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Želiezovský park alebo Esterházyovský
park? Prípadne Schubertov park? O tejto
otázke začala diskusia v aprílovom čísle
mestských novín. Nadišiel čas, aby sme
zabudli na rodinu Esterházyovcov, alebo
naopak, máme byť hrdí na to, že tu žili?
Výmenu názorov o týchto otázkach sledujte na 6., 7. a 11. strane.

Marcové zasadnutie MsZ

Mestské noviny

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Samospráva mesta Želiezovce pozýva občanov na verejné stretnutie s primátorom
a poslancami mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 15. apríla 2011
o 18:00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Želiezovciach. Diskutovať sa bude
o týchto témach:
– zámena pozemkov medzi PD Pohronie a mestom Želiezovce
– ponukové konanie na kaštieľ
– možnosti výstavby aquaparku
– tepelné hospodárstvo, ceny, petícia občanov
– kanalizácia – podmienky, možnosti, povinnosti

Formuje sa rozvojový
Učitelia v centre pozornosti
program
Vo štvrtok 24. marca sa uskutočnilo 4.
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach (MsZ). V úvode rokovania
bol veľký priestor venovaný prerokovaniu
2. pracovnej verzie Rozvojového programu
mesta na roky 2011-2014. Druhá verzia obsahovala určité zmeny oproti prvej, nefigurovalo tam napríklad vytvorenie obchodnej
spoločnosti, namiesto toho sa objavil návrh
na vytvorenie samostatného útvaru alebo
organizácie v rámci MsÚ.
Poslanec Géza Horváth požiadal o viac
informácií o plánovanej príspevkovej organizácii, ktorá má združovať všetky kultúrne
činnosti a šport. Vyhlásil, že nepodporuje
spojenie týchto činností pod jednu strechu,
pričom poukázal na pomer plánovaných
príjmov a výdavkov v športe a v kultúre.
Podľa primátora v materiáli ide princíp,
že mesto chce so súčasnou situáciou niečo
robiť. „Je to akýsi plán práce, čomu sa budeme
venovať nasledujúce štyri roky – mandát pre
primátora a MsÚ, aby sa týmto zaoberali,“
vyhlásil primátor. Peter Martosy sa vyjadril,
že podľa neho nový koncept bude finančne
náročnejší ako súčasný. Niektoré súčasti
rozvojového programu sú podľa neho automaticky prijateľné, iné si vyžadujú úpravu.
Navrhol, aby sa rozvojový program neprijal
v predloženej detailnej forme, ale v menej
konkrétnej podobe, pretože niektoré súčasti presahujú navrhovaný časový rámec
rozvojového programu a prijatím by sa
mohli stať záväzné v tomto období. Vojtech Tomašovič spomenul otázku školstva.
Podľa neho nie všetky okolnosti vie mesto
ovplyvniť a napríklad v materiáli uvedenú
výstavbu plavárne či športovej haly mesto
→2

V našom meste sú pri príležitosti Dňa
učiteľov každoročne oceňovaní pedagógovia
našich škôl. Tak to bolo aj 25. marca v tomto
roku v Dome kultúry.
Prítomným učiteľom sa prihovoril najskôr koordinátor referátu školstva a kultúry
Pavol Hostačný, ktorý okrem iného povedal,
že učitelia bývali v minulosti váženými osobnosťami nielen pre svoju prácu na vzdelávaní detí, ale aj preto, že boli nositeľmi rozvoja
kultúrneho, športového a spoločenského
života vo svojom pôsobisku. Viceprimátorka
Katarína Mocsyová hovorila o úcte, ktorá

sa vždy spájala s učiteľským povolaním.
Príhovor poslanca MsZ a predsedu komisie
školstva a kultúry Vojtecha Tomašoviča bol
príhovorom jedného z učiteľov. Hovoril o
paradoxoch dnešnej spoločnosti – na jednej strane sa hovorí o dôležitosti výchovy
a vzdelávania a na druhej strane miesto samotných pedagógov v spoločnosti hovorí o
niečom inom. Azda aj preto sa všetci zhodli
v jednom – je dobre, že aspoň v jeden deň
v roku sú v centre pozornosti aj v našom
meste učitelia.
(šh)

Ocenenia dostali: Mgr. Zita Michlová, Mgr. Monika Stanková, Mgr. Milena Virágová, Mgr. Tarr
Myrtil, Mgr. Tünde Erdélyi, Mgr. Gabriela Csókas a Mgr. Július Klimo.
Riaditeľ Základnej umeleckej školy Franza Schuberta Július Klimo prišiel na odovzdávanie
cien v poslednej chvíli. Bol v Leviciach, kde spolu s riaditeľkou Základnej školy Martou Zabadalovou dostali čestné užnania za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť v školstve.
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Formuje sa rozvojový program
1→

určite neuskutoční v tomto období. Koncepcia sa robí na 10-15 rokov, vyhlásil primátor,
je to vízia vyznačujúca smerovanie v určitej
oblasti. Pozmeňujúci návrh Petra Martosyho,
aby rozvojový program nebol detailný, iba
heslovitý, po prestávke v rokovaní nenašlo
potrebnú podporu v hlasovaní, takisto ani
pozmeňujúci návrh Róberta Gulyása, ktorý
do rozvojového programu žiadal zaradiť aj
časť o využití pozemkov, nadobudnutých
prostredníctvom zámennej zmluvy. Tento
návrh tiež predchádzala prestávka, počas
ktorej sa zrodil návrh na využitie týchto
pozemkov na bytovú výstavbu a pestovanie
tulipánov. Návrh rozvojového programu bol
napokon schválený bez týchto zmien v pôvodnom znení.
Živú polemiku vyvolalo aj vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj pozemku
v centre mesta. Prečo to predávame za cenu
vo výške vyše 16 eur za meter štvorcový, keď
sme si pred tromi rokmi stanovili cenu v centre na 50 eur za meter štvorcový, spýtal sa Peter Martosy. Pozemok predávame za úradnú
cenu, čo je v súlade so zákonom o nakladaní
s majetkom, podľa ktorého nemôžeme predať lacnejšie ako je cena určená znalcom,
odvetil primátor. Dohoda o cene vznikla
aj s prihliadnutím na využitie pozemku na
sociálne účely. Po niekoľkých emotívnejších
vystúpeniach poslancov zastupiteľstvo zobralo na vedomie cenu pozemkov a schválilo
odpredaj plochy s výmerou 2445 m2 za cenu
39 300 €. Predaj druhej časti pozemku však
schválený nebol, pretože k schváleniu bol
potrebný dvojtretinový súhlas poslancov, čo
nebolo dosiahnuté.
Realizácia projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce
a Isaszeg prostredníctvom centier podnikateľských služieb predpokladá vytvorenie
spoločného záujmového združenia. Preto

sa v rámci projektu vytvára Združenie
právnických osôb Želiezovce – Isaszeg
Business Centre. MsZ schválilo vstup mesta
do tohto združenia. Pomerne veľký priestor
bol venovaný návrhu riešenia prevádzky
školských klubov. Na februárovom zasadnutí
bol koordinátor referátu školstva a kultúry
poverený vypracovaním návrhov na riešenie
problematiky nedostatočného finančného
krytia na celoročnú plnohodnotnú prevádzku školských klubov. Pavol Hostačný predložil dve alternatívy možného riešenia, tretia
alternatíva sa zrodila na zasadnutí komisie
školstva a kultúry, tú predložil jeho predseda
Vojtech Tomašovič. Po rozprave k tejto téme
sa zastupiteľstvo priklonilo k verzii z dielne
komisie, ktorú aj schválilo. Poslanci sa oboznámili s informatívnou správou o nadobudnutí nehnuteľností do majetku mesta, zobrali
na vedomie zoznam daňových dlžníkov
a správu o činnosti mestskej polície. V rámci
informácií primátora sa poslanci venovali
opäť výmene pozemkov medzi mestom a PD
Pohronie, pričom odzneli nové skutočnosti
v tejto otázke, niektoré nové podnety primátor prisľúbil preveriť. V diskusii sa hovorilo
o prehodnotení členstva mesta v rôznych
organizáciách a združeniach. Poslanci súhlasili s návrhom Vojtecha Tomašoviča,
ktorý najprv poznamenal, že v deň konania
zasadnutia MsZ bolo výročie oslobodenia
mesta spod nemeckej okupácie na konci II.
svetovej vojny a konalo sa aj kladenie vencov
a navrhol, aby v prípade, že podobná udalosť
sa opäť udeje v deň zasadnutia zastupiteľstva,
sa všetci účastníci schôdze tohto aktu zúčastnili. V závere sa hovorilo o energetickej koncepcii mesta, resp. o petícii podanej na jeseň
minulého roka. Róbert Gulyás informoval
zastupiteľstvo, že Gabriel Sólya odstúpil od
zmluvy s mestom o prevode nehnuteľností
bývalého Bytového podniku.
(ik)

Projekt rekonštrukcie verejných priestorov pokračoval začiatkom apríla prácami na
Komenského ulicia a výsadbou stromov a kríkov.
Foto: (ik)

