Prešiel rok a želiezovská školáčka
svojimi súťažnými výkonmi a výsledkami
splnila, dokonca predstihla aj nádeje optimistov. Vážení čitatelia, v našom mestečku
máme čerstvú majsterku Slovenska vo
westernovom jazdení. Viac na 8. strane.

Septembrové zasadnutie MsZ

Telocvičňa T-18
bude mestská
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa zišli na 36. riadnom zasadnutí nie v posledný októbrový, ale netradične v prvý novembrový štvrtok. Rokovanie viedol primátor Pavel Bakonyi. MsZ
v úvode zobralo na vedomie hodnotenie
výchovno-vyučovacích výsledkov uplynulého školského roka. Primátor informoval
prítomných o príprave bytovej výstavby v
meste. „Innovia požiadala o stavebné povolenie na rekonštrukciu slobodárne. Zdá
sa, že aj keď s miernym sklzom, ale partner
plní našu dohodu,“ konštatoval primátor.
Dodal, že podľa všetkého sa nájde náhradné ubytovanie pre všetkých zostávajúcich
nájomníkov slobodárne, ktorí by sa odtiaľ
mali vysťahovať do polovice novembra.
Dodatočne doplneným bodom rokovania
bola informácia o opätovnom rokovaní
niekoľkých poslancov so zástupcom developera, zaujímajúceho sa o možnosť výstavby obchodného centra v našom meste.
Pavel Polka, jeden z poslancov rokujúcich
s potenciálnym partnerom informoval
zastupiteľstvo o tom, že spoločnosť by už
potrebovala záväzné vyhlásenie od mesta a navrhol hlasovať o čom, či je MsZ
ochotné vypočuť si zástupcu firmy. Podľa
Vojtecha Tomašoviča sa celá záležitosť od
septembra vôbec nepohla vpred napriek
tomu, že sa eviduje citeľný verejný záujem.
Podľa primátora záujem je evidentný, nie
je však jednoznačná zhoda o tom, že to má
byť práve v centre mesta. Po rozsiahlejšej
diskusii MsZ uložilo úradu vypracovať
stanovisko o tom, či pri výstavbe obchodného centra v centrálnej mestskej zóne je
nevyhnutná zmena územného plánu. Petra
Martosyho požiadalo, aby zabezpečil účasť
potenciálneho investora pri najbližšom
rokovaní.
Z rozpravy návrhu 3. zmeny tohtoročného rozpočtu vyplynulo niekoľko zaujímavostí. Jedným je fakt, že mesto v tomto
roku dokázalo splatiť svoj dlh voči Tenergu
a v súčasnosti neeviduje voči spoločnosti
→2
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„Nadácia podporila náš tisovec
mimoriadnym finančným darom
vo výške 200 eur ešte v priebehu
ankety Strom roka 2013. Finančný
dar je možné použiť na odborné
ošetrenie stromu, výsadbu a
zveľadenie zelene v okolí stromu.“

3

cena: 0,35 eur
Učiteľky vedú deti k tomu, aby v konkrétnych
dopravných situáciách
vedeli správne reagovať, aby sa dokázali
orientovať v cestnej
premávke
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Želiezovčania volili, jeden z nich
bude poslancom VÚC

V sobotu 9. novembra sa konali voľby do vyšších územných celkov. Napriek tomu, že rozhodovanie vo VÚC ovplyvňuje viacero oblastí života aj nášho mesta, účasť, podobne ako na
celom Slovensku, bola mimoriadne nízka. Z kandidátov na poslancov získal v meste najviac
hlasov Želiezovčan Tibor Csenger, ktorý bol zvolený do zastupiteľstva NSK. V mene čitateľov
mu gratulujeme. Z kandidátov na predsedu mal v Želiezovciach jasnú prevahu Tomáš Galbavý, ktorý sa dostal do druhého kola spolu s Milanom Belicom. Druhé kolo sa uskutoční 23. novembra.
(ilustračné foto: Roland Kováč)

Mesto chystá projekt kanalizácie aj pre
Svodov a Mikulu
Dobudovanie kanalizácie je jednou
z priorít mesta Želiezovce už niekoľko
volebných období. Napriek snahe vedenia
mesta sa doteraz nepodarilo presadiť jej
realizáciu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá ako majiteľ infraštruktúry by investíciu mala realizovať.
Spoločnosť určuje svoje priority v oblasti
budovania kanalizácie podľa počtu dotknutých obyvateľov a naše mesto so 7

tisíc obyvateľmi sa doteraz nedostalo na
rad. Mesto sa preto snažilo získať financie
na uskutočnenie investície, vyžadujúcej
rádovo milióny eur, z projektových zdrojov. Zatiaľ v dvoch prípadoch bezúspešne.
Reagujúc na aktuálnu výzvu sa naše
mesto chystá podať projekt po tretíkrát.
Kým však v minulosti sa do rozpočtu projektu mestské časti „nezmestili“, tentoraz
sa žiadosť o nenávratný finančný príspe→5
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žiadne záväzky po lehote splatnosti. Na budúci rok sa presúva realizácia rekonštrukcie
domu smútku vo Svodove. Čiastočne ju mal
zafinancovať sponzor – miestny podnikateľ.
„V tomto roku je to už bezpredmetné. Na
budúci rok ale prisľúbil, že rekonštrukciu
podporí väčšou sumou. Ani tá však nebude postačovať na celú rekonštrukciu,“
informoval Ladislav Vékony. K navýšeniu
rozpočtu ZUŠ vedúci odboru školstva a
kultúry Pavol Hostačný povedal, že možnosti úspor na tento rok už boli vyčerpané,
výdavky budúcoročného rozpočtu sa však
podarilo v návrhu výrazne znížiť vďaka navrhnutým úsporným opatreniam. Poslanci
sa v prvom čítaní oboznámili s východiskovou formou návrhu budúcoročného
rozpočtu. Jeho dolaďovanie bude prebiehať na pracovných rokovaniach a ďalšom
zasadnutí MsZ, pričom návrh bude pred
konaním decembrovej schôdze prístupný aj
verejnosti na úradnej tabuli a internete.
Zastupiteľstvo schválilo prevod majetku
medzi mestom a Nitrianskym samosprávnym krajom formou zámennej zmluvy.
Zámenu, ktorou mesto za pozemok nachádzajúci sa v súčasnosti v areáli ZŠ na rohu
Školskej a Sacherovej ulici, získa bývalú telocvičňu T-18 Gymnázia J. A. Komenského,
koncom októbra už schválilo aj zastupiteľstvo NSK. Schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom a PD Pohronie.
Predmetom budúcej zmluvy bude parcela
pri hlavnej ceste medzi Svodovom a Mikulou pre potreby uloženia kanalizačného
prepojenia. „V tejto otázke sú tri možnosti:
mesto odkúpi daný pozemok, zoberie ho
do dlhodobého prenájmu alebo ho bude
užívať so súhlasom majiteľa. Ak ho odkúpime, ľahšie budeme vedieť riešiť aj prípadný
chodník medzi týmito mestskými časťami,“
vyhlásil primátor s tým, že ide o zmluvu o

budúcej zmluve, ktorá sa zrealizuje len ak ktorá sa kriticky vyjadrila k tohtoročnej príprave cintorína na sviatok Všetkých svätých
bude projekt kanalizácie úspešný.
Veľkej pozornosti sa dostalo žiadosti re- zo strany správcu a rovnako aj Pavel Polka,
formovaného cirkevného zboru o zámenu podľa ktorého listy orecha zafarbujú hroby.
pozemkov, v rámci ktorej žiadateľ ponúka Problém bol podľa neho aj s kontajnermi,
mestu pozemky na Hronskej ulici za refor- ktoré boli vyložené neskoro. Poslanec sa
mátskym kostolom za
pozemok v areáli ZUŠ a
CVČ, kde plánuje výstavbu pastoračného centra.
Po vyjasnení si postojov
s právnym zástupcom
a predstaviteľom cirkevného zboru MsZ
schválilo zámer zmluvy
o zámene pozemkov s
tým, že si vyhradzuje
právo zámennú zmluvu
schváliť a vedúceho odboru správy mestského
majetku poverilo viesť
ďalšie rokovania s partnerom a určiť všeobecnú
hodnotu zamieňaných Zámennou zmluvou medzi mestom Želiezovce a Nitrianskym samosprávnym
nehnuteľností. Poslanci krajom sa bývalá telocvičňa Gymnázia J. A. Komenského s VJM dostane do
schválili dodatok k zria- majetku mesta.
Foto: (ik)
ďovacej listine Mestského
múzea a pamätnej izby F. Schuberta, zobrali kriticky vyjadril na adresu niektorých aktina vedomie informačnú správu o stave a vačných pracovníkov. Podľa primátora rozvymáhaní nedoplatkov na nájomnom, in- viazania zmluvného pomeru s aktivačnými
formáciu o vyplatení jednorazových dávok pracovníkmi pre porušenie povinností sú
sociálnej pomoci a oboznámili sa s činnos- časté, nedá sa však ustrážiť každý pracovník. MsZ sa na podnet Ladislava Vékonya
ťou mestskej polície za uplynulé obdobie.
Podobne ako v rovnakom období minulého opäť venovalo možnosti vyznačenia a sporoka, aj teraz sa medzi interpelácie dostal platnenia parkovacích miest na sídliskách
problém orechov na Orgovánovej?? ulici, v meste, podľa Pavla Polku túto možnosť
ktoré prerastajú nad hroby v priľahlom dokonca navrhujú niektorí obyvatelia bycintoríne. Zakrývajú už dva rady hrobov, toviek. Na nedostatok parkovacích miest
vyhlásil Vojtech Tomašovič, podľa ktorého v tzv. Čínskej štvrti upozornil aj Vojtech
občania, ktoré opatrujú hroby pod stroma- Tomašovič, ktorý navrhol zvážiť možnosť
mi, musia pravidelne odmetať veľké množ- výstavby garáží pozdĺž školského areálu na
(ik)
stvo lístia. Potvrdila to aj Mária Harisová, Štúrovej ulici.

Vyliaty mazut je už v kontajneroch
Pred niekoľkými týždňami sa naše mesto
dostalo na televízne obrazovky vďaka medializácii prípadu úniku mazutu (vykurovacieho oleja) v mestskej časti Jarok. Naše noviny
sa snažili zistiť okolnosti prípadu i spôsob
vyriešenia problému. O čo teda išlo?
Firma Poľno s.r.o. prevádzkovala v Jarku
sušičku, ktorej vykurovanie sa riešilo mazutom z priľahlých nádrží. Keďže sa sušička
dlhšie nevyužívala a ani stredisko nebolo
strážené, podľa predstaviteľa spoločnosti sa
stredisko stalo terčom nájazdov „zberačov
železa“. Dochádzalo aj k neoprávnenému
odoberaniu zvyškového mazutu, pričom
boli nádrže poškodené a mazut vytiekol do
záchytnej betónovej jamy. „Z toho dôvodu sa
naša spoločnosť rozhodla danú technológiu
zlikvidovať. Pri likvidácii však zostali zvyšky

kalu v nádržiach a pri manipulácii
sa dostali do záchytnej jamy,“ vyjadril sa predstaviteľ spoločnosti
v liste adresovanom Mestskému
úradu v Želiezovciach.
Po úniku zvyškov mazutu bol
prípad medializovaný, z vyjadrení
predstaviteľov dotknutých orgánov však vyplýva, že ekologická
katastrofa zrejme nehrozila, keďže
vykurovací olej sa nachádzal v betónovej vani. „Mestský úrad v Želiezovciach poslal 11. októbra firme
Poľno výzvu na odstránenie vyliateho mazutu. Likvidácia prebehla
v priebehu jedného týždňa. Vyliaty kal bol
najprv zasypaný pieskom a zeminou. Následne kontaminovaný piesok a zem naložili do

železných kontajnerov a záchytnú betónovú
jamu zabezpečili oplotením,“ informoval nás
referent MsÚ Vojtech Kalló.
(ik)
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Komisia školstva a kultúry, pôsobiaca pri
Mestskom zastupiteľstve v Želiezovciach,
zasadala 22. októbra. Najrozsiahlejším
bodom rokovania bola správa o hodnotení dosiahnutých výchovno-vzdelávacích
výsledkov v uplynulom školskom roku, ale
hovorilo sa aj o predbežných návrhoch
rozpočtov škôl, školských a kultúrnych zariadení na budúci rok.
Dňa 23. októbra sa v želiezovskom Maďarskom dome konalo regionálne stretnutie
predstaviteľov škôl pod záštitou Zväzu maďarských rodičov na Slovensku. Na rokovaní sa prítomní zaoberali problematikou
financovania škôl a efektívnym hospodárením inštitúcií združení rodičov. Účastníci
prerokovali aj možné dopady návrhu zákona o minimálnych počtoch žiakov v jednotlivých triedach na malé školy.

Mikula upratovala

Dňa 2. novembra zorganizovali členovia Občianskeho združenia Mikulčan
brigádu vo svojej mestskej časti. Zamerali
sa na skosenie trávnatej časti Mikulského

parčíka, pohrabanie lístia a úpravu parčíka
pred zimou. „Zúčastnilo sa na nej 23 členov
a prívržencov združenia, za čo sa im aj
touto cestou chceme poďakovať,“ povedal
predseda OZ Pavol Ivan.
(r)
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Kostol sv. Jakuba dostal novú
strechu
Miestna
rímsko-katolícka
cirkevná obec sa nedávno podujala na významný krok: výmenu
strešnej krytiny na jednej z najhodnotnejších budov mesta – gotického Kostola sv. Jakuba. Pred
štyrmi rokmi už bola vymenená
časť strechy nad svätyňou, tentoraz
bola vymenená krytina nad loďou.
Pri dažďoch voda pravidelne presakovala cez starú strechu, čo fare
spôsobovalo čoraz viac problémov,
dokonca ohrozovalo aj viac ako
700-ročné fresky. Investícia takéhoto rázu si však vyžaduje nemalé
náklady, ktoré výrazne prekročili 3500 eur,
ktoré na výmenu strešnej krytiny poskytol
Biskupský úrad v Nitre. Zvyšné náklady rekonštrukcie boli vyfinancované z príspevkov
veriacich, samotná realizácia prác prebiehala
s pomocou dobrovoľníkov.

Farnosť aj veriaci sú angažovaní aj v realizovaní komplexnejšej rekonštrukcie kostola, pre nedostatok zdrojov sa však tento plán
zatiaľ javí iba ako túžba. Ako sme sa dozvedeli, v blízkej budúcnosti sa plánuje obnova
kostolnej veže.
Ákos Csonka

Správu bytov prevzal IFM, inak sa nič nemení
Všetky aktivity želiezovskej prevádzky
spoločnosti Tenergo Brno prebiehajú od leta
pod hlavičkou spoločnosti IFM, a.s. po tom,
čo koncom júna nadobudla účinnosť zmluva
o predaji časti podniku medzi dvomi spomínanými subjektmi. O tom, čo to prináša
Želiezovčanom, ktorým želiezovská prevádzka podniku poskytuje služby, hovorí jej
vedúci Tibor Ešek: „Na základe rozhodnutia
akcionárov spoločnosti GGE, a.s. Bratislava
bola na jar jedna z dcérskych spoločností
Tenergo Brno, organizačná zložka Martin,
zrušená. Od 1. júla prešli povinnosti zrušeného podniku na spoločnosť IFM Bratislava,
ktorá už niekoľko rokov vykonávala správu
bytov napríklad v Považskej Bystrici. Čo je
však najdôležitejšie: všetky existujúce dodávateľské, odberateľské, pracovno-právne

a iné zmluvné vzťahy zostávajú nezmenené.
Nenastali žiadne personálne zmeny, pracovníkov zastihnete na nezmenených telefónnych číslach, rovnako sa nezmenili ani účty
domov a rozsah služieb.“
Tenergo Brno naďalej existuje, nezaoberá sa však ani správou bytov, ani dodávkou
tepla, robí len medzinárodnú inžiniersku
činnosť. Podľa vedúceho pracovníka želiezovskej prevádzky IFM sa zmenou len
zjednodušila štruktúra a sprehľadnili sa profesionálne aktivity a vzťahy v rámci skupiny
GGE, ktorá je 100 %-ným vlastníkom oboch
podnikov. Od leta tak správa bytov v rámci
skupiny spadá len do právomoci IFM. Želiezovčania sa odteraz budú stretávať s novým
názvom, okrem toho všetko zostáva po starom.
(ik)

