inkább a csatornázás
projektjére meghagyni. A polgármester realistának vallotta magát, amikor azt állította:
nem valószínű, hogy minden projekt megvalósul. „A múltban olyan dolgokról szavaztak,
amelyekről nem voltak teljes mértékben
meggyőződve, most pedig hasonlónak tűnik
a helyzet. Ha nem rendelkeznek elegendő
információval, akkor ne szavazzák meg, és
megyünk tovább. Csak akkor emeljék fel
kezüket, ha a sikerről száz százalékosan meg
lesznek győződve” – fordult a képviselőkhöz
Juhász András. A 679 565 euró költségvetésű és 33 978 euró önrészű közvilágítás-projektre vonatkozó határozat javaslatát a
városi plénum nem hagyta jóvá.
A költségvetés módosításának javaslatát
az előterjesztő visszavonta. A testület jóváhagyta a 2015/3-as számú általános érvényű
rendeletet (ÁÉR) a városi szükségszálláson
történő elszállásolás feltételeiről és a 2015/4 sz.
ÁÉR-t a város piactereken történő árueladás
és szolgáltatásnyújtás feltételeiről. Ezen kívül
2015/5 számú rendeletként jóváhagyták a
városi piaci rendtartást, valamint az 2015/1
sz., városi lakások bérbeadásának feltételeiről
szóló ÁÉR kiegészítését. A városi képviselő-testület rendkívüli eljárásban jóváhagyta
egy városi tulajdonban álló terület eladását. Tudomásul vette azt az információt,
miszerint a város egyik lakosa 1432 négyzetméternyi, a város külterületén található
szőlőültetvényt ajándékozna a városnak. A
testület határozatában azt javasolta, hogy a
vagyonátruházás ne ajándékozás formájában
történjen; a város inkább adásvételi szerződés útján, szimbolikus 1 euróért vegye meg
a területet. A testület tudomásul vette a városi
hivatal szervezeti felépítésének módosítását, és
kiegészítésekkel jóváhagyta a városi rendőrség
szervezeti rendjét.
A városi könyvtár jogi szubjektivitásának

megszüntetésére tett javaslatot több résztvevő is kifogásolta. Baka Lajos szerint, ha a képviselők csoportja ilyen lépést kezdeményez,

nyilvánvalónak kellene lennie, kik alkotják
ezt a csoportot. Nagy Gézának hiányzott az
írásbeli dokumentum ehhez a ponthoz, a
főellenőr szerint pedig a javaslat nem említi,
minek kell következnie a szervezet megszüntetését követően. Polka Pál szerint a városi
könyvtár jogi szubjektivitásának megszüntetésére tett javaslatot a városi pénzügyek
megtakarítása céljából kezdeményezték.
Több képviselő is megemlítette, hogy erről
az ügyről mint lehetséges alternatíváról
már idén tavasszal szó esett. Néhány további
képviselő elmondta: a javaslatot támogatná,
amennyiben számokkal lenne alátámasztva.
A városi képviselő-testület utasítást adott
arra, hogy a hivatal az októberi ülésen adjon javaslatot a városi könyvtár év végével
történő jogutód nélküli megszüntetésének
feltételeire.
Egyúttal nem hagyta jóvá a városi könyvtár
igazgatói posztjára kiírt pályázatot. A képviselő-testület az általa alapított szervezetek
ügyvezetőinek tevékenységére tett panaszok
átvizsgálásával és intézésével bízta meg a
főellenőrt. Bizottságot hozott létre a képviselők, a polgármester valamint a főellenőr
tevékenysége ellen irányuló panaszok kivizsgálására a következő felállásban: JUDR.
Turza Gábor, JUDr. Mészáros András, JUDr.
Tóth Sándor, akit egyúttal a bizottság elnökévé is megválasztottak. Tudomásul vette
Ladislav Vékony tagságának megszűnését a
város mindkét óvodájának tanácsában, és
helyére Kriška Miroslavot nevezte ki.
Hasonlóan járt el a közérdekvédelmi bizottság esetében is, miközben Kriška Miroslavon
kívül újabb tagokat nevezett ki Baka Lajos
és Šuchter Norbert személyében. A bizottság elnökévé Ivan Pált választotta meg. Az
új képviselőt, Kriška Miroslavot a belügyi
és szervezési bizottság elnökévé választotta.
Rövid vita után visszavonták a városi kitüntetések átadására tett javaslatot, miután egyezség