Krátko
Začiatkom februára mesto opäť požiadalo
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
o prehodnotenie odpovede vo veci žiadosti
mesta o súhlas so zmenou názvu Želiezovského parku na Esterházyovský park.
V prípade vypísania novej výzvy v programe LEADER sa mesto bude uchádzať
o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie multifunkčného športového
ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici.
Podobné multifunčné ihrisko stojí aj v areáli ZŠ na Mierovej ulici, bolo postavené
z prostriedkov úradu vlády. Športové ihrisko plánované na dvore maďarskej ZŠ sa má
svojím povrchom odlišovať od existujúceho
multifunčného ihriska, vďaka čomu umožní
využitie na iné druhy športov.
Otázka chodníka vedúceho do Mikuly
zamestnáva v uplynulých rokoch mnoho
občanov. V minulom roku mesto podalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z eurofondov prostredníctvom Regionálneho operačného programu na vybudovanie chodníka v Mikule. Táto žiadosť sa
nedostala medzi vybraté úspešné projekty.
Keďže finančná situácia mesta nedovoľovala
zaradenie tejto investície do tohtoročného
rozpočtu, lebo z vlastných prostriedkov
mesto nedokáže pokryť náklady stavby,
mestský úrad je pripravený v prípade opätovného vypísania výzvy reagovať podaním
projektu v rámci 2. etapy rekonštrukcie
verejných priestorov mesta, do ktorej bude
zahrnutá aj výstavba chodníka do mestskej
časti Mikula.
V odpovedi na interpeláciu poslanca
Róberta Gulyása, či už bola zrealizovaná
výmena pozemkov medzi mestom a PD
Pohronie Želiezovce, zaradenej do bodu
riešenie interpelačných príspevkov poslancov na marcovom zasadnutí MsZ, primátor uviedol, že návrh do katastra zatiaľ
nebol podaný. K tejto i k ďalším aktuálnym
otázkam v meste, ako návrh na vyhlásenie
verejnej súťaže na odpredaj kaštieľa a na
výstavbu aquaparku, resp. prerokovanie
rozvojového programu mesta, bude v apríli
zvolané verejné stretnutie s občanmi.
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice
zorganizovalo 8. marca na MsÚ v Želiezovciach informačno-diskusné stretnutie zamerané na získanie vedomostí a zručností
v rozpoznávaní diskriminácie na individuálnej a systémovej úrovni. Stretnutie
sa uskutočnilo v rámci projektu Cestou
kooperácie k riešeniu problémov marginalizovaných skupín, ktorý sa uskutočňuje
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s podporou Fondu sociálneho rozvoja.
Účastníci boli poučení o jednotlivých
formách diskriminácie a príkladoch
porušovania zásad rovnakého zaobchádzania, oboznámili sa s prácou s predsudkami, ich rozpoznávaním a lektorky im uviedli aj konkrétne príklady
prípadov diskriminácie a nachádzania
možností riešenia.
V dňoch 5. až 7. apríla sa delegácia
vedená primátorom mesta zúčastnila
na spomienkovom podujatí v Isaszegu,
kde si pripomenuli isaszegskú bitku
z roku 1848.
7. apríla sa konala voľba kontrolóra mesta Želiezovce. Nová voľba bola vypísaná
po tom, čo Lívia Mellenová odstúpila
z tejto funkcie vo februári. Žiadosť podali štyria záujemcovia. Mestské zastupiteľstvo zvolilo za hlavnú kontrolórku
mesta Soňu Šuranskú, ktorá nastúpi do
funkcie 1. mája.
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Poslanecká reakcia

Géza Horváth (SMK – MKP) – k 8. bodu marcového zasadnutia MsZ:
„Dvadsať rokov som členom mestského zastupiteľstva nášho mesta. Za tieto dve desaťročia sa zrodilo
mnoho dobrých a niekoľko škodlivých rozhodnutí. Iba ojedinele sa však vyskytli také rozhodnutia, na
ktoré sme na konci volebného obdobia spomínali ako na banálne zlé. Takým bolo napríklad schválenie predaja pozemkov v centre mesta na Mierovej ulici jednému podnikateľovi, od ktorého ich muselo
ďalšie zastupiteľstvo odkúpiť za omnoho vyššie ceny. Osobne považujem za unáhlené a prinášajúce
potenciálne nebezpečie ekologickej katastrofy aj schválenie výstavby vodného diela, ale tento môj názor – zatiaľ – nezdieľa mnoho ľudí. Bod číslo 8 rokovania marcového zasadnutia MsZ zostane určite
pamätným. Išlo o predaj pozemku. Ak by sme to schválil, v centre mesta by sa mohla začať výstavba
komplexného domova sociálnych služieb pre seniorov a sociálne odkázaných, vytvoriaceho 50 pracovných príležitostí, na ktorú sme mali hotové projekty. Ku kvalifikovanej väčšine bolo potrebných
8 hlasov. 7 hlasov za, žiaľ znamená, že výstavba sa neuskutoční, nedostaneme 36 400 eur a zostanú
nám na krku aj projekty. Je mi to ľúto!“
Spracoval (ik)

Nedoplatky v stotisícoch

Mestský úrad zostavil a zverejnil zoznam daňových dlžníkov z radov právnických a fyzických
osôb, ktorý mali ku koncu roka daňový nedoplatok presahujúci limit 1659,7 € u právnických
a 165,97 € u fyzických osôb. Zoznam dlžníkov bol aj predmetom rokovania marcového zasadnutia MsZ. Mesto na základe zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov eviduje podľa
spomenutého kritéria 9 právnických osôb, ktorých nedoplatok predstavuje spolu 358 797,99 eura
a 175 fyzických osôb, ktorých daňový nedoplatok je 136 923,95 eura. Právnické osoby dlhujú
najmä na dani z nehnuteľnosti, u fyzických osôb – dlžníkov prevažujú nedoplatky za odvoz komunálneho odpadu. Najväčším dlžníkom je spoločnosť MANAZ, s.r.o., ktorej nedoplatok spolu
s penále predstavuje 279 173 eur.
(ik)

50 hektárov – zadarmo?

„Mesto Želiezovce ako jedno z prvých na
Slovensku uplatnilo právo zo zákona žiadať do
vlastníctva pozemky, na ktorých má nehnuteľnosti,“ komentoval primátor Pavel Bakonyi
správu o nehnuteľnostiach nadobudnutých
do vlastníctva mesta predloženú na marcové
zasadnutie mestského zastupiteľstva. V uplynulých mesiacoch uskutočňoval Mestský
úrad v Želiezovciach systematické kroky
k nadobudnutiu a majetkovo-právnemu
vysporiadaniu pozemkov, ktoré síce boli
mestom využívané, ale z rôznych dôvodov
nepatrili do vlastníctva mesta. V období od
konca roka 2009 doteraz sa podarilo majetkovo-právne vysporiadať 497 622,52 m2
pozemkov v celkovej hodnote 173 010,45 €,
pričom v niektorých prípadoch sa znalecký
posudok práve uskutočňuje, čo znamená, že
výsledná hodnota pozemkov získaných do
vlastníctva mesta bude ešte vyššia.
„Väčšina majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov sa uskutočnila na základe
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Tento
zákon, ako by sa mohlo zdať, umožňoval vysporiadať si pozemky v mestách a obciach už
od r. 1991. Jeho aplikáciu do praxe však sťažovali problémy na rôznych stupňoch vytvárania
odovzdávacích – delimitačných protokolov zo
strany štátu aj obcí,“ hovorí Jana Kišďurková, referentka MsÚ v Želiezovciach, ktorá
majetkovo-právne vyspriadania pre mesto
vybavovala. „Postup bol síce daný, ale veľmi
komplikovaný, pretože majetok bol rozdrobený – niečo v minulosti patrilo národným

výborom, niečo štátnym podnikom, niečo bolo
napísané na samotný štát. Často bolo preto
nejasné, kto je odovzdávajúcou stranou a zo
strany miest a obcí boli požadované dokumenty rôzneho charakteru, ktoré mali potvrdzovať právny nárok na majetok. Mnohé obce
a mestá tento proces začali, ale nedokončili
Tento zákon bol preto mnohokrát novelizovaný so snahou vychytať chyby a obmedziť

lokalitách určuje katastrálny úrad. V katastri
Želiezoviec prebiehalo toto konanie v roku
2002, v Mikule a vo Svodove sa vytvorenie
ROEP začalo v roku 2009.
Medzi získanými pozemkami je napríklad aj parcela pod kinom, ale aj štadión
či Námestie sv. Jakuba a mesto bude v tejto
činnosti pokračovať aj naďalej. Účinnosť
MsÚ vo vysporiadaní pozemkov si vyslúžila