Vyhodnotili strom roka. Náš tisovec získal 771 hlasov
V utorok 29. októbra bola vyhodnotená
anketa Strom roka 2013. Cieľom ankety,
každoročne vyhlasovanej Nadáciou Ekopolis,
je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené
stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné
prostredie. Hlavným partnerom ankety je
Slovenská sporiteľňa, podporili ju aj ISA
Slovensko
(Medzinárodná
arboristická
spoločnosť),
Vydavateľstvo
Dajama,
Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo
A.B.I.E.S. Patrónom tohtoročnej ankety bol
spevák Peter Lipa.
Do ankety bolo prihlásených 65 stromov
z celého Slovenska, do finále sa ich dostalo 12.
Medzi nimi sa ocitol aj tisovec dvojradový,
stojaci pri amfiteátri v želiezovskom parku.
Fotografie a príbehy stromov – finalistov boli

uverejnené na webovej stránke
Nadácie Ekopolis. Hlasovanie
prebiehalo od leta do októbra
prostredníctvom
hlasovacích
lístkov, SMS správ, poštou alebo
na stránke Ekopolisu.
Na
základe
hlasovania
verejnosti sa Stromom roka
2013 stal 350-ročný dub letný
z Kremnice. Získal odmenu
v podobe dendrologického
posudku a finančný príspevok
na ošetrenie vo výške 333 eur.
Na druhom mieste skončila
500-ročná
lipa
veľkolistá
z Pustovca, na treťom 300-ročný
buk
lesný
z
Ochodnice

– Petránky. Víťazný strom získal
1955, druhý v poradí 1491, tretí
1464 hlasov. Želiezovský tisovec
drojradový získal 771 hlasov
a skončil na 10. mieste. Napriek
tomu želiezovský finalista nevyšiel
naprázdno.„Nadácia podporila náš
tisovec mimoriadnym finančným
darom vo výške 200 eur ešte
v priebehu ankety Strom roka 2013.
Finančný dar je možné použiť na
odborné ošetrenie stromu, výsadbu
a zveľadenie zelene v okolí stromu,“
povedala
Žaneta
Rošková,
pracovníčka referátu životného
prostredia MsÚ v Želiezovciach.
(ik)
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S koňom k hodnotnejšiemu životu
Hipoterapia je liečebná metóda využívajúca komplexné liečebné pôsobenia koňa
na človeka. Tento pojem môže byť Želiezovčanom známy aj preto, lebo ako najrozšírenejšia forma animoterapie (liečby pomocou
zvierat) sa už roky, až desaťročia využíva
v neďalekej Psychiatrickej nemocnici (PN)
v Hronovciach. Možno menej známou je
skutočnosť, že jedna z prvých zmienok
o spôsobe liečenia človeka koňom pochádza taktiež z nášho územia, a to z rokov 172
– 174 nášho letopočtu. V tom období totiž
rímsky cisár Marcus Aurelius napísal v povodí rieky Hron, podľa mnohých odhadov
práve v týchto končinách, svoje vrcholné dielo
Hovory k sebe samému. V diele okrem iného
opísal, ako mu lekár Galenos prikázal jazdiť na
koni, chodiť naboso a dávať si studené kúpele.
Priekopníkom hipoterapie v bývalom
Československu bol bývalý dlhoročný riaditeľ PN Hronovce Karol Hollý. Už v druhej
polovici 80-tych rokov začal s psychoterapeutickým jazdením. Odborníci v tematike
tvrdia, že jeho nadhľad, obetavosť, racionálne
riešenia a vedomosti z hipologickej a hipoterapeutickej oblasti boli jedným z pilierov, na
ktorých stál rozvoj hipoterapie na Slovensku.
„Vďaka úspešnej spolupráci celého tímu odborníkov pri výkone hipoterapie – terapeutov,
hipológov, rehabilitačných lekárov, psychológov
či psychiatrov a asistentov boli v PN Hronovce
dosiahnuté znamenité výsledky a zaznamenaných množstvo úspešných vyliečení. V nich
zohral dôležitú úlohu aj špeciálne vycvičený
biely kôň Bagdad (Shagya arab), do Hronoviec privezený z Topoľčianok, ktorý neúnavne,
dennodenne kráčal a liečil ľudí nielen svojim
chrbtom, ale aj krásnym vzhľadom. Všestranne
vycvičeného hnedáka Jim Stara (arabohucul)
či hnedku Elbru (arabohucul) môžeme vidieť
v areáli PN na hipoterapii dodnes,“ spomína
si bývalá hipologička Klára Kováčová, ktorá
dlhé roky pôsobila v PN Hronovce ako hipológ – terapeut. Predtým však okúsila hipoterapiu aj ako pacient.
Hipoterapia sa realizuje viacerými spôsobmi, všetky z nich sú využívané aj v PN
Hronovce. Hiporehabilitácia je vhodná pri
neurologických ochoreniach ako napríklad
detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,
poruchy koordinácie a v prípade ortopedických ochorení. Pedagogicko-psychologické
jazdenie je určené najmä deťom s poruchami
správania, pozornosti, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, ale
aj ľuďom s neurotickými poruchami, schizofréniou či stresovými poruchami. Športové
jazdenie postihnutých udržiava zdravotný
stav pacienta s postihnutím a zlepšuje kvalitu jeho života. Jazdec sa môže venovať paravoltíži či parawesternu. Hippoterapia je od
roku 1995 súčasťou postgraduálneho štúdia
v rámci SZU. U nás je uznanou rehabilitačnou metodikou, zapísanou v bodovníku

poisťovňou hradených výkonov.
Klára Kováčová prišla do styku s hipoterapiou ako pacientka. „Na jeseň v roku
2000 som sa po ťažkom úraze dostala na
prvé hodiny psychoterapeutického jazdenia
v PN Hronovce. Zároveň sme spolu so synom
Lukášom, ktorý mal detskú mozgovú obrnu,
začali navštevovať aj jazdecký výcvik. Víkendy v bytovke sme vymenili za pobyt pri
koňoch v konskej stajni PN Hronovce. Bol
to neopísateľný pocit sedieť na koni; pozerať
sa na svet z konského chrbta. Dobrý pocit
sa postupom času ešte znásoboval, keď sa
začalo ukazovať viditeľné zlepšenie celkového zdravotného stavu nás oboch,“ hovorí,
ale dodáva, že začiatky zďaleka neboli také
jednoduché: „Zúčastňovala som
sa tréningov pravidelne aj napriek
modrinám a odreninám. Zo začiatku som bola pobúrená, že ma
tréner nešetrí, nezaobchádza so
mnou ako vo vatičke, veď ja som
predsa postihnutý jazdec! Ako
pacientovi sa mi to zdalo nespravodlivé. Postupne však tieto pocity
vymizli a začali sa ukazovať prvé
výsledky.“ Úspechy v terapii ju nasmerovali na cestu zmeny statusu
účastníka hipoterapie: z pacienta
sa stal terapeut, obohatený o skúsenosti, ktoré sa na školách získať
nedajú. Veď ktorý terapeut môže
lepšie precítiť pocity, obavy, strach
a radosť pacienta, než ten, ktorý
terapiu skúsil na vlastnej koži?

Empatia v tomto prípade nie je naučená, ale
založená na vlastných pocitoch, spomienkach a skúsenostiach.
Cesta z pozície pacienta do pozície
hippológa-terapeuta podľa nej ale nebola
ani ľahká ani jednoduchá. „Zakúsiť zmenu
k lepšiemu na vlastnej koži bolo zlomovým
krokom, kedy som si zaumienila pokúsiť sa
nám poskytnutú pomoc posúvať ďalej, tým
ľuďom, ktorí ju potrebujú. V prvom rade
bolo treba získať kvalifikáciu, ku ktorej je
nevyhnutný kurz učiteľa jazdy na koni a samozrejme kurz hipoterapie, usporadúvaný
Slovenskou zdravotníckou univerzitou v spolupráci so Slovenskou hipoterapeutickou
asociáciou v Bratislave.“ Po absolvovaní

„Parawestern je šport umožňujúci jazdcom so zdravotným postihnutím súťažiť na koňoch
vo westernovom štýle. V roku 2001 sa v Hronovciach po prvýkrát v Európe podarilo zrealizovať myšlienku MUDr. Karola Hollého, umožniť handicapovaným jazdcom zúčastniť sa
westernových pretekov. Je pre nás veľkým úspechom, že sme spolu so synom Lukášom ako
prví účastníci parawesternu úspešne zvládli westernovú disciplínu Trail parcours, a dve
rýchlostné westernové disciplíny Pole bendig a Barrel race a opúšťali sme arénu s víťaznými pohármi v rukách.
V ostatných rokoch sa parawesternové súťaže poriadajú čoraz častejšie. V našom blízkom
okolí ranč Nyrwest Nýrovce pod vedením organizátorov Zsolta Vargu a starostu Zoltána
Feketeho vykonávajú záslužnú prácu:
každý rok organizujú parawestern
v rámci westernových pretekov. Spomedzi jazdcov spomeniem našich
odchovancov Leu Beréniovú, dievčinu
z Farnej, ktorá odložila barle a dnes
cvála na koni, Adriana Majana a Filipa Graňa. Preteky sú pre účastníkov
parawesternu obrovskou motiváciou ku
každodenným tréningom, hnacou silou,
ktorá ich ženie dopredu, a chuť zvíťaziť,
nikdy sa nevzdávať.
Najväčšou hodnotou pre mňa a pre
môjho syna je skutočnosť, že ešte pred
niekoľkými rokmi sme obidvaja boli
odkázaní na pomoc, a vďaka liečebnej sile koňa, ktorá v našom prípade naplno ukázala
svoju moc, sme niekoľko rokov mohli pomáhať iným; venovať sa hipoterapii, PPJ, športovému jazdeniu handicapovaných. V podstate otvoriť a ukázať cestu ľuďom s podobným
osudom.“ Klára Kováčová.
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týchto kurzov nasleduje ešte dlhé obdobie
nadobúdania skúseností pod odborným
dohľadom. Úspešný kandidát na hipológa
– hipoterapeuta musí disponovať aj obrovskou dávkou ohľaduplnosti, trpezlivosti
a empatie. Špeciálnou prípravou však neprechádza len terapeut, ale aj kôň. Musí byť
zdravý s čistými chodmi. Jeho špeciálny
výcvik sa vykonáva paralelne so základným výcvikom. „Ide o výcvik nevyhnutných
návykov a zručností, ktoré kôň potrebuje,
aby bol využiteľný pre hipoterapiu. Musí
byť cielene pripravovaný pre pedagogické,
psychologické a zdravotnícke potreby. Musí
mať vypestované a udržované svalstvo, byť
trpezlivý, znášať dotyky, byť poslušný, dobre
ovládateľný. Dobrý kôň sa musí naučiť rozlišovať, kedy má podchytiť aj najjemnejšiu
zmenu rovnováhy jazdca a kedy nevnímať
kývanie sa v sedle, ktoré môže spôsobovať
postihnutý pacient. Nesmie sa ľakať zmien
rovnováhy v sedle, ani náhlych akustických
či optických podnetov a musí byť psychicky

Želiezovský spravodajca
odolný,“ menuje vlastnosti
vhodného koňa na hipoterapiu Klára Kováčová.
I keď disponuje bohatými
skúsenosťami v tomto
odvetví, vrtochy osudu
spôsobili, že v súčasnosti
sa hipoterapii nevenuje.
Jej snom je však vrátiť sa
na túto dráhu. Kone sa
stali neoddeliteľnou súčasťou jej života, podobne ako života mnohých,
ktorým v rámci terapie
pomohli k zdraviu alebo
hodnotnejšiemu životu.
Je mnoho tých, ktorým
hipoterapia pomohla a iste aj naďalej bude, pretože vďaka novým
a novým nadšencom si náš región tradíciu
liečby koňom a jazdenia naďalej opatruje.
Kone sú jedným z predností tohto regiónu,
o tom by dokázali rozprávať nielen vášniví
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westernoví a hobby jazdci, ale najmä pacienti hipoterapie v hronovskej nemocnici
a ich rodinní príslušníci. A oni vedia, čo je
dôležité.
Ladislav Levicky

Mesto chystá projekt kanalizácie aj pre Svodov a Mikulu
1→

vok bude týkať vybudovania kanalizácie vých prípojok z projektových zdrojov. Firaj v Mikule a Svodove. „Máme k dispozícii my zaoberajúce sa budovaním tlakovej kaplatné stavebné povolenie na celé územie nalizácie tvrdia, že jej použitie znamená 30
mesta vrátane mestských častí Svodov a Mi- – 40 %-nú úsporu v nákladoch a realizáciu
kula. Po konzultácii na Obvodnom úrade ži- v polovičnom časovom horizonte. Začiatvotného prostredia, ktorý stavebné povolenie kom júla rokovalo o tejto otázke mestské
vydal, je navrhnutá zmena technológie budo- zastupiteľstvo, ktoré schválilo predloženie
vania kanalizácie z gravitačnej na tlakovú,“ žiadosti o nenávratný finančný príspevok
hovorí referent Vojtech Kalló. Zmena tech- na projekt dobudovania kanalizácie. Roznológie znamená podľa odborníkov nielen počet projektu bude 6,42 mil. eur, mesto ho
zníženie nákladov stavby a vďak a tomu bude musieť spolufinancovať 5%, čiže 321
možnosť realizácie výstavby aj v mestských tis. eur.
Neraz sa pri takýchto investíciách
častiach, ale umožní aj financovanie domospochybňuje reálna vôľa
Výhody tlakovej kanalizácie:
obyvateľov napojiť sa na
- nízka stavebná hĺbka ryhy a tým úspora času a nákladov
kanalizáciu
v
prípade
- malé prierezy potrubia
vybudovania novej siete,
- pružná voľba trasy (kopírovanie terénu), možnosť vyhnutia sa
a to najmä z finančných
prekážkam, pretlaky pod komunikáciami a vodnými tokmi
dôvodov.
Jednoducho
- nezávislosť na spáde, naopak, možnosť čerpania z kopca
povedané, mnohí nemajú
- rýchla výstavba
voľné prostriedky na vybu- žiadna infiltrácia podzemných vôd
dovanie prípojky. Takýto
- samočistiaci efekt – nie je potrebné prečisťovať potrubie
stav ohrozuje celý projekt,
- kombinácia s inými druhmi kanalizácie
- presné určenie dopravovaného množstva splaškových odpado- v ktorom musel spracovateľ odhadnúť jeho dopady
vých vôd
– v tomto prípade počet
- nie je potrebná deratizácia kanalizácie
novonapojených domác- v komunikácii sa nenachádzajú poklopy kanalizačných šácht
ností. Našťastie túto otázku
- podstatne lacnejšia realizácia oproti gravitačnej kanalizácii
želiezovský projekt rieši
(úspora cca 40–50%)
financovaním domových
prípojok. „V zmysle § 23
Nevýhody:
ods. 2 zákona č. 442/2002
- vysoké požiadavky na kvalitu a montáž potrubia, spojov
Z. z. o verejných vodovoa armatúr
doch a verejných kanali- využitie len pre prevádzku splaškových kanalizácií
záciách je každý vlastník
- potreba pravidelnej údržby čerpacích šácht – 2x za rok
stavby alebo pozemku po- potreba elektrickej energie na dopravovanie splaškových
vinný pripojiť stavbu alebo
odpadových vôd

pozemok, kde vznikajú odpadové vody,
na verejnú kanalizáciu, ak na tom území,
kde stavba alebo pozemok sa nachádza, je
zriadená verejná kanalizácia. Táto povinnosť sa netýka tých vlastníkov stavby alebo
pozemku, ktorí majú povolenie od príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami,
napríklad povolenie na prevádzkovanie
domovej čističky odpadových vôd,“ hovorí
Vojtech Kalló. Podľa neho je v súčasnosti
na verejnú kanalizáciu napojených 5103
obyvateľov, čo predstavuje 71 % z celkového počtu obyvateľov Želiezoviec. Kanalizácia je vybudovaná na uliciach: Záhradná,
želiezovská časť Ul. SNP, Orgovánová,
Poľná, Khrendlova, Sacherova, Štúrova,
Rákócziho, Jilemnického, Mierová, Komenského, na Sídlisku pri stanici, Letná,
Schubertova, Úzka, Petőfiho, Poštová
v Csikókerte a čiastočne na Ul. kpt. Nálepku, Fučíkovej, Železničnej a Hronskej
ulici. „Po dobudovaní kanalizačnej siete sa
bude môcť napojiť ďalších 2081 obyvateľov.
Kanalizačná stoka od Svodova a v Mikule
na Ulici SNP bude gravitačná, ostatné
vetvy budú tlakové systému PRESSKAN,“
informuje V. Kalló a dodáva, že projekt
– žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu životné prostredie
bol podaný na jeseň tohto roka. Vyhodnotenie žiadosti mesta môžeme očakávať ku
koncu roka 2013. V prípade schválenia
žiadosti musí prebehnúť proces verejného
obstarania dodávateľov a v marci 2014 by
sa mohla začať výstavba, ktorá by mala byť
ukončená do marca 2015.
(ik)
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Svodov myslí na všetky generácie
Posedenie svodovských seniorov je jedným
z každoročných jesenných podujatí organizovaných občianskym združením Svodov. To
tohtoročné sa uskutočnilo v sobotu 19. októbra.
V podvečer sa naplnila sála svodovského
kultúrneho domu skôr narodenými, aby sa
stretli, zabavili, zaspomínali alebo sa jednoducho porozprávali. Kultúrnym programom ich
pozdravili svodovské deti, ktoré im zatancovali
ľudové i moderné tance a zarecitovali básničky.

O problém menej...