született arról, hogy a két jelölt, Jozef Výboch
és Klimo Gyula polgármesteri díjat kap. A
bizottsági tevékenység megtárgyalása során
elhangzott: hogy a Rákóczi utcában újonnan
felépített lakások még mindig olyan állapotban vannak, hogy nem lehet őket átvenni. A
város ezért ismét felszólította a befektetőt a hiányosságok eltávolítására. A képviselő-testület
tudomásul vette a második negyedévben
történt egyszeri szociális juttatások kifizetéséről szóló tájékoztatást, és megismerkedett
a városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámolóval is.
Az interpelláció során ismét felmerült
a városi rendőrség kerékpárokkal való ellátásának lehetősége. Az általános vita során
Ivan Pál képviselő kitért a szennyvíztárolók
tartalmának kiűrítésével kapcsolatos lakossági problémákra, Kriška Miroslav javasolta, hogy küszöböljék ki a hajléktalanok
mozgását a lakótelepi konténerek körül.
Csenger Tibor tájékoztatott a Nyitra Megyei Önkormányzat leglényegesebb képviselő-testületi történéseiről. Zárásképpen
a jelenlévők egy perces néma csenddel
emlékezett meg Ladislav Vékonyról.
(ik)

57 elsős
három osztályban

A zselízi szlovák alapiskolában három első
osztályban 57 elsős tanuló kezdi meg az
új tanévet. Alsó tagozaton összesen 212,
felső tagozaton pedig 247 tanuló látogatja
az iskolát. Az iskola 459 tanulójából 6 külföldön tanul. A napközi négy tagozatába az
augusztus végéről származó előzetes adatok
alapján 120 gyermek fog járni. A tanítást 37
pedagógus, 15 nem pedagógiai alkalmazott
és az iskolai étterem 6 alkalmazottja biztosítja, tájékoztat az iskola új tanévre való
felkészültségéről szóló jelentése.
Az iskolában a nyári szünidő alatt is folytatódott a munka, amikor a kerítés javítása
fejeződött be. A folyosókon kicserélték a
lámpatesteket, az osztálytermekben megjavították a lámpákat, ezen kívül pótolták és
megjavították a redőnyöket. Burkolták az iskolapadokat, a többrendeltetésű sportpályán
is elvégezték a kellő javításokat, és higiéniai
festést is végeztek. Vojtech Tomašovič iskolaigazgató szerint folytatni kellene a felújítást,
ki kellene cserélni az iskola területén lévő
hővezetékeket. A városi képviselő-testület
augusztusi gyűlésén az igazgató tájékoztatta a jelenlévőket az épület villámhárítójával kapcsolatos problémákról is, amelyet
az iskolafelújítás projektjének keretén belül
építettek újjá, azonban komoly hibákkal,
amelyek következtében az oktatási intézménynek nem várt kiadásai keletkeztek.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2015. szeptember, XVI. évfolyam

A versenyben a legnagyobb sikert a mi
helyi akciócsoportunk, az Alsó-Garammenti Vidékfejlesztési Partnerség érte el.
A legjobb felvételért járó fődíjon kívül
fényképészeink két első, két második
és egy harmadik helyezést is nyertek az
egyes kategóriákban. A verseny abszolút
győztese a Mesebeli séta az erdőben címet viselő kép lett, szerzője a zselízi Botta
Anikó.
(Bővebben az 5. oldalon.)