Prehľad pozemkov majetkovo-právne vysporiadaných za obdobie od konca roka 2009
doteraz:
1. Delimitácia pozemkov od Slovenskej správy ciest vo výmere 30 114 m2, v celkovej hodnote
319,19 € - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v Mikule a Želiezovciach
2. Register obnovenej evidencie pozemkov vo výmere 32 093 m2, v celkovej hodnote
51 491,53 € - zastavané plochy a nádvoria, záhrady, ostatné plochy v Mikule
3. Register obnovenej evidencie pozemkov: vo výmere 1637 m2, v celkovej hodnote 12 342,
98 € - trvalé trávnaté porasty a orná pôda vo Svodove
4. Delimitácia pozemkov zo strany Obvodného úradu Nitra v celkovej výmere 261 866,52
m2, v celkovej hodnote 90 229,33 € - spolu 71 parciel v extraviláne aj intraviláne mesta
(okrem iných a pozemky pod kinom, námestie, cesta k amfiteátru, parcela v ZŠ s VJM)
5. Delimitácia pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výmere 66 337 m2, v celkovej hodnote 18 627,42 € - 17 parciel (napr. štadión, bývalé dopravné ihrisko, časť gaštanovej
aleje)
6. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov vo Svodove v celkovej výmere 91 749 m2,
znalecké hodnotenie práve prebieha
7. Majetkovo-právne vysporiadanie kynologického areálu vo Svodove vo výmere 13 826 m2,
znalecké hodnotenie práve prebieha
rôzne prekážky. Teraz je už cesta schodná,
aj keď to aj teraz vyžaduje nemalé úsilie!“
Niektoré pozemky sa mestu podarilo majetkovo-právne vysporiadať vďaka zákonu
č. 180/1995 Z. z., umožňujúcemu vytvorenie
Registra obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP), ktorého termíny v jednotlivých

nielen uznanie zastupiteľstva, ústne vyjadrené predsedom ekonomickej komisie Petrom
Martosym na marcovej schôdzi MsZ, ale aj
záujem iných samospráv, ktoré sa obracajú
na pracovníkov želiezovského MsÚ so žiadosťami o pomoc v tejto činnosti.
(ik)
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Rozvojový program
– 2. kolo
Na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
sa venovalo nemálo pozornosti
druhej, mierne upravenej verzii rozvojového programu na toto volebné
obdobie. Keďže mesiac predtým najviac kontroverzií medzi poslancami
vyvolal návrh na vytvorenie mestskej
s.r.o., v druhej, prepracovanej verzii
sa táto súčasť už neobjavila. V druhej
verzii sa uvažuje s útvarom správy
majetku a investícií mesta, nie však
ako s obchodnou spoločnosťou, ale
ako samostatnou súčasťou mestského úradu. Tento útvar by mal mať na
starosti správu mestských budov, ako
aj poskytovanie služieb v tejto oblasti, údržbu a opravy budov, realitnú
činnosť v spojitosti s predajom mestských nehnuteľností a investorskú
inžiniersku činnosť vo výstavbe.
Základom reštrukturalizácie je
podľa primátora potreba zavedenia
motivácie do práce mestských pracovníkov. Podľa rozpravy k tomuto
bodu na marcovom zasadnutí s
motívmi vypracovania novej organizačnej štruktúry samosprávy poslanci vcelku súhlasili. Pripomienky
mali skôr k umiestneniu kultúrnych
a športových aktivít pod jednu strechu príspevkovej organizácie (G.
Horváth), príliš detailne vypracovanému návrhu namiesto heslovitého
(P. Martosy), časovému nesúladu
rozvojového programu a jej súčasti
– koncepcie školstva (V. Tomašovič,
G. Horváth), vytvoreniu príspevkovej organizácie a k tomu, že sa
v materiáli neobjavilo využitie novonadobudnutých pozemkov mesta
(R. Gulyás). K zdržanlivosti v oblasti
návrhu koncepcie udržateľného rozvoja školstva vyzval V. Tomašovič,
naopak časť školstvo zvlášť, ale aj
celý dokument podporil v aktuálnej
forme P. Polka. Primátor v diskusii
k tomuto bodu vyzdvihol dôležitosť
koncepčného prístupu, ktorý zabezpečí určitú priamočiarosť v rozvoji a
eliminuje alebo minimalizuje výskyt
možných nesystémových riešení. Po
dvoch po sebe tesne nasledujúcich
prestávkach, po ktorých neprešiel
návrh na zjednodušenie rozvojového
programu a na využitie pozemkov
získaných výmenou s družstvom
na pestovanie kvetín (ten posledný
zjavne navrhnutý s úmyslom upozorniť na problematiku), návrh bol
väčšinou prezentovaných poslancov
schválený.
(ik)
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Školské kluby zápasia s finančnými problémami
Základné školy, resp. školské kluby majú sa zaraďujú do vyšších platových tried, čo tiež
problémy s financovaním, ktoré pretrvávajú už zvyšuje nároky na rozpočet. Podľa riaditeľky
dlhšie obdobie, dozvedeli sa občania sledujúci ani s pomocou dodatočného príspevku rodičov
udalosti februárového zasadnutia mestského vo výške 7 € sa nedajú úplne vykryť náklady.
zastupiteľstva v Želiezovciach v bode o do- Podobná je situácia aj na maďarskej ZŠ, kde je
táciách pre školy a školské zariadenia. Výška navyše asi 30 sociálne odkázaných žiakov, ktorí
poskytovaných dotácií na prevádzku a mzdy na priplácajú iba 3,50 eura, takže finančné podžiaka závisí od celkového počtu žiakov v danej mienky sú o to ťažšie. Poslanci dodatok schválili
kategórii a od výšky finančného krytia v roz- a koordinátora školstva poverili vypracovaním
počte mesta pre školské zariadenia, ktoré je zas návrhu riešenia tejto situácie.
zabezpečené z výnosu podielových daní. Na
Ten predložil na marcové zasadnutie MsZ
obe školské kluby – po starom družiny – pred- dve alternatívne možnosti riešenia. Prvá alstavuje ročná dotácia spolu asi 70 000 €. Na jed- ternatíva bola zameraná na prispôsobenie fino dieťa to predstavuje 350 eur. Pre porovnanie nančných prostriedkov k úväzkom a prevádzke
v ZUŠ predstavuje táto dotácia 600 €, v mater- školských klubov, vyžadujúca dodatočné zdroje
ských školách 1600 €, v CVČ 142 €. Na febru- z rozpočtu mesta vo výške 20 000 €. Druhá
árovej schôdzi sa
Schválená alternatíva vznikla na zasadnutí komisie školstva a kultúry dňa 22.
hovorilo
najmä
marca 2011 a je kombináciou predchádzajúcich dvoch alternatívnych riešení. Komisia
o školských kluodporúča ponechať rozsah poskytovaných služieb školských klubov pri základných
boch, v prípade školách v rovnakom rozsahu ako doteraz – 4 vychovávateľky, ale s upravenými úväzktorých – odznelo kami od 1. 4. 2011. Vyučovacie hodiny, ktorými si vychovávateľky dopĺňajú úväzok
na rokovaní – táto (7 hodín týždenne – ZŠ slov.) uhrádzať z prenesených kompetencií. Ďalej komisia
suma nepostačí odporúča umožniť vychovávateľkám pracovať na dohodu v CVČ od 1. 9. 2011, čím
do konca roka. si budú môcť čiastočne kompenzovať výpadok finančných prostriedkov. Finančné
„Mesto, ak na to prostriedky pre ŠKD zo strany zriaďovateľa ponechať v rozpočte mesta v minimálnej
má prostriedky, výške 40 000,- € a v maximálnej miere využiť vzdelávacie poukazy na učebné pomôcmôže to zo svojho ky. Zastupovanie učiteľov vychovávateľkami využívať len v nutných prípadoch.
rozpočtu dofinancovať, inak musí šetriť,“ vyhlásil koordinátor re- alternatíva počítala s prispôsobením úväzku
ferátu školstva a kultúry Pavol Hostačný. Podľa a prevádzky výške dostupných finančných
Marty Zabadalovej, riaditeľky ZŠ na Mierovej prostriedkov, počítajúcu so znížením úväzku
ulici, priemerný úväzok vychovávateliek je 27 vychávateliek. Vojtech Tomašovič oboznámil
hodín, pričom učiteľky pracujú na priemerný zastupiteľstvo s výstupom z komisie školstva
úväzok 23 hodín, pretože je dopyt, aby praco- a kultúry ako treťou alternatívou. Zastupiteľvali až do 17.00 h. Pritom aj vychovávateľky stvom bol schválený tento návrh.
(ik)
v školských kluboch si zvyšujú kvalifikáciu, čím

Nové informácie o výmene pozemkov
Otázka zámerny pozemkov medzi mestom
a Poľnohospodárskym družstvom Pohronie rezonovala aj na marcovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, keď v rámci bodu Informácie
primátora bola poslancom predložená správa
so zhrnutím podstaty výmeny – krátka charakteristika pozemkov PD a mesta s priloženou
mapkou s vyznačením týchto pozemkov. Pozemky PD v intraviláne mesta zaberajú 82 961
m2, ich hodnota je podľa materiálu 81 946 €.
Podľa územného plánu mesta sa nachádzajú
v území, charakterizovanom ako rekreačné
územie. Ide o „pozemky ohraničené bývalým
bitúnkom (bitúnok nie je súčasťou) a pokračujú
v smere popri Hrone po most cez Hron v Želiezovciach. Zahŕňajú celý areál bývalého kúpaliska
a čiastočne zasahujú aj do areálu autokempingu.
Obchádzajú areál Bowling baru a vedú cez Poštovú ulicu (cesta je ich súčasťou) až po bývalý bitúnok“. Pozemky mesta určené na zámenu majú
rozlohu 378 411 m2, hodnotu 81 946 €. „Na ľavej
strane rieky Hron zahŕňajú časť vácovskej cesty
a značnú časť ornej pôdy v severovýchodnom cípe
Mikulášskeho katastrálneho územia. Na pravej
strane rieky Hron zahŕňajú poľnú cestu vedúcu