Pohľad na prvú stranu októbrového spravodajcu udivil nejedného čitateľa. Zaplnený
amfiteáter, to tu už dávno nebolo. Návštevníci
mestských dní svoje príjemné prekvapenie
prekonali na mieste ešte počas konania tohto
nevšedného javu, ostatní sa divili postupne,
pri pohľade na fotografie. Zo zachytených
reakcií bolo zrejmé, že mnohí Želiezovčania
sa už dávno rozlúčili s akýmikoľvek očakávaniami týkajúcimi sa opätovného rozkvetu
amfiteátra. Podobne je pravdepodobné, že
mnohí sa rozlúčili aj s očakávaniami v iných
sférach miestnej reality. Prípad amfiteátra ale
ukazuje, že aj najneočakávanejší jav môže
občas nastať, a to nielen v negatívnej rovine.
Pred 10 rokmi sme napríklad nepočítali s tým,
že miestna nemocnica do dvoch rokov zatvorí
svoje brány. Rovnako ale pred pár rokmi, keď
si nájomníci podávali kľučku na amfiteátri
s rapídne zhoršujúcou sa kondíciou, aby
z neho získali posledné haliere, potom centy,
asi nikto nepočítal s tým, že v roku 2013
príde niekto, kto ho za niekoľko desiatok tisíc
eur úplne zrekonštruuje. To všetko v zmysle
obľúbeného výroku môjho známeho: „Nikdy
nehovor, že sa niečo nedá, lebo príde niekto,
kto o tom nevie, a urobí to.“
Prvý kontakt verejnosti s obnoveným
amfiteátrom bol teda pozitívny. Či nadšenie
na jednej – organizátorskej aj druhej – návštevníckej strane vytrvá, ukáže až čas a dobre
háda ten, kto tvrdí, že silnejšie slovo ako kedykoľvek predtým bude v tom mať ekonomika.
To, že mestské dni boli podporené z EÚ, a teda
pre návštevníkov zadarmo, je príjemné, skôr
však ide o výnimku, než o pravidlo. Aj keď
možno o opakovanú – veď projekt na budúcoročné podobné podujatie je už podaný.
Medzitým môžeme odporučiť jedno: navštevujme podujatia, samozrejme nielen na amfiteátri, ale všade, aby sme sa cvičili v dobrom
pocite z masovej akcie, podobnom, aký zažili
návštevníci mestských dní. Napokon, na veci
sa môžeme pozerať aj pozitívne: práve na
amfiteátri bude v porovnaní s rokmi skvelých
návštevnostných ukazovateľov z konca minulého storočia o problém menej. Bude asi menej
„čiernych pasažierov“ bez lístka. Po toľkých
rokoch úpadku mladí ani nevedia, kade sa dá
preliezť cez plot. Starší si to síce pamätajú, ale
liezť už nevládzu...
Ladislav Levicky

sme žiadne sponzorské peniaze ani príspevok od
mesta. Predtým sme sa 3-krát stretli, pripravila sa
výzdoba, ženy piekli zákusky, Marika Číková pagáče, Roland Hanzo uvaril večeru, každý niečím
prispel... Účinkujúce deti boli odmenené sladkosťami, páčilo sa im, že mohli vystúpiť.“
Ako sa už vo Svodove stáva tradíciou, do
tanca hralo opäť Bon bon duo. Na otázku, či
sa stali Svodovčanmi, nám Igor a Katarína
Gašparovichovci odpovedali: „Áno, práve dnes
sme sa stali Svodovčanmi. Bývame síce v Ipeľskom
Sokolci, kam sme sa pred štyrmi rokmi prisťahovali z Ivánky pri Bratislave. Ale teraz
sme Svodovčania, páči sa nám tu.“
Henrieta Kurucová nám to vysvetlila:
„Nám sa páči ich hudba a oni medzi
nás výborne zapadli. Stali sa členmi
nášho občianskeho združenia.“
A Svodovčania si ich naozaj pochvaľujú, po večeri sa mnohí z nich
roztancovali. Prestávky vypĺňal
svojou hrou na harmonike Štefan
Laczko: „Hrám na želanie slovenské aj
maďarské piesne. Oni ma už poznajú,
keď som bol mladší, hrával som aj do
tanca.“
Svodovským seniorom sa každoAko sa mnohí seniori vyjadrili, najviac sa im páčilo vystúpenie ročné posedenia páčia. Ján Žula: „Je
detí. Pritom vo Svodove už dávno nie je základná škola a v roku to zážitok. Človek si oddýchne od
2006 bola zrušená aj materská škola. Napriek tomu sa tu s deťroboty a zároveň bude mať chuť do
mi pracuje, čo bolo vidno aj na tohtoročnom Dni Svodova. A už
roboty. Tí dôchodcovia si to zaslúžia.
sa objavujú aj talenty. Na dnešnom podujatí seniorov potešila
napríklad Julianka Hanzová, neskôr sa ako sólový spevák pred- Ja mám pred dôchodkom ešte väčšiu
chuť do práce ako predtým.“ Katarína
stavil Tomáš Čík.
Farkašová: „Páči sa mi tu veľmi a najsa presťahoval do Želiezoviec, stále zostáva Svo- viac sa mi páčili tie detičky. To bolo naozaj krásne.
dovčanom“ – hovorí Henrieta Kurucová a do- Také niečo tu ešte nebolo...“
dáva: „Na tieto posedenia pozývame aj bývalých
Poslanec Ladislav Vékony: „Snažíme sa, aby
Svodovčanov. Máme databázu a medzi seniorov občania boli spokojní a aby podujatia, ktoré orgazaraďujeme ľudí, ktorí dovŕšili 60 rokov. Každé- nizujeme, boli pre všetkých. Tak, ako organizujemu sme poslali pozvánku a potom sme každého me Mikuláša a Deň detí pre deti, toto je zase pre
navštívili, aby sme vedeli, či s ním možno počítať. seniorov. Majáles je pre všetkých a Deň Svodova
Všetko sme pripravili svojpomocne, nepoužili dokonca pre celé okolie.“
(šh)

Poslanec MsZ Pavel Polka predniesol svoj príhovor, prítomným sa potom prihovorila Judita
Mrázová. Vo svojom príhovore vymenovala aj
tých, ktorí sa na rozdiel od minulého roka na
tomto posedení už nemohli zúčastniť.
Po chutnej večeri sa začala zábava so živou
hudbou, na stole samozrejme nechýbalo občerstvenie, vrátane Sacherovej torty i torty upečenej špeciálne pre toto posedenie s nápisom
„Seniori 2013“.
„Tortu upiekla Zuzka Schwarczová a tú Sacherovu tortu priniesol Ján Vyskok, ktorý aj keď

Mesto v digitálnych mapách

Mesto Želiezovce sprístupnilo nový informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom informácie prostredníctvom digitálnych máp. Vstup do systému je z hlavnej internetovej stránky mesta a je bezplatný.
Systém zabezpečuje prístup ku kvalitným leteckým snímkam mesta a kompletnej digitálnej katastrálnej mape. Jeho mapový obsah plánuje samospráva priebežne aktualizovať,
dopĺňať a zverejňovať na internete. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a rýchlo
vyhľadávať pomocou leteckej snímky, identifikovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo v mape. Z mapy je tiež možné získavať presné súradnice GPS.
Doteraz bol systém GISPLAN sprístupnený iba pre pracovníkov mestského úradu a
mestskej polície, pre ich interné pracovné účely. Od 28. októbra 2013 je už prístupný aj širokej verejnosti. Samospráva očakáva, že systém zlepší možnosti zverejňovania informácií,
zefektívni komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši ich angažovanosť pri riešení miestnych
problémov.
Práca so systémom GISPLAN je intuitívna a jednoduchá. Nevyžaduje žiadne odborné
znalosti práce s počítačom. Systém nie je potrebné inštalovať, pretože je dostupný on-line prostredníctvom internetu. Odborným partnerom mesta v rámci prevádzky systému
GISPLAN je spoločnosť Gista, ktorá sa špecializuje na geografické informačné systémy. Rovnaký systém ako v Želiezovciach spoločnosť úspešne zaviedla už vo viac ako 23 mestách na
Slovensku.
(PR)
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V materskej škole otvorili dopravné ihrisko
Naučiť deti teoretickým a praktickým zručnostiam v oblasti dopravnej výchovy – taký
cieľ viedol učiteľky Materskej školy na Ul.
SNP 9 v Želiezovciach pri podaní projektu
Pomáhame vyrásť. Zámerom projektu bolo
vybudovať v areáli MŠ dopravné ihrisko a naučiť deti bezpečnej premávke, ale aj ochrana
životného prostredia a utváranie trvalo pozitívneho vzťahu detí k svojmu zdraviu i k
zdravému životnému štýlu. Dopravné ihrisko
bolo slávnostne odovzdané 9. októbra za účasti
zástupcov Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Leviciach a mesta Želiezovce.
O vzniku dopravného ihriska nás informovala riaditeľka MŠ Ildikó Kállaiová: „Nadácia
Allianz vyhlásila súťaž na tému Dopravná výchova, tak sme vypracovali projekt, ktorý bol
úspešný. Ten istý projekt sme vďaka titulu Zelená
škola, ktorý bol podmienkou účasti, podali aj do
Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Aj tam sme boli úspešní. Z Nadácie Allianz
sme získali 300 eur, z projektu CEEV Živica,
sponzorovaného obchodným centrom IKEA 500
eur a na financovaní ihriska sa podieľalo aj
Združenie rodičov pri MŠ. Za získané finančné

prostriedky sme na jar 2013 začali dopravné
ihrisko budovať, kúpili sme dopravné značky,
semafor, detské kolobežky, odrážadlá a ochranné prostriedky pre deti. Pri technickej realizácii

ihriska nám veľmi pomohol školník Ladislav
Dobrovický.“
V MŠ vypracovali interný projekt v oblasti
dopravnej výchovy s názvom Lienka na kolobežke, ktorý sa plní vo všetkých triedach. Jeho
cieľom je naučiť deti významu základných dopravných značiek a upozorňovať na dôležitosť
používania bezpečnostných prvkov v doprave.

Neuveriteľná krajina na fotografiách
časti, kde tá civilizácia je ešte kdesi na začiatku a tí ľudia sa jej bránia, nevie sa o nich, žijú
bez dokladov, sčítanie ľudu neexistuje... Tam
ma to láka, zistiť ako tí ľudia žijú a prečo, čo
im chýba, či sú šťastní a prečo...“
Práve pocit šťastia môže podľa Zuzany
Ostrolúckej našincovi pripadať ako nezlučiteľný s chudobou: „Aj napriek tej chudobe
som z väčšiny ľudí, ešte aj z tých žobrajúcich
detí mala pocit, že sú šťastní. Stačí sa na tie
fotografie pozrieť – tá krajina nie je sivá, nie
je šedá. Je farebná. Aj tí najchudobnejší ľudia
sú farební, ozdobení. U nás vyjdi na ulicu,
všetko je sivé, šedé, smutné, ľudia zazerajú.
Tam nezazerá nikto, každý sa usmieva.
A nie len preto, že videli fotoaparát, veď
niektorí ani nevedeli, čo to je. Bola to nefalšovaná radosť, úprimnosť. Ani z jedného
predavača či taxikára som nemala pocit, že
by nás chcel oklamať či zneužiť.“
Ako fotograa dodala, poznanie tej odlišnosti mentality a kultúry môže človeku zo
Kurátorkou výstavy Neuveriteľná India v Dome kul- západu pomôcť inak vidieť seba a vlastný
život. „Ľuďom, ktorí majú pocit, že im niečo
túry bola Marta Kosmályová
chýba a sú večne nespokojní a nešťastní, by
som odporúčala Indiu alebo podobnú kravýstavy svojich fotografií, ktorej dala názov
jinu navštíviť. Ale viem, že takí ľudia sa tam
Neuveriteľná India.
Cesta do tejto pre nás tak zvláštnej kra- nikdy nevyberú.“
Na vernisáži, ktorá sa zmenila na pútajiny je pre ňu splneným snom a hoci v nej
strávila tri týždne a prešla v nej tisícky kilo- vé rozprávanie, bola fotograa nabádaná,
metrov, na jej spoznanie to podľa nej nestačí. aby za pomoci fotografií a video-záznamov
„Ani si netrúfam odhadnúť, koľko času treba uskutočnila podobné besedy na túto tému.
na to, aby človek tú krajinu spoznal. Za tie Napokon bolo zrejmé, že vystavené fototri týždne som z dvadsiatich ôsmych štátov grafie sú len výberom z množstva fotografií,
videla len tri. Verím, že sa mi tam ešte podarí ktoré počas svojej cesty po naozaj neuveri(šh)
dostať, pretože by som rada navštívila tie teľnej krajine nafotila
„Tá krajina má všetko. Nerastné suroviny,
ropu, striebro, rozľahlé plochy pôdy... To všetko
je však nevyužité. Dominuje textilný priemysel, nie poľnohospodárstvo, nie ťažba. Aj keď
ten textil je nádherný, látky robia krásne... Na
jednej strane veľa nevyužitého bohatstva, na
druhej strane veľká chudoba...“ – povedala
fotograa Zuzana Ostrolúcka na vernisáži

Učiteľky vedú deti k tomu, aby v konkrétnych
dopravných situáciách vedeli správne reagovať, aby sa dokázali orientovať v cestnej premávke a poznali základné pravidlá pre chodcov a cyklistov. To sa im darilo už v prvých
minútach po otvorení dopravného ihriska.
Počiatočný chaos v priebehu niekoľkých kôl,
absolvovaných na kolobežkách, postupne prerástol do bežnej dopravnej situácie s viac-menej disciplinovanými účastníkmi. Vzhľadom
na to, že v takejto, hoci simulovanej, rušnej
dopravnej situácii boli deti prvýkrát, počínali
si mnohokrát lepšie ako dospelí. A to je dobrý
začiatok.
(ik)

Kto nám čítal?

Výnimočné popoludnie, s výnimočným
človekom a samozrejme výnimočne zainteresovaní mladí športovci sa stretli na jednom
mieste – v oddelení pre mládež Mestskej knižnice Želiezovce. V rámci cyklického stretnutia
„Kto nám dnes číta“ sme sa po jedenásty krát
porozprávali v uvoľnenej atmosfére s poslancom, športovcom ale v prvom rade trénerom Ladislavom Sokolom. Nielen slovom,
humorom ale aj momentkami zo života vo
forme prezentácie nás previedol celou svojou
kariérou športovca, trénera. Svoje odpovede
na otázky mladých spestril aj artefaktmi:
získanými trofejami, víťaznými pohármi, futbalovou loptou, štandardmi ale i fotografiou
s podpisom známeho futbalistu M. Škrteľa a i.
Aktívni poslucháči sa dočkali adekvátnej odmeny, „Soki“ im podaroval štandardy, medailu
a lexikon o futbale. Z celého podujatia bolo
evidentné, že mládež má záujem o šport, futbal
a na druhej strane, že náš hosť ako tréner práve
s mládežou to vie a dokáže pracovať. (MsK)

V areáli školy horelo

V nedeľu a do školy? Nie tak celkom, skôr
v nedeľu poza školu. Čo sa skrýva za touto, na
prvý pohľad nezmyselnou, vetou? Nepremyslené správanie, ktoré takmer vyústilo do vážneho
požiaru.
V nedeľu 20. októbra večer si to poza slovenskú
ZŠ v Želiezovciach namierilo niekoľko detí,
ktoré si pri vchode do telocvične rozložili oheň.
„Boli tu v nedeľu večer, ale v pondelok ráno
oheň ešte tlel. Len šťastiu možno ďakovať, že nič
vážnejšie sa nestalo, blízko sú dva stromy, ktoré
keby sa chytili, požiar by sa šíril ďalej,“ – hovorí
zástupca riaditeľky Vojtech Tomašovič. Na oheň
bola upozornená aj Mestská polícia. Zástupca
riaditeľky aj tuší, kto by rozloženie ohňa mohol
mať na svedomí. Pri odhalení môžu pomôcť
informácie z nezhorených zvyškov platobných
poukážok, zrejme odcudzených zo smetného
koša domu na priľahlej ulici. Našťastie tentoraz
horeli iba privezené papiere. Či už sa totožnosť
„ohníkarov“ zistí alebo nie, zostáva nám veriť, že
ani oni nechcú vedieť, aké to je, keď v blízkosti
ich domu horí celá budova.
(ik)
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Majsterka Slovenska zo Želiezoviec
Mala za sebou iba prvý súťažný ročník,
prvé úspechy a už sa mohla zúčastniť svojich
prvých majstrovstiev Slovenska. Získala tam
bronzovú medailu a veľa nechýbalo, aby
skončila druhá. Už vtedy ju vyhlasovali za
veľký talent westernového jazdenia. Prešiel
rok a želiezovská školáčka svojimi súťažnými výkonmi a výsledkami splnila, dokonca
predstihla aj nádeje optimistov. Vážení čitatelia, v našom mestečku máme čerstvú majsterku Slovenska vo westernovom jazdení.
Volá sa Simona Kunovičová.
Jej druhá súťažná sezóna sa nezačala
šťastne a aj počas nej sa musela vyrovnávať
s nečakanými zmenami a udalosťami. O Simone sme v našich novinách písali v marci
tohto roka. Jej vtedajší tréner Zsolt Varga ako
zaujímavosť spomenul, že jeho zverenkyňa
ešte nikdy nespadla z koňa. Hovorí sa, že
nemôže byť dobrým šoférom ten, kto ešte
neokúsil aspoň malú kolíziu a nemôže siahnuť na vrchol ten, kto ešte nebol na podlahe.
Vnímajúc otázku z tohto uhla je asi zrejmé,
že prvýkrát spadnúť
z koňa je pre súťažného
jazdca len otázkou času
a v tomto prípade sa
to naplnilo v priebehu
niekoľkých
týždňov.
Simona počas krátkeho
obdobia spadla na tréningoch dvakrát z koňa
a len vďaka šťastiu ju
nepodupal. „Na prvých
troch pretekoch som
štartovala aj v rýchlostných disciplínach, ale po