Augusztusi képviselő-testületi ülés

Miroslav Kriška a

A folyón keresztülhaladó híd november
15-ig megépül, a gáttechnológia és a
tisztítóberendezés felszerelését december
közepéig elvégezzük. Decemberben és
januárban megtörténik a technológiák
– vagyis az elektromos, hidraulikus és az
automatizációs rendszer – száraz próbája.
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ára: 0,35 euró

„Öt napot töltöttünk el ott. Érkezésünk
után egy nappal 4 fellépésünk volt, aztán
már csak szórakoztunk, fürödtünk és élveztük a szünidőt. A gyerekek élvezték, nagyon
jó szállodában kaptunk szállást. A gálaműsor előtt minket hirdettek ki a legjobb
folklórcsoportnak, és megkaptuk a fesztivál
nagydíját is.”
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Új tanterem és műhely, több az elsős

képviselő-testületben
A zselízi városi képviselő-testület 10. rendes ülését augusztus 27-én rendezték meg
a városi hivatal dísztermében. A megnyitó
és a napirendi kiegészítést követően ünnepélyesen fogadalmat tett az új képviselő.
Miroslav Kriška az elhunyt Ladislav Vékony
megüresedett helyét foglalta el a testületben, miután második helyettesként szerzett
mandátumot. A városi képviselő-testület
tudomásul vette az elhunyt képviselő megszűnt mandátuma nyomán kialakult helyzetet, és kihirdette a felszabadult képviselői
hely elfoglalását.
A képviselő-testület ezután a határozatok
és a képviselők interpellációs észrevételeinek
teljesítését ellenőrző jelentéssel foglalkozott,
majd tudomásul vette a főellenőr pénzügyi
ellenőrzésről szóló jelentését. Az ellenőrzés
során három hiányosságra lett figyelmes,
az alkalmazottak anyagi felelősségének, a
szolgálati utak, valamint az aláírás-bélyegző
használatának területén. Az ellenőr igazolta,
hogy az összes említett esetben meghozták
a kellő intézkedéseket.
A képviselők tudomásul vették az
iskolák új tanévre való felkészültségéről
szóló jelentéseit, miközben a legfontosabb
információkról egyenesen az alapiskolák és
az óvodák igazgatóitól értesültek. A zselízi
magyar tanítási nyelvű alapiskola beadványával is foglalkoztak, amelyben pénzügyi
eszközök elkülönítését kérvényezi ablakcsere céljából. A városi képviselő-testület
tudomásul vette az iskola kérvényét, és azt
javasolta a városi hivatalnak, hogy foglalják
bele a kért összeget a legközelebbi költségvetés-módosításba. Az ehhez a ponthoz
kapcsolódó vitában szó esett a régi épület
balesetveszélyes tetőszerkezetéről is, amely
miatt néhány hónappal ezelőtt beszakadt
→2

A zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 31 elsős kezdte meg az iskolalátogatást két osztályban az új tanévben. Ez
azt jelenti, hogy több elsős van, mint tavaly.
Az augusztus végi adatok szerint a 2015/
2016-os tanévben az alsó tagozaton 123,
a felső tagozaton 156, összesen tehát 279
tanuló látogatja az iskolát. A napközibe 91
gyermeket jelentettek be. Az iskolai ebédlő
ebédeken kívül tízórait is kínál, amelyre
megközelítőleg 100 tanuló tart majd igényt.
Az iskola és a tanítási folyamat rendes működését 40 alkalmazott biztosítja.
A műszaki oktatás támogatására bevezetett
nemzeti projekt elrendezési változtatásokat
vont maga után az osztálytermekben. A
nyári szünetben berendeztek egy tantermet
a természettudományi tárgyak oktatására és
egy műhelyt, amelyben a munkára nevelés
óráit tartják majd. A projektnek köszön-

hetően az iskola fokozatosan bővítheti a
természettudományi tantárgyak oktatására
szolgáló taneszközeinek számát. A nyári
hónapokban a rutinszerű karbantartáson
kívül kicseréltek néhány ablakot és radiátort az iskola alagsorában. Máté Anikó igazgatónő szerint a régi épület tetőszerkezete
rossz állapotban van, ezért szükség lenne
annak javítására, vagy még inkább cseréjére. Az igazgatónő szerint folytatni kell az
ablakcserét is. Ennek érdekében az iskola
kérvényezte, hogy a város képviselő-testület különítsen el 15 ezer eurót erre a célra.
A testület augusztusi gyűlésén tárgyaltak a
kérvényről, azonban a költségvetésben tervezett változtatások miatt még nem hagyták jóvá. A képviselők nyilatkozatai alapján
várható, hogy a testület támogatja majd az
iskola épületeit érintő problémák megoldását.
(ik)