od mikulskej autobusovej zastávky v smere na
železničnú trať a množstvo dlhodobo nevyužívaných poľných ciest, ako aj ornú pôdu lokalizovanú
vpravo od nadjazdu cez železničnú trať v smere
Mikula – Veľký Dvor.“
K tejto otázke sa vyjadril Róbert Gulyás,
ktorý na marcovej schôdzi zvolil nečakane
zmierlivý a vecný tón. Spomenul, že z plochy
ponúkanej mestu sa dá využiť iba časť a naopak,
vyčíslil, aké zisky sa mohli vytvoriť na hektári
ornej pôdy, ktorú mesto roky prenajímalo
družstvu, pričom na 30 hektároch odhadol
ročný zisk na pol milióna korún. Prekvapil
aj informáciou, že na jednom z vytipovaných
pozemkov sa nachádza ložisko štrku, pričom
podľa neho sa tam môže nachádzať štrk za
milióny eur. Vyhlásil, že nie je zástancom iba
jedného riešenia, ale nepodporuje aktuálne
platné riešenie. Primátor označil poslancovu
argumentáciu za prospešnú, jeho argumenty
za zaujímavé a akceptovateľné, vyjadril však
počudovanie nad tým, prečo neboli vyslovené
skôr. Tejto téme sa má venovať aj stretnutie
s občanmi, ktoré sa uskutoční 15. apríla.
(ik)
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V rizikových lokalitách
posilnená prítomnosť MsP
Nikoho znalého pomerov snáď neprekvapuje fakt, že v určitých častiach Želiezoviec dochádza častejšie k páchaniu trestnej
činnosti, ako v iných, tzv. pokojnejších
častiach. Tiež by väčšine obyvateľov nerobilo väčší problém identifikovať niekoľko
problémových oblastí mesta. Na častejšie
prejavy neslušnosti, výtržníctva, fyzického
napádania obyvateľov aj návštevníkov mesta
zareagovala vlani Mestská polícia v Želiezovciach prijatím bezpečnostných opatrení
s cieľom eliminovať tieto riziká v problémových oblastiach. Po analýze zistených
priestupkov a oznámení od občanov v spolupráci s OO PZ Želiezovce boli vytipované
rizikové lokality v meste. Ide najmä o miesta,
kde sa v nočných hodinách zdržujú ľudia,
ktorí často nevhodným správaním a po požití alkoholických nápojov porúšajú verejný

Želiezovský spravodajca
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Deň vody

Dňa 22. marca sa pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnila na Námestí sv.
Jakuba prezentačná akcia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Odštepný závod
Levice zorganizoval prezentáciu svojho vozového parku, techniky, jeho pracovníci
predviedli aj rôzne ukážky zásahov pri poruchách
a svoje miesto na námestí
mali aj výtvarné a literárne práce žiakov miestnych
škôl, ktoré boli pripravené
a odoslané v rámci súťaže
vyhlásenej
podnikom.
Riaditeľka OZ Levice Zuzana Trnková na začiatku
podujatia vyhlásila víťazov
a umiestnených v jednotlivých kategóriách súťaže
a úspešným účastníkom
odovzdala vecné ceny.
Pracovníci firmy poskytli záujemcom odborný
výklad o vystavených vozidlách a technických pomôckach vodárov, záujemcom, medzi
ktorými dominovali deti, predviedli odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí,
montáž vodovodnej prípojky, zisťovanie nepovoleného odberu a ďalšími činnosťami,
ktorými sa pracovníci vodárenského podniku zaoberajú. Na podujatí bola možnosť
bezplatného chemického rozboru vzoriek vody zo studní.
(ik)

Nie všetci čerpali dotáciu

Medzi rizikové lokality patrí aj Mierová ulica
a čínska štvrť.
Foto: (šh)
poriadok a nočný pokoj. Na tieto prejavy
častejšieho porušovania verejného poriadku
reagovala MsP okrem iného intenzívnejšou
kontrolou rizikových lokalít vo večerných,
nočných hodinách a cez víkendy. Medzi
vytipované rizikové lokality patrí okolie
pohostinstva Metro na Krátkej ulici a okolité
ulice, Poštová, Hronská ulica a Námestie sv.
Jakuba, Mierová ulica, Ulica SNP – okolie
herní, okolie amfiteátra a Komenského ulica,
okolie vnútroblokov sídlisk – čínska štvrť, za
Mladosťou, za Poštou, cintoríny, Cintorínska
a Poštová ulica a okolie štadióna.
Na podobnom princípe boli identifikované rizikové oblasti z pohľadu ochrany
životného prostredia, do ktorých patria
najmä okrajové časti mesta, kde aj napriek
pravidelným kontrolám pribúdajú nepovolené skládky odpadu aj nepovolené výruby
stromov. V oblasti životného prostredia sa
mestská polícia zameriava najmä na prístupové cesty smerom do Karoliny a Roziny,
gaštanovú alej, územie za mostom a časť
Jarok a okolie Hrona.
(ik)

Na rok 2010 bolo podľa VZN o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podaných 33 projektov. So správou o rozdelení a použití pridelených dotácií a o ich vyúčtovaní
sa poslanci mestského zastupiteľstva oboznámili na februárovej schôdzi MsZ. 33 projektov
podalo 14 subjektov, pričom schválená dotácia na tieto projekty predstavovala 34 000 eur.
Z tejto sumy bolo ku koncu minulého roka vyúčtovaných 32 094 eur, nevyčerpalo sa v prípade šiestich projektov, celkovo vo výške 1906 eur. Všetky realizované projekty boli vyúčtované,
čo znamená, že disciplína žiadajúcich subjektov je dobrá. Schválené prostriedky nevyčerpala
ZUŠ, Združenie rodičov pri ZŠ slovenskej, miestna rímsko-katolícka cirkev a miestny odbor
Matice slovenskej.
(ik)

Už vidno

prvé náznaky toho, že členovia Občianskeho združenia Mikulčan nezostávajú pri slovách,
ale svoje predsavzatia, medzi ktoré patrí oživenie spoločenského života a skrášlenie tejto
mestskej časti, aj zrealizujú. Svedčia o tom nielen prvé – a treba poznamenať, že úspešné
podujatia vo vlastnej réžii
ako fašiangová zábava či
Deň žien, ale aj práce na
úprave mikulských verejných priestorov.
S prácami na skrášľovaní verejných priestranstiev
začali členovia OZ s príchodom prvých jarných
dní. Pri autobusovej zastávke pribudlo 5 nových stromov, vyčistili východnú časť
mikulského parku, upravili
živý plot a vyčistili chodník
pred škôlkou. Prvé ohlasy
obyvateľov sú pozitívne, na
brigády sa ľudia hlásia a darí sa aj nadväzovať spoluprácu s mikulskými podnikateľmi, ktorí v týchto činnostiach ponúkli pomoc. Jedným z najbližších cieľov OZ je uskutočnenie sadových úprav na priestranstve
pred budovou škôlky.
(ik)
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Želiezovský spravodajca

Prečo chce mesto premenovať Želiezovský park na Esterházyovský?
Z februárového čísla Želiezovského spravodajcu sa verejnosť
nášho mesta dozvedela, že MsZ
sa už od leta pokúša premenovať
náš Želiezovský park na Esterházyovský. Bol som tým nemilo
prekvapený už aj preto, lebo zámer, ktorý sa dotýka celého mesta, sa obyčajne najprv zverejní a
dáva sa možnosť, aby sa k nemu
občania vyjadrili. Doterajší názov
Želiezovský park platí údajne už
viac ako dvadsať rokov. Priznám
sa, že ja som toto premenovanie nepostrehol a vždy som si
myslel, že park v našom meste je
pomenovaný po svetoznámom
hudobnom skladateľovi Franzovi
Schubertovi. Ten bol v rokoch
1818 a 1824 v rodine grófa Jána
Esterházyho učiteľom hudby jeho
dvoch dcér. Tesne vedľa parku
je dodnes pamätná izba tohto
hudobného velikána, ktorú navštevujú aj zahraniční turisti. V
parku bola i jeho busta a preto
niekedy po vojne dostal dostal
názov Schubertov park. Aj priľahlá ulica nesie jeho meno. Takto
ho poznali nielen Želiezovčania,
ale aj obyvatelia širokého okolia.
Takto uvažovali vtedajší predstavitelia mesta, ktorým by ani
nenapadlo pomenovať park podľa
veľkostatkára baróna, grófa Jána
Esterházyho. A to i napriek tomu,
že aj vtedy vedeli, že park dala
vybudovať rodina Esterházyho.
V prípade rodu Esterházyovcov ide o niekoľko generácií
a rôznych vetiev. Ján Karol Esterházy bol veľkostatkár, barón,
príslušník zvolenskej vetvy šľachtického rodu. O Eszterházyovcoch

je známe, že žili v neslýchanom
prepychu. Ich majetky zaberali
veľkú časť južného Slovenska. V
30-tych rokoch 19. storočia žilo a
pracovalo na Eszterházyovských
majetkoch asi trištvrte milióna
poddaných a konkrétne u želiezovských Eszterházyovcov okolo
1200 poddaných. Poddaní roľníci
museli ťažko pracovať na ich
majetkoch v nepredstaviteľných
ťažkých podmienkach. Žili vo
veľkej biede, nevedomosti a bez
akýchkoľvek ľudských práv. Z ich
predkov a potomkov spomeniem
len dvoch, a to grófa M. Eszterhá-

tomto období pôsobil ako agent
Maďarska v Československu, jeho
úlohou bolo rozbitie Československa a úplné pripojenie Slovenska
k Maďarsku. Toľko stručne o
Eszterházyovcoch.
A teraz otázka. Odkiaľ prišiel
návrh na premenovanie nášho
parku na Esterházyovský? Ja som
sa zaujímal o to, ako sa tento
návrh zdôvodňoval. Podľa jednej
verzie dediči po Jánovi Esterházym prisľúbili, že ak park bude
niesť ich meno, poskytnú financie
na rekonštrukciu kaštieľa. Táto
verzia sa nepotvrdila, ale aj pre

zyho, ktorý bol v roku 1848 členom prvej ústavnej vlády, čo bolo
v čase najsilnejšej maďarizácie
všetkých národností, ale najmä
Slovákov žijúcich v Uhorsku. Ako
druhého z rodu Eszterházyovcov
spomeniem Jána Eszterházyho
narodeného v roku 1901, ktorý
bol za prvej ČSR poslancom
NZ za košický volebný obvod. V

mňa by bolo prijateľné, ak by
to tak bolo. Podľa ďalšej verzie
Esterházy v tom období daroval
obyvateľom mesta mnoho hektárov svojej pôdy ako stavebné
pozemky siahajúce od dnešnej
SES-ky až po Ulicu kpt. Nálepku.
Ani táto verzia sa však nepotvrdila. Tak prečo tá zmena názvu
parku?