úrazoch som si čoraz viac začala uvedomovať,
že tento typ súťaženia nie je stvorený pre mňa.
Aj vo mne zostal po pádoch určitý rešpekt, aj
rodina sa o mňa začala báť. Keď potom aj
môj kôň Be My Fox začal mať z rýchlostných
disciplín obavy, akosi spoločne sme dospeli k
rozhodnutiu: nebudeme sa venovať rýchlostným disciplínam, radšej sa sústredíme na
drezúru,“ hovorí Simonka o rozhodnutí zo
začiatku uplynulého súťažného ročníka, ktoré bolo z hľadiska jej športovej kariéry zásadné. Štartovala v dvoch súťažných sériách:
vo Westernovej hobby lige a v súťažnom
seriáli Slovenskej asociácie western ridingu
a rodea. Už na svojej prvej súťaži v Pezinku
zvíťazila v disciplíne Showmanship at Halter,
rovnako aj v ďalších súťažných kolách v Galante a Nýrovciach, kde si k víťazstvu zaknihovala aj dve tretie a jedno piate miesto.
V tomto období musela učiniť druhé
zásadné rozhodnutie: zmenu trénera. „Zsolt
Varga je špecialistom na rýchlostné a dobytkárske disciplíny, kde sa jazdí inak ako v drezúre. Keď sa Simonka
rozhodla, že sa sústredí
na drezúru a videli sme,
že niektoré chyby sa nedarí odstraňovať, rozhodli
sme sa zmeniť trénera.
Zsoltovi sme však mimoriadne vďační za všetku
prácu, ktorú odviedol ako
Simonkin tréner,“ tvrdí
mama úspešnej jazdkyne
Ivana Kunovičová. „Na
posledných pretekoch pod
jeho vedením na Ranči

Schubert Fest 2013 odštartuje v Želiezovciach

V tomto roku, presnejšie 19. novembra si pripomíname 185. výročie úmrtia slávneho
hudobného skladateľa Franza Schuberta, viažuceho sa aj k nášmu mestu. Pri tejto príležitosti
organizuje Konzervatórium v Bratislave sériu podujatí s medzinárodnou účasťou s názvom
Schubert Fest 2013. Medzi spoluorganizátormi festivalu je aj mesto Želiezovce, Mestské
múzeum a pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach, Hudobné centrum, Rakúske
kultúrne fórum, Slovenský inštitút vo Viedni, Maďarský inštitút v Bratislave, ZUŠ J. Albrechta, Kempinski Hotel River Park a OZ Flautiáda. Festival sa uskutoční pod záštitou Michala
a Emílie Kováčovcov od 19. novembra do 7. decembra na viacerých miestach v Bratislave, vo
Viedni, ale aj v Želiezovciach.
V našom meste prebehne úvodné podujatie festivalu. V utorok 19. novembra o 16:30 hod.
sa v Sovom zámočku uskutoční koncert spojený s prehliadkou budovy, v ktorej počas svojho
želiezovského pobytu skladateľ býval. Na koncerte s názvom Schubert v Sovom zámočku
prednesú hudobníci z bratislavského konzervatória Schubertove skladby. Vstup na podujatie
je bezplatný.
(ik)
Program koncertu Schubert v Sovom zámočku
1. F. Schubert: Sonatína G mol, op. 137, n. 3/Menuetto, Allegro, Moderato: Anabela Patkoló
(husle), Anikó Patkoló (klavír)
2. F. Schubert/J. K. Mertz: Lob Der Tränen: Dávid Hnat (gitara)
3. F. Schubert: Gretchen am Spinnrade: Dominika Výberová (spev), Monika Mockovčáková
(klavír)
4. F. Schubert: Swanengesang, IV. Ständchen: Dávid Hnat (gitara), Darina Jókaiová (gitara)
5. F. Schubert :Frühlingstraum; Gute Nacht: Juraj Kuchár (spev), Dana Hajóssy (klavír)
6. F. Schubert: Rondo A dur, D 438: Štefan Gyöpös (husle), Monika Mockovčáková (klavír)

4C v Bratislave sa mi darilo, dosiahla som
1. miesto v showmanshipe, v horsmemanshipe, v traili a 2. miesto v pleasure. Tam išiel
super, mal dole hlavu. Tento ranč sa považuje
u nás za Mekku drezurákov, išla som tam bez

šancí a nakoniec som vyhrala takmer všetko,“
hovorí Simona. Potom prešla pod trénerskú
taktovku Daniela Meždeja, ktorý je považovaný za veľmi dobrého, ale tvrdého kouča.
Príliš tvrdý prístup nového trénera však
nevyhovoval Simone, ani jej koňovi, a tak
po niekoľkých týždňoch hľadanie ideálneho
trénera mohlo pokračovať. Vhodného trénera, resp. trénerku našli na želiezovskom
ranči Mária: „U Mariky Mihókovej bola trénerka Romana Palicová, ktorá mi navrhla,
že ma bude trénovať. Jej prístup a metódy
vyhovovali Foxovi aj mne, a tak sme začali
→

Takmer viac muzikantov
ako divákov

Klasika v jazze – koncert sľubujúci jazzové spracovania klasických diel sa v želiezovskom Dome kultúry uskutočnil v piatok 18.
októbra vo večerných hodinách. Ústrednou
postavou jazzového večera bol Levičan, klavirista Miroslav BG Rác, oproti avizovaného
zloženiu sprievodných muzikantov však
zmeny nastali v obsadení všetkých hudobných nástrojov. Z kvarteta bolo pre rodinné
problémy nakoniec trio, ktoré však bolo
zložené zo skúsených hudobníkov, dlhé roky
pôsobiacich vo fachu v zahraničí. Najslabším
článkom piatkového jazz session bolo obecenstvo, resp. jeho početnosť – na koncert
bol zvedavý asi tucet divákov. Na jedného
hudobníka tak pripadli asi štyria diváci, čo
vo veľkej sále Domu kultúry nepôsobilo príliš
kultúrnym dojmom. Tento fakt sa odzrkadlil
aj na tvárach, našťastie však nie na hudobnom
výkone muzikantov, ktorí okrem spracovaní
klasických diel odohrali aj vlastné skladby
klaviristu a jazzové štandardy.
(ik)
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Majsterka Slovenska...

→

spoluprácu. Práve Romana mi poradila, ako
sa máme vyhnúť určitým chybám, napríklad
s jej pomocou sme odstránili chybné držanie
hlavy Foxa. Poradila, čo s ním mám robiť
a na ďalších pretekoch už podobné problémy
nemal.“ Na druhých nýrovských pretekoch
vyhrala dve prvé a dve druhé miesta. Potom
však prišla súťaž na Veľkej Doline, ktorá sa
jej zo subjektívnych príčin príliš nevydarila.
Všetko si však vynahradila na Majstrovstvách Slovenska vo westernovom jazdení
v Galante, kde sa stala majsterkou republiky
v Showmanshipe at Halter v mládežníckej
kategórii. Následne na Majstrovstvách SR vo
westernovej hobby lige skončila na druhom
mieste. Na jeseň sa ako členka reprezentačného tímu zúčastnila na Stredoeurópskom
pohári za účasti družstiev V4-ky, kde slovenské družstvo skončilo na 2. mieste. „S
uplynulou sezónou som maximálne spokojná,
nepočítala som s tým, že by som sa mohla

stať majsterkou. Nechcem si stanovovať príliš
veľké ciele do budúcej sezóny, ale dúfam, že
bude úspešná ako v tomto roku. Na Slovensku
nie sú také vhodné reiningové povrchy ako
v Česku alebo Rakúsku. Možno obmedzím
pretekanie na Slovensku a skúsim viac súťažiť
v Česku. Hovorí sa u nás: choď pretekať do
Čiech či Rakúska a vtedy zistíš, aký si jazdec,“
hovorí čerstvá majsterka republiky o svojich
plánoch do budúcna.
Svojho koňa má ustajneného na ranči
v Hosťovej, kam s rodinou každý piatok a sobotu cestujú, aby mohla trénovať. Nie je jednoduché zosúladiť školské povinnosti, pracovný
a voľný čas celej rodiny v záujme trénovania.
Simona však už prejavila talent aj vytrvalosť
a ako vieme, tieto dva aspekty sú hlavnými
ingredienciami úspechu. S ambíciami, akými
disponuje želiezovská jazdkyňa, ani ďalšie na
seba určite nenechajú dlho čakať.
Ladislav Levicky

Putovný pohár v tomto roku
pre Sensas 68
Dňa 12. októbra sa na želiezovskom úseku
Hrona uskutočnil XVIII. ročník rybárskej
súťaže v love rýb udicou – plávaná o pohár
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Želiezovciach. Súťaž s medzinárodnou účasťou, ktorej sa zúčastnilo 15
družstiev zo Slovenska, Maďarska a Srbska,
prebiehala v dvoch sektoroch, pričom celkové poradie pretekárov bolo určené sumárom
výsledkov na základe celkovej hmotnosti
ulovených rýb. Účastníci v peknom slnečnom počasí ulovili viac ako 100
kg rýb.
Súťaž vyhralo družstvo Sensas 68
v zložení Juraj Smaha – Jiří Smaha, ktorí ulovili takmer 14 kg
rýb. Na druhom mieste skončilo
družstvo Bait Factory v zložení
Attila Schmidt – Henriett Petró
Szabó (vyše 12 kg), na treťom
družstvo Levíc (Miroslav Santus
– Marek Gabona, vyše 12 kg).
Želiezovské družstvo v zložení
Ján Dulai – Zoltán Mészáros
skončilo na 13. mieste s výsledkom vyše 1,7 kg.
Výsledky: 1. Sensas 68 (Juraj
Smaha – Jiří Smaha), 2. Bait Factory (Attila Schmidt – Henriett
Petró Szabó), 3. Levice (Miroslav
Santus – Marek Gabona), 4. Šahy
(Stanislav Šebek – Ľuboš Tanasi),
5. Trenčín (Radojan Máčaj – Lukáš Kubečka), 6. Dínó (Dénes Lőrinc – Sándor Ságy),
7. Stomfó Vác (Görgy Jónás – Tibor Szenes),

8. Žiar nad Hronom (Jaroslav Kašša – Martin Kašša), 9. HC Hlohovec (Miroslav Finďo
– Martin Gerek), 10. Zvolen (Eva Jančušková – Milan Pavlovský), 11. Mikszáth I. (Gergely Virtyó – János Juhász), 12. Szob (Gábor
Gyenes – Krisztián Kempaf), 13. Želiezovce
(Ján Dulai – Zoltán Mészáros), 14. Mol
Mohol (Vilmos Török – Dániel Oláh), 15.
Mikszáth II. (László Bagó – Zsolt Virág).
„Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Želiezovce za organizačnú

Mestská miniliga - tabuľka
Družstvo Sikenice po 10. kole prevzalo
vedenie v tabuľke želiezovskej Mestskej
miniligy.
1. SIKENICA
11
9
0
2
94:48
2. GH GARDEN STREET
11
8
1
2
99:49
3. FC ROMA
11
7
0
4
85:60
4. SATANET
11
6
1
4
93:76
5. TELEKOM
11
6
0
5
92:66
6. ZÁLOŽŇA TOROK
11
4
0
7
76:74
7. VETERÁNI
11
3
0
8
67:123
8. CHRYZANTÉMA
11
0
0
11 51:161

27
25
21
19
18
12
9
0

FUTBAL
IV. liga – dospelí – juhovýchod
Želiezovce – DAC B 2:3 (0:1) Rotík S.,
Dobrovicky
Vlčany – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Kolárovo 1:1 (1:0) Kokoška
Štúrovo – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – V. Lovce 6:0 (4:4), S. Rotík 3,
Herceg, Dobiaš, vlastný
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Palárikovo 2:1 (1:1) Klenko 2
DAC B – Želiezovce 6:0 (2:0)
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 0:6 (0:1)
Veľký Meder – Želiezovce 2:2 (1:0)
Heimlich, Klenko
Želiezovce – V. Úľany 5:0 (2:0), Klenko 3,
Heimlich, R. Szokol
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 3:2 (1:0) Čík 2,
Szabó
Marcelová – Želiezovce 1:3 (0:1) Sokol L.
Baláž, Čík
Šurany – Želiezovce 1:1 (0:1) Molnár
Želiezovce – Svätý Peter 4:1 (2:1) Čík 3,
Németh

pomoc,“ vyhlásili po súťaži predstavitelia
výboru MO SRZ v Želiezovciach.
(ik)

III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 8:0 (4:0) Dudáš 4,
Mácsadi 3, Kuruc
Marcelová – Želiezovce 1:4 (0:1) Mácsadi,
Kúdela, Pásztor, Szabó
Šurany – Želiezovce 13:0 (6:0)
Želiezovce – Svätý Peter 13:4 (5:2) Mácsadi
4, Dudáš 4, Kúdela 2, Nagy 2, Szabó
(nyf)
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Szabadság, szerelem

Már hagyományossá vált, hogy minden komolyabb
nemzeti ünnepnapról megemlékeznek városunk civil szervezetei. Ebből természetszerűleg az 1956-os forradalom sem
maradhat ki, így immáron harmadszor rendezte meg a Csemadok, az MKP és a Via Nova az ’56-os estet.
A magyar civil szervezetek székházában, a Magyar Házban
idén, rendhagyó módon Andrew G. Vajna nagysikerű Szabadság, szerelem című szuperprodukcióját vetítették le, felidézve
ezzel a forradalom hangulat- és érzelemvilágát.
A szervezők nevében Csenger Tibor és Kiss Beáta, megyei
képviselőjelöltek köszöntötték az összegyűlteket, majd Kiss Beáta felvezette a film gondolatvilágát. Elmondta, hogy 1956-nak
igazán csak akkor volt értelme, ha tudunk tanulni és meríteni
belőle, és hogy ezt a szellemiséget át tudjuk örökíteni a mai korunkba is. A szabadság és a mindenkori béke iránti olthatatlan
vágyat nem szabad szunnyadni hagynunk magunkban, hanem
inkább táplálni kell azt mindjobban. Az új, eljövendő generációkat pedig ezek mentén, felelősségteljesen kell nevelni, hogy
az örök eszme mellett ők is kitartsanak, ragaszkodjanak hozzá
foggal-körömmel.
Csonka Ákos

Vstupovanie do času

Mestská knižnica v spolupráci s MO MS v Želiezovciach
uskutočnila stretnutie a besedy s historikom nášho regiónu
Miroslavom Piusom. Stretnutie sa uskutočnilo 23. októbra
2013 o 14.00 na pôde slovenského gymnázia a pokračovalo
o 16.00 hod. 84. Literárnou kaviarňou v Dome kultúry.
Dielo Vstupovanie do času, ktoré účastníkom stretnutí
autor predstavil, má podtitul Archeologické zázraky na brehoch riek Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ. Zaoberá sa v ňom historickými artefaktmi a archeologickými vykopávkami, ktoré
svedčia o ranom osídlení nášho územia a o jeho rozhodujúcom význame v sebazdokonaľovaní človeka v jeho historickom vývoji. Prítomní si mohli pozrieť artefakty z Čaky,
Svodína, Chotína, Mikuly, Sikenice a ďalších lokalít. Zaujala
ich aj kňažná z Dedinky, ktorá patrí medzi 7 najvzácnejších
nájdených ženských archeologických cenností, hlinené pečatidlá z vykopávok gróy Ernestíny Coudenhove v blízkej
Ágote a mnohé ďalšie.
Okrem vysvetlenia istých termínov z histórie poslucháčov zaujal aj dokumentáciou vo videoprojekcii s odborným
komentárom. Artefakty nájdené na dolnom toku Hrona
a ostatných riek sú porovnateľné významom so svetovými
archeologickými nálezmi a poukazujú na unikátnosť tohto
územia z hľadiska histórie, ale aj súčasnosti a budúcnosti.
Všetky jeho diela si záujemcovia môžu preštudovať, sú vo
fonde Mestskej knižnice, odteraz aj s autorovým podpisom.
Ďakujeme Gymnáziu, Domu kultúry a kaviarni Miracle za
podporu.
Mgr. Mária Varkolyová

EX LIBRIS

14. ročník súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC bol venovaný
kvetom a mestu Hlohovec, ktoré oslávilo 900. výročie od
svojej prvej písomnej zmienky. Všetky deti zapojené do súťaže odovzdali nádherné exlibrisy - kytice na počesť mesta.
Do súťaže sa zapojilo 2149 detí z rôznych kútov sveta, napr.
z Argentíny, Indie, Číny, Ruska, Poľska, Slovinska, Bulharska,
Maďarska... a Slovenska. Medzi 77 najlepších malých umelcov sa umiestnili žiaci Základnej školy slovenskej v Želiezovciach - Kristínka Šašová a Daniel Szalai. Pod vedením
pani učiteľky Mgr. M. Laczkovej odovzdali kvety mestu
Hlohovec k jeho výročiu. Tešíme sa na ďalšie vyhlásenie
nového ročníka EX LIBRIS o dva roky.
(MsK)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

20. 9. Zsolfia Karková; 9. 10. Michal Toth; 15. 10. Tomáš Valach a Veronika Valachová; 24. 10. Emma Fábiková

Sľúbili si vernosť
21. 9. Kristian Porubszky (Želiezovce) – Mária Szabóová (Šarovce); 19. 10.
Tomáš Hindi (Štúrovo) – Ingrid Melaj (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Ladislav Baláž
Árpád Balla
Alexander Banda
Ján Baranyai
Katarína Cserbová
Eduard Csudai
Eva Dóková
Ján Galla
Renáta Hegedűšová
Gabriel Kecskés
Ján Korpádi
Margita Mészárosová
Zuzana Mudráková
Alžbeta Pluhárová
Silvia Sedláková
Mária Siváková
Ivana Straňáková
František Zvara

25. 11.
12. 11.
18. 11.
18. 11.
25. 11.
10. 11.
08. 11.
28. 11.
24. 11.
02. 11.
21. 11.
22. 11.
18. 11.
30. 11.
12. 11.
04. 11.
30. 11.
26. 11.

60
István Bánfalvi
Ladislav Bedros
Viera Dubecová
Gabriel Fazekaš
Júlia Fazekašová
Magdaléna Herdová
Margita Jakabová
Helena Kántorová
Mária Končalová
Zita Pompošová
Mária Somogyiová
Margita Szerencsésová

19. 11.
29. 11.
02. 11.
02. 11.
08. 11.
01. 11.
15. 11.
14. 11.
28. 11.
13. 11.
01. 11.
13. 11.

70
Alžbeta Klimajová
Tibor Rupek

19. 11.
07. 11.

90
Oľga Holbová

07. 11.

Opustili nás – Elhunytak
8. 10. Ján Valentko (Želiezovce, 63 r.); 11. 10. Elena Klimajová (Želiezovce,
91 r.); 12. 10. Magdaléna Szabóová (Lontov, 64 r.); 13. 10. Ľudovít Kajtár
(Želiezovce, 78 r.); 17. 10. Jolana Malčeková (Vyšné nad Hronom, 81 r.);
19. 10. Mária Vajdová (Svodín, 83 r.); 20. 10. Irena Petöová (Želiezovce, 90
r.); 21. 10. Vlasta Balogová (Želiezovce, 46 r.); 22. 10. Vojtech Hlavacsek
(Želiezovce, 82 r.); 28. 10. Pavel Babinský (Želiezovce, 63 r.); 30. 10.
Štefánia Belušová (Žemliare, 83 r.); 31. 10. Estera Verešová (Želiezovce,
77 r.); 7. 11. Valéria Tóthová (Želiezovce, 84 r.); 10. 11. Alžbeta Morvaiová
(Čaka, 91 r.)
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Žalúzie - Rolety

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

A november 9-ei megyei választásokon Zselízről Csenger Tibor jutott be a
Nyitra Megyei Közgyűlésbe. A képviselő úr ezúton szeretné megköszönni
mindenkinek, aki megtisztelte bizalmával. Lapunk sok sikert és eredményes
munkát kíván neki!
Vo voľbách do orgánov VÚC, konaných 9. novembra, bol Želiezovčan Tibor
Csenger zvolený do zastupiteľstva NSK. Novozvolený poslanec aj touto cestou
ďakuje svojim voličom za podporu. Naše noviny mu v jeho poslaneckej práci
prajú veľa úspechu!

Megemlékezés
A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresni, várni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.

Reménység Lajosra.

(13-29)

Emlékét őrző felesége és leánya családjával

Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka
Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu na ul. Kpt. Nálepku mení svoju otváraciu dobu od 11.11.2013.
Počas zimných mesiacov bude prevádzka otvorená v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

Megemlékezés

Balázs Lászlóra

halálának 25. évfordulóján.

Felvidéki Pávagála
2013. november 16-án a Zselízi Művelődési Otthonban. Műsor:
17:00 Kiállítás-megnyitó, 18:00 Gálaműsor, 21:00 Táncház. Fellépnek: Benkó Fruzsina Borbála, Botló Enikő – Botló Ákos, Csiba
Júlia, Hégli Máté, Juhász Bence Zsombor, valamint az Iú Szívek
táncszínház zenekara és táncosai. A belépés díjtalan.

Megemlékezés

Fájó szívvel, könnyes szemmel,
soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a szerető édesapára, nagyapára

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Harmonová,S.: SYN MAFIE
Cena 10,95 €
Bratislava, Ikar 2013.
Nielen pozlátko a špina podsvetia, ale aj korupcia.

halálának első évfordulóján,
november 10-én.
Szeretett gyermekei Laci, Roman,
Emília családjukkal, édesanyja

(13-28)

Hajnovics Lászlóra,

Café Teatr Černá labuť uvádza Zuzanu Krónerovú v hre Willyho Russela: Shirley Valentine. V sobotu 21. 12. o 18:00 hod. v Dome kultúry
v Želiezovciach. Vstupenky v predpredaji: 9 €, v deň predstavenia:
11 €. Informácie v Dome kultúry alebo na tel. č.: 036/7711099, 0905
243 969, 0915 189 209

Kefforts,I.: MAFIÁNSKE PIPINY
Cena 11,95 €
Bratislava, Marenčin PT. 2013.
Nebezpečný priestor plný peňazí, vrážd a násilia.

A mama

(13-27)

Bennem él egy arc,
Egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz,
Egy sóhaj, egy lehelet.
Bennem él a múlt,
A végtelen szeretet,
Őrizem, óvom emlékedet.
Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága fiamra

November 21-én a kassai alia Színház Robert omas: 8 nő c.
játékával mutatkozik be a Zselízi Művelődési Otthonban. A Jámbor
József rendezésével színpadra kerülő darabra a belépők elővételben
6, a helyszínen 8 eurós áron kaphatók. Tájékoztatás a Művelődési
Otthonban vagy a következő telefonszámokon: 036/7711099, 0905
243 969, 0915 189 209.

Banáš J.: IDIOTI V POLITIKE
Cena 11,25 €
Bratislava, Ikar 2013.
Ako robiť kariéru v politike, praktické návody aj pre
súčasnosť.

(13-26)

Fájó szívvel emlékezünk november 24-én,
halálának 4. évfordulóján drága halottunkra,

Kúpim rodinný dom v Želiezovciach. 0917 092 613

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(13-04)

(13-25)

• exteriérové, interiérové
▪ Plastové okná
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Plastové a hliníkové rolety
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - ČOMOR 0905 42 00 44, 0908 706 357

Nagy E.: MÁS VILÁG
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2013.
Erős érzelmi töltéssel megírt izgalmas könyv.

Ára 7,-€

Nagy,P.: AZ ÉJSZAKA GYERMEKEI
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2013.
Mi van a vámpír maszkja mögött?

Ára 8.63 €

Czibulka,I.: HELYNEVEK MÁZ ALATT
Ára 5,28 €
Pozsony, Madách Posonium 2013.
Szlovákiai települések magyar-szlovák nevei. Tíz ezer
címszó.

2013. november
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Országos bajnok Zselízről

→

Romana Palicovával, aki felajánlotta edzői
szolgálatait. Hozzáállása és módszerei megfeleltek Foxnak és nekem is, megkezdődhetett
a közös munka. Éppen Romana volt az, aki
tanácsokat adott, hogyan küszöbölhetünk ki
bizonyos hibákat, neki köszönhetjük, hogy
sikerült megoldanunk Fox fejtartásának
problémáját. A nyírágói versenyen két első és
két második helyet szerzett. Aztán következett
a Veľká Dolina-i verseny, ahol szubjektív okok
miatt nem sikerültek a dolgok. Mindent pótolt
azonban a szlovákiai országos westernlovagló
bajnokság Galántán, ahol iúsági kategóriában országos bajnok lett a Showmanshipe
at Halter versenyszámban. Ezt követően
a Western Hobby Liga országos bajnokságban
a második helyen végzett. Ősszel a válogatottal részt vett a V4-ek csapatainak Közép-Európai Kupáján, ahol a szlovák csapat
a 2. helyen végzett. „A most befejeződött
idénnyel maximálisan elégedett vagyok, nem
számoltam azzal, hogy bajnok leszek. Nem

akarok túl nagy célokat kitűzni a következő
szezonra, de remélem, az ideihez hasonlóan
sikeres lesz. Szlovákiában nincsenek olyan
jó reining pályák, mint Csehországban vagy
Ausztriában. Lehetséges, hogy a versenyzést
Szlovákiában korlátozom, és többet lépek
pályára Csehországban. Nálunk azt mondják,
hogy menj versenyezni Csehországba vagy
Ausztriába, majd akkor kiderül, milyen lovas
vagy” – mondja az újdonsült országos bajnok
jövőbeli terveiről.
Lova egy hosťovai istállóban van, ahová
minden pénteken és szombaton kiutaznak
a családjával, hogy edzhessen. Nem egyszerű
összehangolni az edzés érdekében az iskolai
kötelezettségeket, az egész család munkáját,
szabadidejét. Simona azonban már bizonyította tehetségét és kitartását, és mint tudjuk,
ez a két dolog kell a sikerhez. A zselízi lovas
lány ambiciózus, így a további eredmények is
borítékolhatók.
Levicky László

A Sensas68 nyerte idén
a vándorserleget
Október 12-én a Garam zselízi szakaszán
tartották meg a Szlovák Horgászszövetség
zselízi alapszervezete vándorserlegéért kiírt
horgászverseny XVIII. évadját. A nemzetközi részvételű versenyen 15 szlovákiai,
magyarországi és szerbiai csapat indult.
A versenyzők két szektorban horgásztak, miközben a sorrendet a
kifogott halak tömege határozta meg.
A kellemes, napfényes őszi időben a
versenyzők több mint 100 kilogramm
halat fogtak.
Az erőpróbát a Juraj Smaha
– Jiří Smaha összetételű Sensas68
csapat nyerte meg csaknem 14 kg
zsákmánnyal. A második helyen
a Schmidt Attila – Petró Szabó Henriett összetételű Bait Factory végzett
több mint 12 kg-mal, a harmadik
helyezést a lévai Miroslav Santus
– Marek Gabona szerezte meg szintén
12 kg-t meghaladó tömegű zsákmánnyal. A Dulai János—Mészáros Zoltán
összetételű zselízi csapat ezúttal a 13.
helyen végzett 1,7 kg-os eredménnyel.
Eredmények: 1. Sensas 68 (Juraj
Smaha—Jiří Smaha), 2. Bait Factory
(Schmidt Attila—Petró Szabó Henriett), 3.
Léva (Miroslav Santus—Marek Gabona), 4.
Ipolyság (Stanislav Šebek—Ľuboš Tanasi), 5.
Trencsén (Radojan Máčaj—Lukáš Kubečka),
6. Dínó (Lőrinc Dénes—Ságy Sándor), 7.
Stomfó Vác (Jónás Görgy—Szenes Tibor), 8.
Garamszentkereszt (Jaroslav Kašša—Martin

Kašša), 9. HC Galgóc (Miroslav Finďo—Martin Gerek), 10. Zólyom (Eva Jančušková—
Milan Pavlovský), 11. Mikszáth I. (Virtyó
Gergely—Juhász János), 12. Szob (Gyenes
Gábor—Kempaf Krisztián), 13. Zselíz (Dulai
János—Mészáros Zoltán), 14. Mol Mohol

A városi kispályás
fociliga állása
A 10. fordulóban a tergenyei együttes
vette át a vezetést a zselízi kispályás
labdarúgó-bajnokság táblázatában.
1. SIKENICA
11
9
0
2
94:48
2. GH GARDEN STREET
11
8
1
2
99:49
3. FC ROMA
11
7
0
4
85:60
4. SATANET
11
6
1
4
93:76
5. TELEKOM
11
6
0
5
92:66
6. ZÁLOŽŇA TOROK
11
4
0
7
76:74
7. VETERÁNI
11
3
0
8
67:123
8. CHRYZANTÉMA
11
0
0
11 51:161

27
25
21
19
18
12
9
0

LABDARÚGÁS
A csapat – IV. liga – délkelet
Želiezovce – DAC B 2:3 (0:1) Rotík S.,
Dobrovicky
Vlčany – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Kolárovo 1:1 (1:0) Kokoška
Štúrovo – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – V. Lovce 6:0 (4:4), S. Rotík 3,
Herceg, Dobiaš, öngól
iúsági csapat – IV. liga – délkelet
Želiezovce – Palárikovo 2:1 (1:1) Klenko 2
DAC B – Želiezovce 6:0 (2:0)
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 0:6 (0:1)
Veľký Meder – Želiezovce 2:2 (1:0)
Heimlich, Klenko
Želiezovce – V. Úľany 5:0 (2:0), Klenko 3,
Heimlich, R. Szokol
Diákcsapat – III. liga – dél
Želiezovce – Kolárovo 3:2 (1:0) Čík 2,
Szabó
Marcelová – Želiezovce 1:3 (0:1) Sokol L.
Baláž, Čík
Šurany – Želiezovce 1:1 (0:1) Molnár
Želiezovce – Svätý Peter 4:1 (2:1) Čík 3,
Németh

(Török Vilmos—Oláh Dániel), 15. Mikszáth
II. (Bagó László—Virág Zsolt). „Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani Zselíz városnak a szervezésben nyújtott segítségéért”
– jelentették ki a versenyt követően Szlovák
Horgászszövetség helyi alapszervezetének
tagjai.
(ik)

Kölyökcsapat – III. liga – dél
Želiezovce – Kolárovo 8:0 (4:0) Dudáš 4,
Mácsadi 3, Kuruc
Marcelová – Želiezovce 1:4 (0:1) Mácsadi,
Kúdela, Pásztor, Szabó
Šurany – Želiezovce 13:0 (6:0)
Želiezovce – Svätý Peter 13:4 (5:2) Mácsadi
4, Dudáš 4, Kúdela 2, Nagy 2, Szabó
(nyf)
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Országos bajnok Zselízről
Még csak az első versenyszezon, az első sikerek voltak mögötte, amikor részt vehetett
élete első országos bajnokságán. Bronzérmes
lett, és nem sokon múlt, hogy másodikként
végezzen. Már akkor a westernlovaglás nagy
tehetségének nevezték ki. Eltelt egy év, és
a zselízi iskolás lány versenyeken nyújtott teljesítményével és sikereivel teljesítette, sőt túlszárnyalta az optimisták elvárásait is. Tisztelt
olvasóink, városunkból való a westernlovaglás
egyi versenyágának friss országos bajnoka.
Úgy hívják Simona Kunovičová.
Második
versenyidénye
szerencsétlenül
kezdődött, majd szezon közben is nem várt
változásokkal és eseményekkel kellett megküzdenie. Simonáról idei márciusi számunkban írtunk. Edzője, Varga Zsolt érdekességként
megemlítette, hogy védence még soha nem
esett le a lóról. Úgy tartják, hogy nem lehet

jó sofőr az, aki még nem találkozott
veszélyhelyzettel, és hogy nem érhet fel
a csúcsra az, aki még nem volt a padlón.
A kérdést ebből az irányból megközelítve világos lehet, hogy leesni a lóról
egy lovasnak csupán idő kérdése, és ez
ebben az esetben is bekövetkezett
néhány hét leforgása alatt. Simona az
edzések során kétszer is leesett a lóról,
és csak a szerencsének köszönheti,
hogy nem került alája. „Az első három
versenyen a gyorsasági versenyeken
is indultam, de a sérülések után egyre
inkább tudatosult bennem, hogy ez
a fajta versenyzés nem az én műfajom.
Az esések után bennem is maradt némi
félelem, a családom is elkezdett félteni. Aztán
lovam, Be My Fox is tartani kezdett a gyorsasági számoktól, és mintha közösen határoztuk
volna el: nem veszünk részt többet ezekben
a versenyszámokban, inkább a díjlovaglást
választjuk” – mondta Simonka az elmúlt
versenyszezon elején megszületett elhatározásról, amely sportkarrierje szempontjából
meghatározó volt. Két versenysorozatban
indult: a Western Hobby Ligában és a Szlovákiai Western Riding és Rodeo Asszociáció
versenysorozatában. Már az első versenyén
Bazinban győzött a Showmanship at Halter
versenyszámban, majd a további versenyfordulókban Galántán és Nyírágón is, ahol
az első helyek mellé két harmadik és egy
ötödik helyet is szerzett.
Ebben az időszakban meg kellett hoznia
egy másik fontos döntést is: az edzőcserét.
„Varga Zsolt a gyorsasági szakágak specialistája, melyekben másképp kell lovagolni,