Esterházyovský park? Schubertov park?

Miestami so súhlasným záujmom, inde trochu mrzuto som
čítal článok Prečo chce mesto
premenovať Želiezovský park
na Esterházyovský? So súhlasom, lebo ako sa zdá, aj pisateľ
článku, podobne ako ja, sa len
nedávno dozvedel o tom, že náš
park už viac ako 20 rokov nesie oficiálny názov Želiezovský
park. Doteraz som si myslel, že
sa volá Schubertov park, keďže
v tlačových správach sme o tom
čítali v tomto znení a aj my,
Želiezovčania, sme používali
tento názov. Ale ako sa hovorí
„pjavidlo je pjavidlo!“, a to je

oficiálne, čo pred vyše 20 rokmi
niekto vymyslel pri písacom stole a stalo sa úradným názvom.
Treba poznamenať, že dotyčný
nebol príliš obdarený fantáziou.
Je to podobné, akoby sme mali
jedinú ulicu v meste a nazvali
ju Želiezovskou. (Mikulská ulica
je iný prípad! Keďže obec sa
stala súčasťou mesta, nezaškodí,
keď aspoň pomenovanie ulice
nesie starý názov.) Môžeme
hovoriť o želiezovskom parku,
ak by sme napríklad chceli povedať, že „želiezovský park je
krajší ako levický“. Podobne by
sme mohli vyhlásiť, že „želiezov-

ský spevokol má menej členov
ako komárňanský“. Ale ani nám
nenapadne, aby sme Miešaný
zbor Franza Schuberta zamenili
za Želiezovský zbor.
Mne osobne by sa páčilo aj
pomenovanie Schubertov park,
pri vyslovení ktorého by sa návštevníci na základe tohto mena
mohli spýtať, čo má park spoločné s hudobníkom. Ak však chceme zohľadniť, kto mal najväčšiu
zásluhu na založení parku,
jednoznačne hlasujem za rodinu
Esterházyovcov. Pre vymývanie
mozgov počas štyroch desaťročí
po druhej svetovej vojne mnohí

Vraj preto, lebo ho spomínaný
Esterházy zakladal. Ale Eszterházyovci mali podobných parkov,
lesoparkov, lesov, kaštieľov a iných
nehnuteľností možno desiatky.
Myslím si, že by nebolo správne
ani zodpovedné teraz tieto nehnuteľnosti premenovávať podľa
vtedajších veľkostatkárov – ich
majiteľov. A dokonca napriek
tomu, že názvoslovná komisia SR
s premenovaním nesúhlasí. Viem,
že najmä SMK rada pomenúva
na južnom Slovensku ulice, námestia a iné verejné priestranstvá
menami maďarských predstaviteľov z čias Uhorska, akými sú
Széchenyi, Kosúth, Eszterházy...
V Želiezovciach žije takmer 50 %
občanov slovenskej národnosti a
nám Slovákom takéto a podobné
mená pripomínajú ťažký život
Slovákov v Uhorsku v 19. storočí.
Preto si myslím, že poslanci MsZ
a predstavitelia nášho mesta by
mali svoj návrh prehodnotiť a
zmeniť. Ak náš park nemá niesť
meno Franza Schuberta, tak
nech zostane Želiezovským parkom, ako doteraz. Želiezovce tu
boli, sú aj budú. Eszterházyovci
tu boli a dnes nám pripomínajú
len prepych, v akom žili oni a
veľkú biedu, v akej žili poddaní,
ktorí na ich majetkoch ťažko
pracovali. Je načase na nich
zabudnúť.
Myslím si, že poslanci MsZ
i vedenie mesta by sa mali venovať dôležitejším veciam, ktoré
trápia občanov mesta a nie opakovane hľadať názov pre Želiezovský park.
Ing. Alojz Hančin

aj teraz vidia vo veľkostatkárskej triede „vykorisťovateľov“ a
„neľútostných tyranov“. Ak by
niekto počas zriadenia, kde vládla jedna strana, chcel premenovať park na Esterházyovský,
pravdepodobne by neunikol ani
väzeniu. Už v škole sme museli
odriekavať nespochybniteľnú
socialistickú dogmu, že statkári,
továrnici, bankári sú nepriateľmi ľudu, oproti tomu každý člen
jednoduchého ľudu je nevinný
utláčaný sluha. Od našich rodičov, starých rodičov vieme, že
gróf sa o svojich „poddaných“
staral. (Preto úvodzovky, lebo
→

apríl 2011

Želiezovský spravodajca 7

Esterházyovský park? Schubertov park?
aj toto slovo dostalo medzičasom pejoratívny význam. Hoci
grófsky poddaný, panský kočiš,
sluha, lesník alebo komorná
mali väčšiu sociálnu istotu ako
dnešní „podriadení“ alebo „zamestnanci“.) Jánovi Karolovi
Esterházymu a jeho dedičom
mohli Želiezovce a ich okolie
ďakovať za mnoho. Pomyslime
len na rozkvitajúce poľnohospodárstvo, chov hovädzieho
dobytka, polstokilometrovú
úzkokoľajovú železnicu (ktorú
vďačné budúce pokolenie dokázalo rozkradnúť iba za niekoľko
desaťročí na stavebný materiál), pestovanie cukrovej repy,
pohronskoruskovský cukrovar,
šalovský vinič a pivnice, gaštanovú alej, orechový les, majere
poskytujúce prácu a chlieb atď.
Ak by Ján Karol Esterházy narábal so svojím majetkom tak
sebecky, ako mnohí dnešní „no-

vozbohatlíci“, nemíňal by obrovské sumy na to, aby sa Schubert
na niekoľko mesiacov cítil v materiálnom bezpečí, nevenoval by
(dnes nepredstaviteľne veľkú)
časť svojich príjmov na založenie Maďarskej akadémie vied
a o jeho mecenatúre by sme sa
mohli rozpisovať ešte dlho.
Ak by sme želiezovský park
nazvali Esterházyovským, tým
by sme zrejme nechceli verejnosť
upriamiť na Jána Esterházyho.
I keď aj on by si konečne zaslúžil, aby očistili jeho meno. Zrejme bolo obrovským tŕňom v oku
v po vojne znovuzriadenom
Československu, že jediným
politikom–poslancom parlamentu Slovenského štátu, takmer
do konca stojacom po boku
fašistického Nemecka, ktorý sa
ohradil voči deportácii Židov,
bol maďarský šľachtic.
Bolo ho treba označiť za nepri-

jateľného. Na základe lživých
obvinení bol väznený najprv
v sovietskom, potom v československom väzení. Ruský najvyšší
súd odvtedy anuloval rozsudok
nad Esterházym. Slovenská tlač
ho aj dnes označuje za „kontroverznú“ osobu pre jeho údajný
antisemitizmus. Jeho, ktorý
zachránil pred istou smrťou
stovky Židov, Slovákov, Čechov
a Poliakov. My však vieme: jeho
najväčším hriechom, ktorý ani
dnes hlasno nevyslovujú, bolo,
že odvážne ochraňoval záujmy
Maďarov na území Slovenského
štátu.
Nechápem úplne myšlienky autora článku týkajúce sa
národnostného zloženia nášho
mesta. Nemám ilúzie: sčítanie
obyvateľstva v tomto roku pravdepodobne vykáže ďalší úbytok
maďarského obyvateľstva a teda
v našom meste bude viac Slová-

kov ako Maďarov. Ale čo to má
spoločné s názvami ulíc? Prečo
niekomu vadí, že v meste, kde
žijú Slováci aj Maďari, popri
Sládkovičovej, kpt. Nálepku či
Jilemnického ulici sú aj ulice
pomenované po Lajosovi Kossuthovi, Jurajovi Dózsovi či
Františkovi Rákóczim II.? A je
dobré aj to, že máme Kherndlovu, Sacherovu či Schubertovu
ulicu, veď sú to slávni velikáni,
na ktorých môžeme byť v Želiezovciach hrdí. Je mi ľúto, že
sme doteraz nepomenovali ulicu
po Augustínovi Fischerovi–Colbriem, Karolovi Santhóovi či
Jánovi Karolovi Esterházym.
Pritom sa však teším, že už
nemáme Marxovu či Leningradskú ulicu. (Ako by to aj
vyzeralo, mať ulicu pomenovanú po meste, ktoré už ani nie
je na mape?!)
Géza Horváth

50 rokov v mestskom postavení
V 80-tych rokoch sa športovému životu
v meste darilo menej. Telovýchovná jednota
Slovan zápasila so štrukturálnymi, personálnymi a finančnými ťažkosťami, pričom sa
podmienky vybavenosti zlepšovali: ukončila
sa výstavba športovej haly T-18, bol nainštalovaný rozhlas na štadióne, dokončili sa
tenisové kurty. Aktívne fungoval tenis, auto-motoristický šport, športová streľba a oddiel
stolného tenisu.
Ing. Juraj Deák (riaditeľ miestnych Štátnych majetkov) sa pričinil o položenie základov nového športového odvetvia v našom
meste v roku 1983 – klusáctva. Súťažných
klusákov chovali v Rozine, v roku 1984
vyhrali 12 pretekov. Najúspešnenjším klusákom bol IFIÚR s 9 víťazstvami, vďaka čomu
získal titul Klusák roka SSR.
V rámci mestských slávností boli v roku
1984 prvýkrát vyhodnotení najúspešnejší
športovci mesta. Uznania sa dostalo týmto
športovcom: Jozef Záhorský (futbal), Helena Herzová (stolný tenis), Milan Vékony
(športová streľba), Karol Hlinka (jazdectvo),
Tibor Pólya (študent – branná pripravenosť),
Eugen Németh (atletika), Kakačka (šach).
Za zmienku stojí, že na celoštátnej súťaži
Podnikov technických služieb v Moste získalo v r. 1983 želiezovské družstvo 3. miesto,
keď za najlepšieho hráča turnaja bol zvolený
Ján Csikós. Vedúci družstva Dezider Csenky
bol riaditeľom podniku. Medzi rokmi 1986
a 1990 toto želiezovské družstvo vyhralo

celoštátnu súťaž trikrát. Úspechy žal aj hádzanársky oddiel pôsobiaci pri maďarskej
škole. V kategórii mladších a starších žiačok
skončili v krajskej súťaži na 1. a 2. mieste, tím
mladších žiačok sa dostal do celoštátneho
štvrťfinále. Družstvá trénovali Kvetoslava
Záhorská a Mikuláš Dibuz.
V mestskej kronike nájdeme málo zmienok o želiezovských školách. V roku 1981
tam figurujú tieto údaje: 1. septembra 1981
boli v meste 3 materské školy s 10 triedami,
dve základné školy s 36 triedami, medzi nimi
jedna vysunutá vo Svodove. V dvoch gymnáziách prebiehalo vyučovanie v 11 triedach,
okrem toho tu fungoval aj hudobný odbor
ĽŠU. V roku 1985 sa situácia zmenila: v 5 materských školách bolo 13 tried, 375 detí a 28
učiteliek. Slovenskú ZŠ navštevovalo 742 detí
v 23 triedach a 8 družinárskych skupinách,
učilo 41 pedagógov, riaditeľom bol Vojtech
Stahl. V maďarskej ZŠ sa učilo 449 žiakov
v 16 triedach a 7 družinárskych skupinách,
výchovno-vzdelávaciu činnosť pod vedením
riaditeľa Ferenca Nyustyina vykonávalo 32
učiteľov. Na slovenskom gymnáziu bolo 122
študentov v 4 triedach, 11-členný učiteľský
zbor viedla riaditeľka Klára Tokárová. Na
maďarskom gymnáziu bolo v 8 triedach 196
študentov, ktorých učilo 20 pedagógov pod
vedením Imre Zábrenszkyho. V r. 1986 bola
založená pomocná škola, ktorá mala jednu
slovenskú a jednu maďarskú triedu. Učili tu
Eva Šimková a Mária Szabóová. V roku 1988

už fungovala s 5 triedami a jednou družinárskou triedou.
Od roku 1963 zabezpečovala zdravotnú
starostlivosť miestna nemocnica s poliklinikou. Pri príležitosti 20. výročia založenia
inštitúcie (1983) bolo vyznamenaných 59
zamestnancov. Niekoľko štatistických ukazovateľov z obdobia 20-ročného pôsobenia: na
jednotlivých oddeleniach (interné, gynekologické, chirurgické, detské) bol ošetrených
cca 25 000 pacientov, narodilo sa 11 381 detí.
Počas tohto obdobia sa počet zamestnancov
zdvojnásobil, v roku 1983 dosiahol 398, počet lekárov sa zvýšil z 34 na 64. Riaditeľom
bol MUDr. Vojtech Belák, ktorý bol zároveň
primárom interného oddelenia. V r. 1986
prebiehali v nemocnici rekonštrukčné práce,
počet lôžok sa zvýšil o 23, k dispozícii teda
bolo spolu 248 lôžok.
V r. 1989 sa rozsah služieb poskytovaných podnikateľmi značne rozšíril. Kým v r.
1988 evidovali 39 podnikateľov, o rok neskôr
už dvojnásobok. Zvyšovanie rozsahu služieb
bolo verejným záujmom, konkurencia priniesla aj zvyšovanie úrovne poskytovaných
služieb.
Spoločenské zmeny, nový hospodársky a politický proces priniesol značné zmeny vo
všetkých oblastiach. Ďalej sa zvyšoval počet
podnikateľov, do konca roka 1990 si živnosť
vyžiadalo 121 osôb. Ich činnosť bola zameraná najmä na obchod, menej na výrobu.
Ferenc Nyustyin
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Zoznam daňových dlžníkov podľa § 23 b ods. 5 Zák.
Právnické osoby:

AKUH, Poštová 20, Želieziovce,
29 005,69 €, DzN,PE
EURO BBK, Tatranská 4, Levice,
12 124,06 €, DzN,SÚ
Grosz IST, s.r.o., Poštová 20, Želiezovce, 4 534,37 €, DzN,DNHP,DUBYT.
LAMEXA s.r.o., Žiar nad Hronom, 11 800,03 €, DzN, PE
MANAZ s.r.o., Veľký Dvor 12,
279 173,23 €, DzN, PE
Mäsohron Rusnáček Dušan, Nová
Dedina 44, 1 745,05 €, DzN,SÚ
Medfin lízing, Bratislava, 2 726,14
€, DzN
PD Šárovce v konkurze, Šárovce,
2 099,18 €, DzN
SLOVLAM s.r.o., Zvolen,
15 590,24 €, DzN,PE
Spolu
358 797,99 €
Použité skratky:
DzN - daň z nehnuteľnosti
PE – penále za oneskorené platby
dane
SÚ - sankčný úrok
DNHP – daň za nevýherné hracie
prístroje
DUBYT – daň za ubytovanie
Fyzické osoby
1. Balázsova Kristína; Hronská 10;
Želiezovce; 460,90 € KO; 10,92 € SÚ
KO FO; 3,31 € Pokuta KO; 475,13 €
2. Balážová Vilola;Cintorínska 12;Želiezovce; 197,48 € KO
3. Balog Eugen; Komenského 35;
Želiezovce 227,41 € KO
4. Balogová Vlasta; Komenského 44;
Želiezovce; 293,26 € KO
5. Banda Adam; Cintorínska 22;
Želiezovce; 405,38 € KO
6. Banda Anton; Čata; 248,95 € KO
7. Banda Ján; Želiezovce; 590,07 € KO;
18,84 € SÚ KO FO
8. Banda Jozef; Cintorínska 34; Želiezovce; 425,63 € KO; 3,31 € Pokuta KO
9. Banda Jozef; Sládkovičova 5; Želiezovce; 172,91 € KO
10. Banda Stanislav; Cintorínska 38;
Želiezovce; 203,21 € Penále DZN;
45,36 € DZN; 455,90 € KO 13,30 € SÚ
KO FO; 3,31 € Pokuta KO; 721,08 €
11. Bandová Alžbeta; SNP 65/48;
Želiezovce; 401,35 € KO; 59,59 € DZN;
28,84 € Pes; 21,18 € Penále DZN; 6,63
€ Pokuta DZN; 3,31 € Pokuta KO;
52,90 €
12. Bandová Monika; Cintorínska 22;
Želiezovce; 356,19 € KO; 12,00 € SÚ
KO FO; 368,19 €
13. Bandová Zuzana; Cintorínska 33;
Želiezovce; 190,30 € KO
14. Bartošová Lenka; Cintorínska 33;