A Schubert Fest 2013 Zselízen kezdődik

Idén, pontosabban november 19-én emlékezünk meg az egykor városunkban is tevékenykedő híres osztrák zeneszerző, Franz Schubert halálának 185. évfordulójáról. Ez alkalomból nemzetközi jellegű emlékrendezvény-sorozatot szervez a Pozsonyi Konzervatórium
Schubert Fest 2013 címmel. A rendezvénysorozat társszervezői közt van Zselíz város önkormányzata és városi múzeuma is, valamint a pozsonyi Zenei Központ, az Osztrák Kulturális
Fórum, a bécsi Szlovák Kulturális Központ, a pozsonyi Magyar Kulturális Központ, a Ján
Albrecht Művészeti Alapiskola, a Kempinski Hotel River Park és a Flautiáda polgári társulás.
A november 19. és december 7. között Pozsonyban, Bécsben és Zselízen megvalósuló rendezvénysorozat védnöke Michal Kováč és felesége, Emília Kováčová.
Városunkban valósul meg a fesztivál nyitórendezvénye. November 19-én, kedden 16:30
órakor a Baglyos Házban emlékház-látogatással egybekötött koncertet szerveznek. A Schubert a Baglyos Házban elnevezésű rendezvényen a Pozsonyi Konzervatórium zenészei játszanak Schubert-műveket. A belépés ingyenes.
(ik)
A Schubert a Baglyos Házban koncert programja:
1. F. Schubert: G-moll hegedű-zongoraszonáta, op. 137, Nr. 3 (Menuetto, Allegro, Moderato)
– Patkoló Anabela (hegedű), Patkoló Anikó (zongora)
2. F. Schubert—J. K. Mertz: Lob Der Tränen (A könnyek dicsérete) – Dávid Hnat (gitár)
3. F. Schubert: Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál) – Dominika Výberová (ének), Monika
Mockovčáková (zongora)
4. F. Schubert: Schwanengesang (Hattyúdal), IV. Ständchen (Szerenád) – Dávid Hnat (gitár), Darina Jókaiová (gitár)
5. F. Schubert: Frühlingstraum; Gute Nacht: Juraj Kuchár (ének), Dana Hajóssy (zongora)
6. F. Schubert: A-dúr rondó, D 438: Štefan Gyöpös (hegedű), Monika Mockovčáková (zongora)

mint a dresszúrában. Amikor Simonka úgy
döntött, hogy áttér a díjlovaglásra, és láttuk,
hogy néhány hiányosságot nem sikerül kiküszöbölnie, úgy döntöttünk, edzőt váltunk.
Zsoltnak rendkívül hálásak vagyunk mindazért a munkáért, amit Simonka edzőjeként
végzett” – állítja Ivana Kunovičová, a sikeres
lovas édesanyja. „Utolsó versenyem az ő vezetése alatt Pozsonyban volt a 4C Rancson, ahol
sikerült 1. helyen végeztem a showmanship,
a horsmemanship és a trail kategóriában is,
és 2. lettem a pleasureban. Ez a rancs nálunk
a dresszúra Mekkája, az esélytelenek nyugalmával indultam, végül sikerült szinte mindent
megnyernem” – mondja Simona. Új edzője
Daniel Meždej lett, aki jó, ám szigorú edző
hírében áll. Az új edző túlzott szigora azonban
nem felelt meg sem Simonának, sem lovának,
így néhány hét után ismét edzőt kerestek.
A megfelelő edzőre a zselízi Mária rancson
találtak rá: „Mihók Marikánál találkoztunk
→

Játszani
is engedd...

Ezzel a József Attila-idézettel kezdte
előadását a 83. Irodalmi Kávéházban kedves vendégünk, Bendíkné Szabó Márta.
Képekben, videón mutatta be az ipolysági
Honti Múzeum játékgyűjteményét. Hallgatóink a csúzli, a bodzapuska, porcelánbabák, mackók és bábszínházi babák vagy
társasjátékok válogatott gyűjteménye láttán
visszaemlékezhettek saját gyermekkorukra.
Megtudhattuk, hogy Ipolyságon volt játékgyár is, ahol kézzel festett egyedi fajátékokat – lovacskákat, kacsákat, tücsköket stb.
– készítettek. Ezenkívül bemutatta az első
múzeumigazgató, Danis Ferenc ajándékait
is, például a malmot, a kastélyt világító toronyórával.
Az egész előadás nagyon érdekes és ötletes
volt, nyilvánvaló volt, hogy vendégünk nagy
odaadással és tudással készítette elő. Reméljük, máskor is adódik még lehetőségünk
arra, hogy ilyen találkozót szervezzünk Irodalmi kávéházunkban.
(VáK)
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Az óvodában közlekedési pályát nyitottak
Megtanítani a gyermekeket a közlekedés
elméleti és gyakorlati készségeire – ez a cél
vezette a zselízi szlovák tannyelvű óvoda
pedagógusait a Segítünk felnőni elnevezésű
projekt benyújtásakor. A projekt közvetlen célja az volt, hogy az óvoda területén
közlekedési gyakorlópályát alakítsanak ki,
amely segítéségével a gyermeket a biztonságos közlekedésre, valamint az egészségük
iránti tiszteletre és az egészséges életstílusra
taníthatják. A gyakorlópályát ünnepélyes
keretek közt október 9-én adták át a járási
rendőrparancsnokság és a város képviselőinek jelenlétében.
A közlekedési gyakorlópálya létrejöttéről az
óvoda igazgatónője, Kállai Ildikó tájékoztatta
lapunkat: „Amikor az Allianz Alapítvány közlekedésnevelés témában írt ki egy versenyt,
úgy kapcsolódtunk be, hogy egy projektet
készítettünk, amellyel támogatást nyertünk.
Ugyanezt a projektumot adtuk be a Živica
etikai és környezetvédelmi nevelési központba, ahol hasonló sikerrel jártunk. Az
Allianz Alapítványból 300 eurót, a Živica
központból 500 eurót kaptunk a gyakorlópá-

lya megvalósítására. Ennek kiadásából az
óvoda szülői szövetsége is részt vállalt. Az
összegyűlt pénzből idén tavasszal kezdtük
építeni a pályát, beszereztük a közlekedési

táblákat, közlekedési lámpákat, rollereket
és védőeszközöket a gyermek számára.
A műszaki megvalósításnál nagy segítségünkre volt Dobrovicky László pedellus is.”
Az óvoda egy belső használatra szánt
projektet is kidolgozott, amely szerint mű-

ködik a közlekedési nevelés az intézmény
összes osztályában. Célja, hogy a gyermekek
megtanulják a legfontosabb közlekedési táblák
jelentését, és tudatosítsák a láthatósági és biztonsági elemek használatának
fontosságát a közlekedésben. Az
óvónők arra tanítják a gyerekeket, hogy az adott helyzetekben
helyesen reagáljanak, hogy
tájékozódni tudjanak az utcai
közlekedésben, és ismerjék
a gyalogosok és kerékpárosok
közlekedésének alapvető szabályait. Ezt már a közlekedési pálya
megnyitása utáni első percekben sikerült elérniük. A kezdeti
káoszt néhány rolleren megtett
kör után megszokott közlekedési
helyzet váltotta fel, többé-kevésbé
fegyelmezett résztvevőkkel. Tekintettel arra,
hogy ilyen – bár nem valódi – sűrű közlekedésben először vettek részt, a gyerekek
helyenként jobban teljesítettek, mint a felnőttek. És ez jó kezdet.
(ik)

Szódón minden nemzedékre gondolnak
Beszédében név szerint megemlékezett
azokról is, akik tavaly óta távoztak el az
élők sorából.
Az ízletes vacsora után élő zenével
folytatódott a mulatság, az asztalról nem
hiányoztak a finomságok sem, beleértve
a Sacher tortát vagy a „Seniori
2013” feliratú, külön erre az
eseményre sütött tortát.
„A
tortát
Zuzka
Schwarcová sütötte, a Sacher
tortát pedig Ján Vyskok hozta,
aki annak ellenére, hogy Zselízre költözött, mindig szódói
marad” – mondta Henrieta Kurucová, és hozzátette: „Ezekre
a találkozókra meghívjuk az
egykori szódóiakat is. Van egy
adatbázisunk, melybe besoroljuk a 60. életévüket betöltötteket. Mindenkinek küldtünk
meghívót, aztán mindenkit
Szódón már régóta nincs alapiskola, 2006-ban megszűnt az meglátogattunk, hogy tudjuk,
óvoda is. Ennek ellenére Szódón foglalkoznak a gyerekekkel, számolhatunk-e vele. Mindent
ami látható volt az idei Szódóiak Napján is. Már tehetsége- saját kezűleg készítettünk el,
ket is felfedeztek. A mostani idősek rendezvényén pl. nagy nem vettünk igénybe szponörömet szerzett produkciójával Julianka Hanzová és Tomáš zori segítséget, sem a város
Čík.
támogatását. Háromszor találkoztunk előtte, kidíszítettük
val, hogy találkozzanak, szórakozzanak, a termet, az asszonyok süteményt süemlékezzenek, vagy egyszerűen csak el- töttek, Marika Číková pogácsát, Roland
beszélgessenek egymással. A szódói gye- Hanzo készítette el a vacsorát, mindenki
rekek kultúrműsorral köszöntötték őket, hozzájárult valamivel... A fellépő gyerenéptáncot és moderntáncot adtak elő, és keket édességgel jutalmaztuk, örültek,
verseket szavaltak. Polka Pál városi kép- hogy szerepelhettek.”
viselő mondott ünnepi beszédet, majd
Szódón már hagyománynak száJudita Mrázová szólt a jelenlevőkhöz. mít, hogy a talpalávalót a Bon bon duo
A Szódó polgári társulás minden év
őszén megrendezi a szódói idős emberekkel való találkozót. Idén október
19-én valósult meg a rendezvény.
A kora esti órákban megtelt a szódói
kultúrház a régebbi generációk tagjai-

szolgáltatja. A kérdésre, hogy szódóivá
vált-e Igor és Katarína Gašparovich, azt
a választ kaptuk, hogy: „Igen, éppen ma
lettünk szódóiak. Bár Ipolyszakálloson
lakunk, négy évvel ezelőtt költöztünk ide
Pozsony mellől. De most szódóiak vagyunk,
szeretünk itt lenni.” Henrieta Kurucová
magyarázta el, mit jelent mindez: „Nekünk nagyon tetszik az ő zenéjük, ők
meg szeretnek nálunk lenni. Beléptek a
polgári társulásunkba.”
A szódóiak tényleg dicsérik a zenészeket, a vacsora után sokan táncra
perdültek. A szünetekben Štefan Lacko
játszott harmonikán: „Kérésre szlovák
és magyar dalokat játszom. Itt mindenki
ismer engem, fiatalabb koromban tánczenét is játszottam.“
A szódói idősebb embereknek az
évente megtartott találkozók elnyerték a tetszésüket. Ján Žula: „Élmény. Az
ember megpihen, és nagyobb kedvvel
folytatja a munkáját. Ezek a nyugdíjasok
megérdemlik ezt. Nyugdíj előtt még inkább
szeretek dolgozni, mint régebben.” Katarína
Farkašová: „Nagyon tetszik itt minden, de
legjobban a kisgyerekek előadása. Gyönyörű
volt. Ilyen még itt nem volt...”
Ladislav Vékony képviselő: „Igyekszünk, hogy a polgárok elégedettek legyenek,
és hogy a rendezvény, amit szervezünk, mindannyiukhoz szóljon. Ahogyan a Mikulásünnepséget és a gyermeknapot a gyerekeknek
rendezzük, ez az idősek ünnepe. A majális
mindenkié, a Szódóiak Napja pedig nemcsak
a falubelieké, hanem a környéken élőké is.”
(šh)
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Egy gonddal
kevesebb...
A Zselízi Hírmondó októberi számának
címlapja bizonyára számos olvasónkat
meglepte. Nézőkkel megtelt szabadtéri színpad, ilyen már rég nem volt Zselízen. A városi napok látogatói a rendkívüli látványból
fakadó kellemes meglepetést még helyben,
a rendezvényen „megemésztették”, a többiek a fotókat nézegetve csodálkozhattak.
A lakosok reakcióiból világos volt, hogy
a legtöbb zselízi már régen nem fűzött semmi reményt ahhoz, hogy a helyi szabadtéri
színpad valamikor is felvirágozzon. Hasonlóan valószínűsíthető, hogy sokan a helyi
valóság más szféráiban is elbúcsúztak
már a javulásra irányuló várakozásaiktól.
A szabadtéri színpad esete azonban azt is
bizonyítja, hogy a legváratlanabb esemény
is megvalósulhat, és nem csak negatív értelemben. Tíz évvel ezelőtt nem számoltunk
például azzal, hogy a kórház két éven belül
bezárja kapuit. De néhány évvel ezelőtt,
amikor a bérlők egymásnak adták a kilincset a gyorsan romló állapotú szabadtéri
színpadon, hogy az utolsó filléreket, majd
centeket is kinyerjék belőle, sem számolt
azzal senki, hogy 2013-ban valaki több
tízezer euróért felújítja, majd működteti az
objektumot. Mindezt az egyik ismerősöm
kedvenc mondásának szellemében: soha ne
mondd, hogy valamit nem lehet megcsinálni, mert jön valaki, aki ezt nem tudja, és
megcsinálja.
A nyilvánosság
első
kapcsolata
a felújított szabadtéri színpaddal tehát
pozitív volt. Hogy a lelkesedés az egyik
– szervezői – és a másik – látogatói – oldalon kitart-e, arra az idő ad majd választ,
de jó helyen tapogatózik az, aki szerint
a gazdasági helyzetnek minden eddiginél
nagyobb hatása lesz erre. Hogy a városi
napokat az EU támogatta, és ezáltal a látogatók számára ingyenes volt a rendezvény,
örvendetes, de inkább kivétel, mint szabály. Bár talán ismételhető kivétel – a jövő
évi hasonló jellegű rendezvényre a város
már benyújtotta pályázatát. Addig is talán
egyet tanácsolhatunk: látogassuk a városi rendezvényeket, nemcsak a szabadtéri
színpadon, hanem minden színhelyen, hogy
gyakoroljuk átérezni a tömegrendezvények
jótékony hatásait, hasonlóan a városi
napok látogatóihoz. Végül is a dolgokat
pozitív oldalról is szemlélhetjük, például
éppen a szabadtéri színpad esetében.
A múlt évszázad végi látogatói konjunktúra időszakával összehasonlítva eggyel
kevesebb gonddal kell megküzdeniük
a szervezőknek. Kevesebb lesz ugyanis
a bliccelő. A hanyatlás olyan hosszú volt,
hogy a fiatalok nem tanulták meg, hol lehet
jegy nélkül bejutni, bemászni a nézőtérre.
Az idősebbek még emlékeznek ugyan, de
mászni már nem bírnak... Levicky László

Az együttes és a szólisták is a csúcson
Mint ahogy azt már lapunk szeptemberi számában is említettük, a Kincső táncosai jelentős
sikert arattak a szólisták és együttesek részvételével megszervezett füleki VII. Eszterlánc
Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztiválon. A Hagyomány Alap és a Táncfórum
(Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai
Egyesülete) szervezésében megvalósuló rendezvényen, amely fellépési lehetőséget nyújt
a szlovákiai magyar gyermektánccsoportoknak és fiatal táncosoknak, a zselízi csoport és

néhány táncosa fantasztikus eredményt ért el.
A verseny eredményei újfent igazolták, hogy
a Kincső ott van a szlovákiai magyar néptánccsoportok élmezőnyében.
Figyelemfelkeltő a tény, hogy a csoportok kategóriájában a Kincső rendkívüli aranysávos
minősítést kapott, ami a többi aranysávos
minősítést nyert csoportok között az abszolút
első helyet jelenti. A füleki eredmény szerint
a zselízi Kincső jelenleg a legjobb magyar
iúsági néptánccsoport Szlovákiában. A kollektív siker mellett nem maradtak el az egyéni
kiemelkedő teljesítmények sem. Az I. kategóriában Hutai Bianka 1. helyet szerzett partne-

rével, Riedl Miklós Kristóffal. A II. kategóriában Duba Réka nyerte el a gyermekzsűri díját,
és ezenkívül különdíjat is kapott. Partnere
Csicsmann Dániel volt. Ugyanebben a kategóriában 3. helyen végzett Horváth Dávid
(Batár Alexával az oldalán), 1. helyezett lett
Németh Eszter (Juhász Bence Zsombor volt
a partnere – a felvételen). A győzteseknek és
helyezetteknek olvasóink nevében is szívből
gratulálunk.
(ik)