Želiezovce; 178,36 € KO
16. Benčík Dezider; Fučíkova 31;
Želiezovce; 272,16 € KO; 3,51 € SÚ
KO FO; 275,67 €
17. Beníková Marta; Rozina 5; Želiezovce; 491,26 € KO; 8,92 € SÚ KO FO;
3,31 € Pokuta KO; 503,49 €
18. Beníková Marta; Rozina 6; Želiezovce; 472,62 € KO; 3,51 € SÚ KO FO;
476,13 €
19. Béres Ladislav; Mierová 61; Želiezovce; 429,75 € KO; 10,80 € SÚ KO
FO; 440,55 €
20. Berová Zuzana; Rákocziho 9;
Želiezovce; 209,16 € KO
21. Biller Alexander; Karolina 3;
Želiezovce; 224,94 € KO; 9,09 € SÚ
KO FO; 234,03 €
22. Biller Dezider; Úzka 5; Želiezovce; 397,56 € KO; 7,19 € SÚ KO FO;
404,75 €
23. Billerová Renata; Karolina 3; Želiezovce; 198,69 € KO
24. Bliznák Miroslav; Petofiho 23;
Želiezovce; 230,84 € KO
25. Bitterová Tímea; Železničná 6;
Želiezovce; 193,21 € KO
26. Brziak Branislav; Komenského 43;
Želiezovce; 346,92 € KO; 9,09 € SÚ
KO FO; 356,01 €
27. Bugyi Juraj Ing.; Mierová 61;
Želiezovce; 673,35 € DZN; 16,69 € SÚ
DZN FO; 690,04 €
28. Búri Marian; Svodov 158; Želiezovce; 219,02 € KO
29. Csonka Štefan; Cintorínska 12; Želiezovce; 917,93 € DZN; 7,04 € Penále
DZN; 27,38 € SÚ DZN FO; 952,35 €
30. Dávid Ján; Hronská 8; Želiezovce;
127,85 € DZN; 127,34 € KO; 3,98 €
Pes; 3,31 € Pokuta KO; 262,48 €
31. Dobroviczký Ľudovít; Želiezovce; 199,37 € KO; 3,31 € pokuta KO;
202,68 €
32. Drobná Zuzana; Kpt. Nálepku 21;
Želiezovce; 488,98 € DZN; 207,49 €
TaA; 1 105,36 € Penále DZN; 663,87 €
Pokuta TaA; 71,89 € KO; 3,31 € Pokuta KO; 2 540,90 €
33. Drobný Vladimír; Želiezovce
0/0; Želiezovce; 293,00 € KO; 147,96
€ Vstupné; 7,96 € Pes; 64,73 € TaA;
513,65 €
34. Dudáš Róbert; Svodov 6; Želiezovce; 301,44 € DZN; 133,01 € KO; 4,24
€ SÚ DZN FO; 6,63 € Pokuta DZN;
445,32 €
35. Ďurač Ján; Cintorínska 21A; Želiezovce; 209,37 € KO; 28,76 € DZN;
238,13 €
36. Ďurač Ján; Sládkovičova 310/5;
Želiezovce; 519,81 € KO; 13,26 € SÚ
KO FO; 533,07 €
37. Ďuračová Karolina; Cintorínska
21; Želiezovce; 168,46 € KO

38. Duvač Patrik; Fučíkova 37; Želiezovce; 171,61 € TaA; 373,00 € DZN;
48,46 € Reklama; 8,49 € SÚ KO PO;
23,30 € SÚ DZN FO; 7,00 € Pes;
331,92 € Pokuta TaA; 963,78 €
39. Duvač Vojtech; Fučuíkova 664/37;
Želiezovce; 461,26 € KO; 4 197,41 €
DZN; 9,09 € SÚ KO FO; 46,50 € SÚ
DZN FO; 4,97 € Pes; 4 719,23 €
40. Éder Zoltán; Fučíkova 36; Želiezovce; 887,19 € DZN; 302,90 € KO;
22,01 € Penále DZN;
22,03 € SÚ DZN FO; 7,00 € Pes; 3,78 €
SÚ KO FO; 1 244,91 €
41. Fábry Ladislav; SNP 214/172;
Želiezovce; 769,07 € KO; 16,19 € SÚ
KO FO; 43,83 € Pes; 829,09 €
42. Farkasová Katarína; Svodov 76;
Želiezovce; 328,65 €; Penále DZN;
441,41 € DZN; 55,77 € Pes; 6,63 € Pokuta DZN; 3,81 € SÚ DZN FO; 127,34
€ KO; 963,61 €
44. Filkász Jozef; Veľký Dvor 22;
Želiezovce; 250,41 € KO; 4,58 € SÚ
KO FO; 254,99 €
45. Gál Peter; Komenského 43; Želiezovce; 276,45 € KO; 3,51 € SÚ KO FO;
279,96 €
46. Gajdoš Gabriel; Karolina 2; Želiezovce; 198,11 € KO; 9,32 € Pes;
207,43 €
47. Goras Dušan; Karolina 11; Želiezovce; 402,39 € KO; 13,50 € SÚ KO
FO; 415,89 €
48. Guliš Peter; Agátová 9; Šahy; 1
194,82 € DZN; 750,98 € Penále DZN;
13,64 € SÚ DZN FO; 6,63 € Pokuta
DZN; 1 966,06 €
49. Guštárová Erika; Rozina 7; Želiezovce; 271,14 € KO; 3,31 € Pokuta KO;
274,45 €
50. Hancko Viliam; Járok 6; Želiezovce; 509,41 € KO; 10,80 € SÚ KO FO;
17,90 € Pes; 538,11 €
51. Hédervariová Eurydika; Hurbanova 17; Želiezovce; 297,27 € KO
52. Hégli Ján; Járok 9; Želiezovce;
218,57 € KO; 4,97 € Pes; 223,54 €
53. Horniak Dušan; Júr n/Hronom;
352,00 € KO PO
54. Horváth Štefan; Nábrežná 7; Želiezovce; 204,12 € KO
55. Horváthová Mária; Karolina 2;
Želiezovce; 558,85 € KO
56. Hudák Marian; Bratislava; Bratislava; 189,87 € KO-FO-P; 10,95 € SÚ KO
PO; 200,82 €
57. Hunyová Ida; Fučíkova 984/22;
Želiezovce; 353,21 € KO
58. Hutai Štefan; Mierová 51; Želiezovce; 18 749,59 € Penále DZN; 6
635,86 € DZN; 149,37 € Ovzdušie;
11,94 € Pes; 25 546,76 €
59. Hutai Štefan ml.; Mierová 51;
Želiezovce; 194,77 € Reklama

60. Hutura Zsolt; Sládkovičova 8; Želiezovce; 97,45 € DZN; 148,91 € Penále
DZN; 127,34 € KO;
3,31 € Pokuta KO; 377,01 €
61. Imreová Kornélia; Komenského
44; Želiezovce; 171,70 € KO
62. Jamriška Jozef; Sacherova 81;
Želiezovce; 1 240,26 € DZN
63. Jamriška Štefan; Nábrežná 37;
Želiezovce; 2 584,47 € DZN; 1 353,58
€ Penále DZN; 3 938,05 €
64. Jankušová Anna; Petőfiho 9; Želiezovce; 235,51 € KO-FO-P; 520,08 €
TaA; 12,11 € Reklama; 298,74 € Pokuta TaA; 1 066,44 €
65. Kántor Ján; Tržná 1; Želiezovce; 1
061,84 € TaA
66. Jóba Roman; Rákocziho 3; Želiezovce; 335,16 € KO; 10,80 € SÚ KO
FO; 345,96 €
67. Juhászová Beata; Komenského 43;
Želiezovce; 259,94 € KO
68. Kardošová Vilma; Járok 6; Želiezovce 304,35 € KO
69. Kissová Elvíra; Slnečná 167/6;
Želiezovce; 418,79 € KO; 7,12 € SÚ
KO FO; 55,77 € Pes; 3,31 € Pokuta KO;
484,99 €
70. Kiššová Júlia; Rozina 7; Želiezovce;
426,52 € KO; 3,31 € pokuta KO; 14,53
€ SÚ KO FO; 444,36 €
71. Kiššová Julie; Družstevná 9; Veľký
Ďúr; 343,39 € KO
72. Kiššová Zdenka; Rozina 7; Želiezovce; 226,51 € KO
73. Klenko Michal; Sládkovičova 5;
Želiezovce; 209,16 € KO
74. Kollár Ján; Mikulská 72; Želiezovce; 168,95 € TaA
75. Kolompár Alexander; Nábrežná
112/14; Želiezovce; 484,45 € KO; 5,27
€ SÚ KO FO; 489,72 €
76. Kolompár Ladislav; Nábrežná
114/29; Želiezovce; 224,27 € KO; 3,31
€ Pokuta KO; 227,58 €
78. Kopencei Jozef; Mikulská 81;
Želiezovce; 213,80 € Penále DZN;
161,95 € DZN; 491,16 € KO; 10,80 €
SÚ KO FO; 37,79 € Pes; 3,31 € Pokuta
KO; 918,82 €
79. Kosorínová Valéria; Járok 1; Želiezovce; 285,41 € KO
80. Kováč Jozef; Nábrežná 17; Želiezovce; 453,90 € KO; 10,53 € SÚ KO
FO; 464,43 €
81. Kóša Jozef; Záhradná 46; Želiezovce; 242,02 € KO
82. Kováčová Gabriela; Nábrežná
101/16; Želiezovce; 577,78 € KO; 4,41
€ SÚ KO FO; 582,19 €
83. Kozáková Eva; Schubertova 2;
Želiezovce; 168,26 € KO
84. Krnčan Jozef; Čaka 46; Čaka;
570,50 € Penále DZN; 1 476,53 €
DZN; 2 047,04 €