Egy kiállítás hátteréről

5 év az igazság útján – Egy kiállítás létrejötte és utóélete címmel október 17-én könyvbemutatót tartott a zselízi Magyar Házban
a mű két szerzője, Fehér Csaba és Sárközi
János. A könyv a Beneš-dekrétumok nyomán
elkövetett sérelmek orvoslására irányuló kezdeményezés 2004 és 2009 közötti időszakát
meséli el. Néhány tucat résztvevő előtt Fehér
Csaba elmondta: további hat társszerzője is
van a könyvnek: Juhász Imre, Olajos Péter,
Krivánszky Miklós, Hahn-Seidl Alida, Kiss
Boldizsár János és Szabó Pál Csaba. A mű
nemcsak felsorolja az eseményeket, hanem
beszámol mindazokról, akik segítették a
kezdeményezést, és szerepet vállaltak mind
a kitelepítésekről szóló kiállítás létrejöttében,
mind az 50 ezer aláírást tartalmazó petíció
megvalósulásában és az Európai Parlamentbe való benyújtásában, mind pedig 2005-ös
komáromi nyilatkozat előkészítésében.
Sárközi János és Fehér Csaba is azon a véleményen van, hogy a dekrétumok hatásainak
orvoslása céljából az egyetlen járható út az
összefogás olyan szlovák politikai erőkkel,
amelyek egyelőre legalábbis nem ellenségesek e kérdésben. A politikum nélkül nem
érhető el az igazságszolgáltatás, értettek egyet
a szerzők. A könyv nem lesz megvásárolható,
ingyenesen azok juthatnak hozzá, akik részt
vesznek a bemutatókon.
(ik)

Digitális térképeken a város

Zselíz város hozzáférhetővé tette GISPLAN nevű új információs rendszerét, amely digitális térképek segítségével nyújt különböző információkat a lakosok számára. A rendszerbe
a város honlapjáról lehet belépni, ingyenesen.
A rendszer a városról készült, jó minőségű légi felvételekhez és komplex digitális katasztertérképhez nyújt hozzáférést. A térképeket az önkormányzat rendszeresen frissíteni,
kiegészíteni és hozzáférhetővé kívánja tenni. A lakosok már most egyszerűen és gyorsan
kereshetnek adatokat a rendszerben a légi felvételek segítségével, telkeket azonosíthatnak,
illetve távolságot és területet mérhetnek egyenesen a térképen. A térképekből pontos GPS
koordinátákat is nyerhetnek az érdeklődők.
Ez idáig a GISPLAN rendszere csupán a városi hivatal dolgozóinak, a városi rendőrség
tagjainak volt hozzáférhető munkaügyi célokból. 2013. október 28-tól immár a nyilvánosság
számára is elérhető. Az önkormányzat elvárásai szerint a rendszer javítja majd az információk közzétételét, hatékonyabbá teszi a polgárokkal való párbeszédet, és növeli a lakosok
elkötelezettségét a helyi problémák megoldásában.
A GISPLAN rendszert intuitív módon, egyszerűen tudjuk kezelni. Nem követel szakmai
számítógépes ismereteket. A rendszert nem szükséges telepíteni, on-line elérhető az interneten. A GISPLAN rendszer üzemeltetésében a város szakmai partnere a földrajzi információs
rendszerekre specializálódó Gista vállalat. A vállalat immár 24 szlovákiai városban vezette be
a zselízivel megegyező rendszert.
(PR)
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szép járásúnak kell lennie. Speciális felkészítése párhuzamosan
halad az alapkiképzéssel. „A lónak meg kell tanulnia bizonyos
szokásokat és ügyességet, hogy
alkalmas legyen a hippoterápiára. Célirányosan kell felkészíteni
a pedagógiai, pszichológiai és
egészségügyi
szükségletekre.
Megfelelő izomzattal kell rendelkeznie, türelmesnek, alázatosnak,
kezelhetőnek kell lennie, el kell
viselnie az érintést. A jó lónak
meg kell tanulnia, hogy észrevegye a lovas egyensúlyának
legkisebb változását is. Nem
szabad megijednie az egyensúlyváltozástól, sem a hirtelen
hang- vagy képi hatásoktól, és
pszichikailag is ellenállónak kell
lennie” – sorolja az alkalmas ló
tulajdonságait Klára Kováčová.
Habár gazdag tapasztalatokkal

Zselízi Hírmondó

5

rendelkezik ezen a téren, a sors
kiszámíthatatlansága úgy hozta,
hogy ma már nem foglalkozik
hippoterápiával. Álma azonban,
hogy visszatérjen erre az életpályára. A lovak életének elválaszthatatlan részét képezik, hasonlóan másokhoz, akik a terápiának köszönhetően visszakapták
egészségüket vagy teljesebb
életet élhetnek. Sokan vannak,
akiken a hippoterápia segített, és
valószínűleg a jövőben is segíteni fog, hiszen egyre több lelkes
híve akad régiónkban ennek a
gyógymódnak. A lovak régiónk
egyik erőssége, erről nemcsak
a western kedvelői tudnának
mesélni, hanem a hobbilovasok
is, és főleg a lekéri kórházban
hippoterápiát alkalmazó páciensek és családtagjaik. Ők tudják,
mi a fontos. Levicky László

A város Szódón és Mikolán is tervezi...
1→

építkezési engedéllyel rendelkezünk a város kifizetését a pályázati forrásokból. A nyomásaegész területére, beleértve a városrészeket, lapú csatornarendszer építésével foglalkozó
Szódót és Mikolát is. A Körzeti Környezetvé- cégek állítják, hogy ennek alkalmazása 30delmi Hivatallal egyeztetve, amely az építkezési 40 százalékos költségmegtakarítást jelent,
engedélyt kiadta, javasoljuk a szennyvízel- a megvalósítás pedig fele annyi ideig tart.
vezetés technológiájának megváltoztatását Július elején tárgyalt erről a kérdésről a vágravitációs csatornarendszerről nyomásala- rosi képviselő-testület, amely jóváhagyta a
púra” – mondja Kalló Béla referens. A tech- vissza nem térítendő támogatás kérelmezénológia megváltoztatása a szakemberek szerint sét a csatornahálózat kiépítésére. A projekt
nemcsak a költségek csökkentését jelenti, költségvetése 6,42 millió euró, a városnak 5
hanem ennek köszönhetően a városrészeken százalékos önrészt, azaz 321 ezer eurót kell
is megvalósíthatóvá válik az építkezés, sőt vállalnia.
Ilyenfajta beruházások esetén gyakran
lehetővé teszi a lakóházak csatlakoztatásának
felmerül a kérdés: van-e
A nyomásalapú csatornázás előnyei
a lakosok részéről igény
– a kiásandó árok kis mélysége, amivel idő és energia takarítarra, hogy ingatlanjaikat
ható meg;
rácsatlakoztassák az új
– kis átmérőjű csövek;
– rugalmas útvonal (alkalmazkodás a terephez), az akadályok ki- rendszerre, ezt főleg anyagi
okok miatt nem vállalják
kerülésének lehetősége, túlnyomás az utak és a vízforrások alatt;
sokan. Érthetőbben szólva:
– független a csövek esésétől, sőt meredekről is meríthető;
nem mindenki rendelkezik
– gyors építés;
– a talajvíz nem szivárog be;
akkora összeggel, hogy
– öntisztító hatás – szükségtelen a csövek áttisztítása;
megengedhesse magának
– más rendszerekkel való kombinálás;
a csatlakozást. Ez gyakran az
– a szennyvíz mennyiségének pontos meghatározása;
egész projektet veszélyezteti,
– nem szükséges a csatornarendszer féregtelenítése;
amelyben az elkészítőnek fel
– az utakon nincsenek csatornafedelek;
kell mérnie az újonnan csa– lényegesen olcsóbb megvalósítás, a gravitációs rendszerrel
tlakozó háztartások számát.
szemben 40-50 százalékos megtakarítás.
Szerencsére a zselízi pályázat ezt a kérdést a házak
Hátrányai
csatlakozásának finanszíro– a csövek, vezetékek és vas-szerelésének és minőségének ma- zásával megoldja. „A 442/
gas követelményei;
2002-es számú, a közműves
– csak szennyvízelvezetésre alkalmas;
ivóvíz- és szennyvízvezeté– a szivattyúállomás rendszeres, évenként kétszeri karbantarkekről szóló törvény 23.
tása;
§-a 2. bekezdésének értel– a szennyvíz áramoltatásához villanyáram szükséges.
mében minden épület-

vagy telektulajdonos köteles az épületet
vagy telket, amelyen szennyvíz keletkezik,
rácsatlakoztatni a szennyvízhálózatra, ha
azon a területen, ahol az épület vagy telek
található, létezik kiépített csatornarendszer.
Ez a kötelezettség nem érinti azokat az
épület- vagy telektulajdonosokat, akiknek
engedélyük van az illetékes állami vízügyi
szervtől a szennyvízelvezetés más módjára,
pl. házi tisztítóberendezés üzemeltetésére”
– mondja Kalló Béla.
Szerinte jelenleg 5103 lakos van rákötve a csatornahálózatra, ami 71 százalékos
lefedettséget jelent. A csatornahálózat már
megvan a Kert utcában, az Sznf utca zselízi
részén, az Orgona, a Mező, a Kherndl, a Sacher, a Štúr, a Rákóczi, a Jilemnický, a Béke,
a Komenský utcákban, az állomás melletti
lakótelepen, a Nyári, a Schubert utcában,
a Szoroskában, a Petőfi, a Posta utcákban,
a Csikókertben és részben a Nálepka százados, a Fučík, a Vasút és a Garam utcákban.
„A csatornahálózat továbbépítése további
2081 lakosnak tenné lehetővé a szennyvíz
biztonságos elvezetését. A vezeték Szódótól
és az Sznf utca mikolai részén gravitációs
lesz, a többi ága nyomásalapú, PRESSKAN
rendszerű” – tájékoztatott Kalló Béla. Hozzátette, hogy a környezetvédelmi operatív
program kiírására készített pályázat beadási
határideje 2013 szeptembere volt. A kiértékelés idén novemberben várható. A támogatás
elnyerése esetén közbeszerzési eljárást kell
kiírni a kivitelezőkre, majd 2014 márciusában megkezdődhetne az építkezés, amit 2015
márciusáig be kell fejezni.
(ik)
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Lóval a teljesebb életért
A hippoterápia olyan gyógytornakezelés,
amely kihasználja a lónak az emberre gyakorolt jótékony hatását. Ez a fogalom már csak
azért is ismerős lehet a zselízieknek, mert az
animoterápia (gyógyítás állatok segítségével)
egyik legelterjedtebb módját már évek, évtizedek óta alkalmazzák a közeli lekéri pszichiátriai kórházban. Talán kevésbé ismert
tény, hogy az embernek ló segítségével való
gyógyítása szintén vidékünkről származtatható, hiszen Kr. u. 172—174-ben Marcus
Aurelius római császár a Garam mentén írta
meg méltán fennmaradt művét, az Elmélkedéseket. Ebben említi, hogy orvosa, Galenos
megparancsolta neki: lovagoljon, járjon mezítláb és vegyen hideg fürdőt.
Az egykori Csehszlovákiában a hippoterápia úttörője Karol Hollý, a lekéri kórház
igazgatója volt. Már a nyolcvanas évek második felében megkezdte a pszichoterápiás lovaglásokat. A téma szakemberei állítják, hogy
előrelátása, áldozatossága, racionális megoldásai, a hippológia és hippoterápia terén
szerzett tudása kellett ahhoz, hogy elinduljon
és fejlődjön Szlovákiában a hippoterápia. „A
hippoterápia szakembergárdája – terapeuták, hippológusok, rehabilitációs orvosok,
pszichológusok, pszichiáterek és asszisztensek – sikeres együttműködésének köszönhetően a lekéri kórházban kiváló eredményeket értek el, számos sikeres gyógyulást
jegyeztek. Nagyon fontos szerepe volt ebben
a Tapolcsányból Lekérre került betanított
fehér lónak, Bagdadnak (Shagya arab), amely
fáradhatatlanul, nap mint nap ügetett, és gyógyította az embereket, nemcsak a nyergében,
de szép látványával is. A sokoldalúan képzett
pej, Jim Stara (arab telivér) vagy a barna kanca Elbru (arab telivér) a mai napig látható
a kórház területén” – árulta el Klára Kováčová hippológus, aki hosszú éveken keresztül
volt a kórház terapeutája. Mindezek előtt
azonban maga is páciensként próbálta ki
a hippoterápiát.
A hippoterápiát többféleképpen valósítják meg, ezek összes típusát használják
Lekéren is. A hipporehabilitáció alkalmazható a neurológiai megbetegedéseknél.
A pedagógiai-pszichológiai lovaglás főleg
olyan gyerekeknek ajánlott, akik viselkedési
zavarokkal, érzéki és lelki problémákkal
küszködnek, tanulászavaruk van, de neurotikus, skizofrén vagy stresszes felnőtteknek
is ajánlott. A sérültek sportlovaglással tartják
karban egészségüket, és javul életminőségük. A lovasok lovas gimnasztikával vagy
parawestern lovaglással is foglalkozhatnak.
A hippoterápia 1995 óta tananyag az orvosi
egyetemen. Itthon elismert rehabilitációs
módszer, a biztosítók is térítik.
Klára Kováčová páciensként találkozott
először a hippoterápiával. „2000 őszén súlyos baleset után a lekéri kórházban vettem
részt az első pszichoterápiás lovagláson.

Rövidesen a a gyermekbénulásban szenvedő
fiammal együtt kezdtük látogatni a foglalkozásokat. A lakás négy fala között töltött
hétvégéket felcseréltük a lekéri istállókra,
lovakra. Leírhatatlan élményt jelentett a ló
hátán ülve nézni a világot. Ez az érzés az idő
előrehaladtával egyre jobb lett, főleg amikor
észrevehető változás állt be mindkettőnk
egészségi állapotában” – mondja, de még
hozzáteszi, hogy a kezdet egyáltalán nem volt
ilyen egyszerű: „Rendszeresen részt vettem
az edzéseken, a kék foltok ellenére is. Kezdetben mérges voltam, hogy az edző egyáltalán
nem kímél, nem bánik finoman velem, mint
ahogy az egy sérült lovasnak kijár! Betegként
igazságtalannak éreztem ezt. Ezek az érzések
fokozatosan elpárologtak, és jelentkeztek az
első eredmények”. A terápián elért sikerek
vezették őt arra az útra, amelynek végén

a páciensből terapeuta lett, olyan tapasztalatokkal gazdagodva, amelyeket nem tanítanak
iskolában. Hiszen melyik terapeuta érezheti
át jobban azokat az érzéseket, félelmeket,
örömeket, mint aki a kezelést már a saját
bőrén tapasztalta? Az együttérzés képességét
ezúttal nem megtanulta, hanem saját magán
tapasztalta meg.
Páciensből gyógytornász-hippoterapeutának lenni nem volt könnyű, sem egyszerű.
„Saját bőrön megtapasztalni a pozitív változást meghatározó élmény volt, de a döntő
lépés akkor következett be, amikor a kapott
segítséget megpróbáltam tovább adni, eljuttatni azokhoz, akiknek szintén szükségük
volt rá. Először is képesítést kellett szereznem, amihez elengedhetetlen a lovasoktatói tanfolyam, valamint a pozsonyi Szlovák
Egészségügyi Egyetem és a Szlovák Hippoterapeuta Asszociáció
által közösen tervezett
Hippoterápia tanfolyam elvégzése”. A kurzusok elvégzése után
még hosszú időszak
következett, melynek
során elsajátította szakemberek segítségével
a tudnivalókat. A gyógytornász-hippoterapeuta jelöltnek rendelkeznie kell jókora adag
tapintattal, türelemmel
és empátiával. Speciális felkészülésen esik
át nemcsak az oktató,
hanem maga a ló is. Az
állatnak egészségesnek,

„A parawestern olyan sportág, amely egészségkárosultaknak teszi lehetővé a western stílusú
lóversenyt. 2001-ben Európában Lekéren elsőként sikerült megvalósítani MUDr. Karol Hollý
ötletét, hogy fogyatékos lovasok is részt vehessenek lóversenyen. Nagy sikert jelent nekünk,
hogy fiammal, Lukáccsal együtt elsőként vehettünk részt a parawesternen, és sikerrel csináltuk végig a Trail parcours westernt valamint két gyorsasági versenyágat, a Pole bendiget és
a Barrel race-t, és a győztes serleggel
hagytuk el az arénát.
Az utóbbi években egyre gyakrabban
rendeznek parawestern versenyeket.
Közelünkben a nyírágói Nyrwest
rancson Varga Zsolt szervező és Fekete Zoltán polgármester vezetésével
minden évben megrendezik a parawestern versenyt is. A lovasok között
említhetjük neveltünket, Berényi Leát
Farnadról, aki letehette a mankókat,
és ma már lóháton üget, vagy Adrian
Majant, Filip Graňót. A parawestern
a versenyzőknek hatalmas motivációt
jelent a mindennapi kemény edzésekre, hajtóerőt, ami előre löki őket és kedvet a győzelemre, arra hogy ne adják fel.
Számomra és a fiam számára a legnagyobb érték, hogy évekkel ezelőtt még mindketten mások segítségére szorultunk, de a ló erejére támaszkodó gyógyterápiának köszönhetően ma
már mi segíthetünk másoknak. Vagyis utat mutathatunk hasonló sorsú embereknek“. Klára
Kováčová
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A lakáskezelést
átvette az IFM

Új tetőt kapott
a Szent Jakab-templom

Nyár óta a Tenergo Brno zselízi üzemének minden tevékenysége az IFM Rt.
égisze alatt történik, miután június végén érvénybe lépett az említett két cég
között a vállalat egy részének eladásáról
szóló szerződés. Arról, hogy mit jelent ez
a zselíziek számára, akiknek a zselízi üzem
a szolgáltatásait nyújtja, Ešek Tibor üzemvezető nyilatkozott: „A pozsonyi GGE Rt.
részvényeseinek döntése alapján tavasszal
az egyik leányvállalat, a Tenergo Brno
martini szervezeti egysége megszűnt. Július elsejétől a megszűnt vállalat feladatai
az IFM Bratislava cégre szálltak át, amely
néhány éve már végez lakáskezelési feladatokat, pl. Vágbesztercén. Ami a legfontosabb: minden létező szállítói, szolgáltatói,
munkajogi és más szerződéses viszony
változatlan marad. Nem történt semmilyen
személyi változás, munkatársainkat változatlan telefonszámokon érhetik el, nem
változtak sem a lakóházak számlaszámai,
sem a szolgáltatások mértéke.”
A Tenergo Brno továbbra is létezik,
azonban már nem foglalkozik sem lakáskezeléssel, sem hőszolgáltatással, kizárólag
nemzetközi mérnöki tevékenységet folytat.
Az IFM zselízi üzemének vezető dolgozója
szerint a változás csupán egyszerűsítette
a szerkezeti felépítést, áttekinthetőbbé
váltak a szakmai tevékenységek és a viszonyok a GGE csoport keretében, amely
minkét vállalatnak a 100%-os tulajdonosa.
Nyár óta tehát a lakáskezelés a csoporton
belül az IFM hatáskörébe tartozik. A zselíziek ezentúl az új névvel fognak találkozni,
ezen kívül minden marad a régiben.
(ik)

Nem kisebb munkába vágta
a fejszéjét a katolikus gyülekezet, mint hogy lecserélje a város
egyik ékkövének számító gótikus
templom burkolatát. Négy évvel
ezelőtt a szentély feletti rész cseréje
már megvalósult, ezt a munkát
folytatták most a hajórész feletti
szakasszal. A rendszeres beázások
ugyanis egyre több bosszúságot
okoztak a plébániának, és már-már
veszélyeztették a több mint 700
éves freskókat is. Egy ilyen beruházás viszont komoly költségekkel jár.
A kiadások jóval meghaladták azt a
3500 eurót, amit a Nyitrai Püspöki Hivatal
biztosított a tetőcserére. A szerény gyülekezet
viszont kiatartó gyűjtéssel előteremtette a
költségek fedezetét. Önkéntesek segítségével
pedig a kivitelezés is megvalósult.
A plébánia és a közösség elkötelezett
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afelől, hogy a komplex rekonstrukció megvalósuljon a templomon, ám források hiányában ez egyelőre csak vágyálomnak tűnik.
A közeljövőben, mint megtudtuk, a torony
felújítása szerepel a tervek közt.
Csonka Ákos

Garammikolán rendet raktak
November 2-án társadalmi munkával tették rendbe
a városrész közterületeit
a Mikulčan polgári társulás
tagjai. A takarítás során a mikolai parkban füvet kaszáltak,
összegyűjtötték a lehullott
falevelet, és a tél előtt rendbe
tették a park egész területét.
„A munkában a polgári társulásunk 23 tagja és szimpatizánsa vett részt, nekik ezúton
is köszönjük az együttműködést” – mondta Pavol Ivan, a
társulás elnöke.
(sz)

Kiértékelték Az év fáját
Október 29-én tartották Az év fája 2013
elnevezésű ankét kiértékelését. Az Ekopolis
Alapítvány által évente meghirdetett ankét
célja, hogy felhívja a figyelmet az öreg, értékes vagy veszélyeztetett fákra, és felkeltse az
emberek környezet iránti érdeklődését. Az
ankét fő partnere az Szlovák Takarékpénztár,
támogatói az ISA Slovensko (Nemzetközi
Arborisztikai Társaság), a Dajama Kiadó, az
Artforum könyvesbolt és az A.B.I.E.S. Kertészet. Az idei ankét védnöke Peter Lipa énekes
volt.
Az ankétba 65 fát neveztek be Szlovákia
területéről, 12 jutott a döntőbe. A döntősök
között volt a zselízi parkban álló virginiai
mocsári ciprus is. A döntős fák fényképei és
története az Ekopolis Alapítvány honlapján
volt elérhető. A szavazás nyártól októberig
folyt szavazólapok, sms, postai úton vagy az
Ekopolis honlapjának segítségével.

A nyilvánosság szavazásának eredményeképpen a 2013-as év fája egy körmöcbányai
350 éves tölgy lett. A győztes fa 333 eurót
nyert, amelyet dendrológiai szakvélemény
kidolgozására és ápolásra fordíthatnak a nevezők. A második helyen egy 500 éves toporci nyárs végzett, a harmadikon egy ochodnicai 300 éves bükk. Az első helyezett 1955, a
második 1491, a harmadik 1464 szavazatot
kapott. A zselízi virginiai mocsári ciprus 771
szavazattal a 10. helyen végzett. Ennek ellenére nem került ki az ankétből vesztesként.
„A szervező alapítvány rendkívüli, 200 eurós
pénzadománnyal támogatta a zselízi döntős
fát még a szavazás idején. Az adományt a fa
ápolására, illetve közvetlen környékén növények ültetésére és gondozására fordíthatjuk”
– mondta el Roško Zsanett, a Zselízi Városi
Hivatal környezetvédelmi osztályának dolgozója.
(ik)
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javaslat hozzáférhető lesz az interneten és a
hivatali tájékoztató táblán.
A testület jóváhagyta a Nyitra megye
és Zselíz város közötti vagyonátruházást.
Az ingatlancsere nyomán a város megkapja
a Comenius Gimnázium egykori T-18-as
tornatermét, amiért cserébe a Sacher és az
Iskola utca sarkán található iskolai telek egy
része a megye tulajdonába jut. A szerződést
a megyei közgyűlés már októberben
jóváhagyta. A képviselő-testület jóváhagyta a Pohronie mezőgazdasági
szövetkezettel kötendő adásvételi
előszerződést a Szódót Garammikolával összekötő főút melletti teleksávról.
A város ebben a sávban fektetné le a
Szódó felé vezető csatornaszakaszt a
városi csatornahálózat-építési projektum keretében. „E kérdésben három
megoldás létezik: a város vagy megveszi
a kérdéses területet, vagy hosszú távú
bérleti szerződést köt a tulajdonossal,
vagy pedig a tulajdonos hozzájárulásáA megye és Zselíz közti ingatlancsere nyomán a város val használja a telket. A vásárlás azzal
hozzájut a Comenius Gimnázium egykori, T-18-as az előnnyel jár, hogy szükség esetén a
két városrészt összekötő járda építése
tornaterméhez,
Foto: (ik)
gördülékenyebben valósulhatna meg”
nagyobb összeggel támogatja, amely azon- – mondta a polgármester, aki szerint egyeban nem lesz elég az egész rekonstrukcióra” lőre csupán előszerződés szükséges, hiszen
– tájékoztatott Ladislav Vékony. A művészeti vásárlás csak akkor lesz esedékes, ha a csaalapiskola idei költségvetésének megemelése tornahálózat-építési projektum sikeres lesz.
kapcsán a városi hivatal tanügyi és kultuNagy figyelmet kapott a református egyrális osztályának vezetője, Pavol Hostačný házközség telekcserére irányuló kérvénye.
elmondta, hogy az idei megszorítások le- A beadvány szerint a gyülekezet felajánlja
hetőségei már kimerültek, azonban a jövő a református templom mögött, a Garam
évi költségvetés tervezetében megszorító utcában található területeket, amiért cserébe
intézkedések segítségével jelentősen sikerült a művészeti alapiskola és a szabadidőközcsökkenteni a kiadásokat. A képviselők első pont udvarának egy részét kéri cserébe.
olvasatban megismerkedtek a jövő évi költ- A patak melletti területen pasztorációs
ségvetés javaslatával. A javaslatot munkaér- központot építene a jövőben. Az egyházköztekezleteken és a következő testületi ülésen ség jogászával való megbeszélést követően
alakítják tovább. A decemberi ülés előtt a a képviselő-testület jóváhagyta a telekcserét
a városnak idén sikerült kiegyenlítenie a Tenergo Brno vállalattal szemben felgyülemlett
összes határidőn túli tartozását. A szódói
ravatalozó felújítása a jövő évben valósulhat
meg. Az idei évre tervezett beruházás egy részét egy helyi vállalkozó finanszírozta volna.
„Ebben az évben már nem valósul meg a felújítás. A vállalkozó ígéretet tett arra, hogy
a jövő évben a ravatalozó felújítását egy

azzal a kikötéssel, hogy magát a szerződést
is a testület hagyja jóvá. A városi vagyongazdálkodási osztály vezetőjét a további
tárgyalások vezetésével, valamint a csere
által érintett területek értékbecslésének elkészíttetésével bízta meg. A képviselők jóváhagyták a Városi Múzeum és Franz Schubert
Emlékszoba alapítólevelének kiegészítését,
tudomásul vették a lakbérhátralékok behajtásáról szóló beszámolót, valamint az
egyszeri szociális segélyek kifizetéséről szóló
tájékoztatást, és megismerkedtek a városi
rendőrség szeptemberi tevékenységével.
Hasonlóan a tavalyi év hasonló időszakához, a novemberi ülés interpellációi
között szerepelt a református temető melletti Orgona utca diófáinak ügye. Vojtech
Tomašovič szerint a fák már két sornyi sírt
takarnak el, és azoknak, akik a fák alatti
sírokat gondozzák, rendszeresen a lehullott levelek sokaságát kell eltakarítaniuk.
Kollégájához csatlakozott Haris Mária, aki
kritikusan szólt a temető állapotáról a mindenszentek előtti időszakban, és Polka Pál
is, aki szerint a lehullott diófalevelek elszínezhetik a sírköveket. Elmondása szerint a
konténereket is későn rakták ki. A képviselő
a közmunkások munkamorálját is kritizálta.
A polgármester szerint a szabályok megsértése miatt gyakran bontanak szerződést
közmunkásokkal, de lehetetlenség minden
közmunkást állandóan ellenőrizni. Ladislav
Vékony kezdeményezésére a testület ismét
foglalkozott a lakótelepi parkolóhelyek fizetőssé tételének lehetőségével, amit Polka
Pál szerint maguk a lakosok is támogatnak.
A parkolóhelyek hiányáról az ún. Kínai negyedben Vojtech Tomašovič is beszámolt, aki
javasolta: vizsgálják meg annak lehetőségét,
hogy a Štúr utcában, az iskolai telek mentén
garázsok épüljenek a lakótelepiek számára.
(ik)

A kiömlött mazut konténerekbe került
Néhány héttel ezelőtt városunk az Árok
városrészben észlelt mazut (pakura) kiömlése miatt került tévéképernyőkre. Lapunk
megpróbált utánajárni, mi is volt az ügy
lényege, és hogy sikerült-e végül megoldani.
Miről is volt tehát szó?
A Poľno K. szárítót üzemeltetett Árokban, amelyet a közeli tartályokban tárolt mazuttal fűtött. Miután a szárítót hosszabb időn
keresztül kihasználatlanul hagyták a senki
által nem őrzött területen, a vállalat képviselője szerint a vasgyűjtők kedvelt célpontja
lett. Több alkalommal loptak a megmaradt
mazutból is, miközben megkárosították a
tartályokat, és a fűtőanyag egy része kifolyt
a biztonsági felfogóként szolgáló betonmedencébe. „Emiatt vállalatunk úgy döntött,
hogy a technológiai szerkezetet felszámolja.

A likvidáláskor az olaj egy része
benne maradt a tartályokban, és a
manipuláció során kifolyt a betonmedencébe” – közölte a vállalat képviselője a Zselízi Városi Hivatalnak
címzett levelében.
A mazut kifolyása után került az
ügy a médiába. Az érintett szervek
kijelentéséből azonban nyilvánvaló,
hogy nem fenyegetett környezeti
katasztrófa, hiszen a fűtőolaj a betonmedencében volt. „A Zselízi Városi
Hivatal október 11-én levélben utasította a Poľno K-t a kifolyt mazut
eltávolítására. A vállalat egy héten
belül eleget tett az utasításnak. A kiömlött
anyagot előbb homokkal és földdel szórta
meg, majd a szennyezett homokos földet kon-

ténerekbe rakta, és a kiürített betonmedencét
bekerítette” – nyilatkozta Kalló Béla, a városi
hivatal munkatársa.
(ik)

Eltelt egy év, és a zselízi iskolás lány
versenyeken nyújtott teljesítményével és
sikereivel teljesítette, sőt túlszárnyalta az
optimisták elvárásait is. Tisztelt olvasóink,
városunkból való a westernlovaglás egyik
versenyágának friss országos bajnoka.
Bővebben a 8. oldalon.

Októberi önkormányzati ülés
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HÍRMONDÓ
Városi újság

2013. november, XIV. évfolyam
„A szervező alapítvány rendkívüli,
200 eurós pénzadománnyal támogatta a zselízi döntős fát még
a szavazás idején. Az adományt
a fa ápolására, illetve közvetlen
környékén növények ültetésére és
gondozására fordíthatjuk.“

ára: 0,35 euró
Az óvónők arra tanítják
a gyerekeket, hogy az
adott helyzetekben helyesen reagáljanak, hogy
tájékozódni tudjanak az
utcai közlekedésben...
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A városi képviselő-testület rendhagyóan
nem október végén, hanem az első novemberi csütörtökön tartotta 36. ülését Bakonyi
Pál polgármester vezetésével. Bevezetőben
tudomásul vette az iskolák és egyéb oktatási intézmények elmúlt tanévben elért oktatási-nevelési eredményeit. A polgármester
tájékoztatta a jelenlevőket a tervezett
lakásépítés előkészületeiről. „Az Innovia
benyújtotta a kérvényt az építkezési engedélyre a munkásszálló felújítása kapcsán.
Úgy tűnik, hogy bár egy kis késéssel, de
tartják magukat a megállapodásunkhoz”
– jelentette ki a polgármester. Hozzátette, hogy minden jel szerint az összes
munkásszállón maradt bérlőnek sikerül
szállást találni. A bérlőknek november
közepéig kell kiköltözniük. Az ülés előtt
beterjesztett napirendi pontként szerepelt
egy tájékoztató néhány képviselő egy ingatlanfejlesztővel való találkozásáról, aki
városunkban üzletközpontot szándékozik
felépíteni. A tárgyaláson résztvevő képviselők egyike, Polka Pál arról tájékoztatta a
testületet, hogy a potenciális partnernek a
város hivatalos állásfoglalására lenne szüksége, ezért szavazást javasolt arról, hogy a
testület hajlandó-e meghallgatni a vállalat
képviselőjét. Vojtech Tomašovič szerint
szeptembertől nem történt előrelépés az
ügyben annak ellenére, hogy a közakarat
nyilvánvaló. A polgármester szerint is
egyértelmű a nyilvánosság támogatása,
ám nincs közmegegyezés abban, hogy az
üzletközpont a városközpontban legyen-e.
Hosszabb vitát követően a testület arra vonatkozó kért álláspontot a hivataltól, hogy
meg kell-e változtatni a városrendezési
tervet egy üzletközpont városközpontban
való esetleges felépítéséhez. Martosy Pétert
felkérte, hogy biztosítsa az ingatlanfejlesztő
képviselőjének jelenlétét a legközelebbi
tárgyaláson.
Az idei költségvetés 3. módosításának
javaslatából néhány érdekesség is nyilvánosságra került. Az egyik az a tény, hogy
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A zselíziek válaszottak,
egyikük megyei képviselő lesz

November 9-én tartották a megyei választásokat. Bár a megyei közgyűlés sok jogkörrel
rendelkezik, városunkban – akár az ország többi részén is – kevesen járultak az urnákhoz. A képviselőjelöltek közül városunkban a zselízi Csenger Tibor kapta a legtöbb szavazatot, aki bejutott a megyei közgyűlésbe. Az elnökjelöltek közül városunkban Tomáš
Galbavýnak volt legnagyobb támogatottsága, november 23-ai 2. fordulóban ő mérkőzik
meg a jelenlegi elnökkel, Milan Belicával.
(illusztrációs felvétel: Roland Kováč)

A város Szódón és Mikolán is tervezi a
csatornahálózat-építést
Már néhány választási időszak óta Zselíz egyik legfontosabb prioritása a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A város vezetése minden igyekezete ellenére nem tudta
elérni, hogy az infrastruktúra tulajdonosa,
a Nyugat-szlovákiai Vízművek megvalósítsa
a beruházást. A vízművek a lakosságszám
szerint szabta meg a csatornahálózat kiépítésének sorrendjét, és városunk a maga 7 ezer
lakosával ez idáig nem került sorra. A város

ezért pályázati forrásokból igyekezett anyagiakat – több millió eurót – szerezni a beruházás megvalósítására, eddig két esetben is
sikertelenül.
Az aktuális pályázati kiírásra reagálva
városunk harmadszorra is benyújtja a kérvényt. Míg azonban a múltban a projekt
költségvetésébe a városrészek „nem fértek
bele”, ezúttal a támogatási kérelem Szódó és
Mikolá csatornázásával is számol. „Érvényes
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