apríl 2011

Želiezovský spravodajca

č. 511/1992 Zb., ku dňu 31. 12. 2010
85. Lacková Valéria; Hronská 342/34;
Želiezovce; 411,93 € KO; 12,60 € SÚ
KO FO; 424,53 €
86. Lakatoš Jozef; Komenského 19;
Želiezovce; 227,35 € KO
87. Lakatos Róbert; Úzka 190/11;
Želiezovce; 731,28 € KO
88. Lakatosová Emília; Úzka 11; Želiezovce; 209,19 € KO
89. Lakatosová Ildikó; Veľký Dvor 2;
Želiezovce; 181,86 € KO
90. Lakatoš Alexander; Hronská 326/
13; Želiezovce; 23,88 € DZN; 522,62 €
KO; 17,19 € SÚ KO FO; 3,31 € Pokuta
KO; 567,00 €
91. Lakatoš Alexander; SNP 48; Želiezovce; 261,29 € KO; 4,58 € SÚ KO FO;
265,87 €
92. Lakatoš Gabriel; Školská 906/7;
Želiezovce; 416,47 € KO; 10,67 € SÚ
KO FO; 427,14 €
93. Lakatoš Igor; Petofiho 101/ 27;
Želiezovce; 1 127,93 € KO; 25,18 € SÚ
KO FO; 3,31 € Pokuta KO; 1 156,42 €
94. Lakatoš Imrich; Sacherova 89;
Želiezovce; 475,09 € KO; 13,33 € SÚ
KO FO; 488,42 €
95. Lakatoš Imrich; Poštová 27; Želiezovce; 429,75 € KO; 10,80 € SÚ KO
FO; 440,55 €
96. Lakatoš Ivan; Úzka 190/11; Želiezovce; 455,97 € KO; 10,80 € SÚ KO
FO; 466,77 €
97. Lakatoš Jaroslav; SNP 48; Želiezovce; 714,62 € KO
98. Lakatoš Jozef; SNP 65/48; Želiezovce; 657,03 € KO; 7,12 € SÚ KO FO;
664,15 €
99. Lakatoš Jozef; Petofiho 25; Želiezovce; 209,16 € KO
100. Lakatoš Július; Sacherova 1024/
87; Želiezovce; 912,88 € KO; 20,53 €
SÚ KO FO; 933,41 €
101. Lakatoš Juraj; Komenského 21/44;
Želiezovce; 391,16 € KO; 10,80 € SÚ
KO FO; 401,96 €
102. Lakatoš Karol; Sacherova 1025/
88; Želiezovce; 291,91 € KO
103. Lakatoš Ondrej; Sacherova1024/
87; Želiezovce; 468,92 € KO; 10,60 €
SÚ KO FO; 479,52 €
104. Lakatoš Peter; Mierová 60; Želiezovce; 254,68 € KO; 3,31 € Pokuta KO;
257,99 €
105. Lakatoš Róbert; Štúrova 11;
Želiezovce; 178,99 € KO
106. Lakatoš Róbert; Úzka 11; Želiezovce; 621,78 € KO; 17,98 € SÚ KO
FO; 3,31 € Pokuta KO; 643,07 €
107. Lakatoš Róbert; Sacherova 1025/
88; Želiezovce; 709,34 € KO; 17,09 €
SÚ KO FO; 726,43 €
108. Lakatoš Roman; Sacherova 1027/
90; Želiezovce; 345,19 € KO; 7,19 € SÚ
KO FO; 352,38 €

109. Lakatoš Štefan; Sacherova 1025/
88; Želiezovce; 626,85 € KO; 13,50 €
SÚ KO FO; 640,35 €
110. Lakatoš Tibor; Petofiho 18; Želiezovce; 254,68 € KO; 35,28 € DZN; 7,96
€ Pes; 3,31 € Pokuta KO; 301,23 €
111. Laskatoš Tibor; Sládkovičova 3;
Želiezovce; 528,17 € KO; 10,80 € SÚ
KO FO; 538,97 €
112. Lakatoš Tibor; Sacherova 1024/
87; Želiezovce; 838,14 € KO; 21,56 €
SÚ KO FO; 3,31 € Pokuta KO; 863,01
€
113. Lakatoš Zoltán; Školská 8; Želiezovce; 430,29 € KO; 26,30 € DZN;
18,87 € SÚ KO FO; 475,46 €
114. Lakatošová Alžbeta; Cintorínska
426/38; Želiezovce; 505,45 € KO; 13,50
€ SÚ KO FO; 14,00 € Pes; 532,95 €
115. Lakatošová Anna; Cintorínska
423/32; Želiezovce; 524,07 € KO; 10,80
€ SÚ KO FO; 534,87 €
116. Lakatošová Anna; Sládkovičova
37; Želiezovce; 183,07 € KO; 57,72 €
DZN; 240,79 €
117. Lakatošová Diana; Cintorínska
38; Želiezovce; 183,48 € KO
118. Lakatošová Eva; Poštová 27;
Želiezovce; 314,09 € KO; 7,83 € DZN;
321,92 €
119. Lakatošová Marcela; Úzka 11;
Želiezovce; 180,52 € KO
120. Lakatošová Mária; Sacherova 87;
Želiezovce; 241,73 € KO
121. Lakatošová Rozália; Školská 7;
Želiezovce; 441,90 € KO
122. Lakatošová Silvia; Úzka 24; Želiezovce; 291,34 € KO; 3,51 € SÚ KO
FO; 294,85 €
123. Lakatošová Viola; Petofiho 27;
Želiezovce; 390,47 € KO; 18,77 € SÚ
KO FO; 409,24 €
124. Lakatošová Žaneta; Cintorínska
426/ 38; Želiezovce; 508,63 € KO; 7,12
€ SÚ KO FO; 515,75 €
125. Laszab Ladislav; Karolina 3;
Želiezovce; 381,62 € KO; 10,80 € SÚ
KO FO; 392,42 €
126. Majtán Juraj ml.; SNP 124; Želiezovce; 5 776,70 € Penále DZN; 2
953,43 € DZN; 154,92 € KO; 16,70
€ Pokuta DZN; 3,31 € Pokuta KO; 8
905,06 €
127. Lichtnerová Lenka; Fučíkova 26;
Želiezovce; 167,56 € KO
128. Masunaga Dana; Hronská 21;
Želiezovce; 256,59 € KO; 3,31 € Pokuta KO; 259,90 €
129. Miklóš Juraj; Železničná 1; Želiezovce; 1 710,65 € DZN
130. Mezovariová Agneša; Fučíkova
24; Želiezovce; 816,79 € KO; 21,23 €
SÚ KO FO; 838,02 €
131. Mikle Peter; SNP 48; Želiezovce;
509,35 € KO; 15,76 € SÚ KO FO; 49,52

€ DZN; 574,63 €
132. Milko Ján; Malý Kiar 45; Levice;
178,48 € KO; 26,90 € DZN; 7,96 € Pes;
3,31 € Pokuta KO; 216,65 €
133. Mirjak Attila; Svodov 25; Želiezovce; 306,13 € KO; 42,46 € DZN;
348,59 €
134. Mojková Angelika; Járok 6; Želiezovce; 501,73 € KO; 7,93 € SÚ KO
FO; 509,66 €
135. Molnár Alexander; Mierová 63;
Želiezovce; 3 736,31 € TaA
136. Nagyová Alžbeta; SNP 138; Želiezovce; 240,62 € KO; 3,51 € SÚ KO
FO; 244,13 €
137. Németh Michal; Poštová 14; Želiezovce; 327,37 € KO; 8,09 € SÚ KO
FO; 3,31 € Pokuta KO; 338,77 €
138. Németh Tichomír; Fučíkova
981/29; Želiezovce; 438,86 € KO; 7,28
€ SÚ KO FO; 446,14 €
139. Némethová Eva; Dóžova 14;
Želiezovce; 204,12 € KO; 21,80 € DZN;
225,92 €
140. Némethová Zuzana; Komenského 28; Želiezovce; 196,03 € KO; 28,03
€ DZN; 4,78 € pokuta DZN; 228,84 €
141. Nongová Adriana; Komenského
172/4; Želiezovce; 758,15 € KO; 11,67
€ SÚ KO FO; 769,82 €
142. Oláh Karol; Štúrovo; 230,03 € KO;
3,31 € Pokuta KO; 233,34 €
143. Ožvald Vojtech; 130 Tek. Hrádok;
3 685,52 € DZN; 517,06 € Penále
DZN; 4 202,58 €
144. Palušková Helena; SNP 244/111;
Želiezovce; 330,16 € KO; 20,08 €
DZN; 53,78 € Pes; 3,31 € Pokuta KO;
407,33 €
145. Pecka Roman; Komenského
21/43; Želiezovce; 210,97 € KO
146. Pospíšil Jiří; Želiezovce 0/0; Želiezovce; 765,45 € KO; 18,87 € SÚ KO
FO; 6,63 € Pokuta KO; 790,95 €
147. Princová Žaneta; Veľký Pesek;
232,20 € KO; 3,68 € SÚ KO FO; 3,31 €
Pokuta KO; 239,19 €
148. Rafael Ladislav; Dr.Zelenyáka
26; Hronovce; 459,30 € DZN; 15,89
€ SÚ DZN FO; 6,63 € Pokuta DZN;
481,82 €
149. Rafael Vendelín; Záhradná 446/7;
Želiezovce; 902,53 € KO; 13,83 € SÚ
KO FO; 34,84 € Pes; 951,20 €
150. Rauschová Šárka; Želiezovce;
204,12 € KO
151. Rafaelová Helena; Želiezovce 0/0;
Želiezovce; 634,62 € KO; 10,92 € SÚ
KO FO; 3,31 € Pokuta KO; 648,85 €
152. Rigóová Mária; Petöfiho 125/22;
Želiezovce; 338,13 € KO; 7,29 € SÚ
KO FO; 345,42 €
153. Sedmáková Denisa; Veľký Dvor
16; Želiezovce; 340,82 € KO
154. Szabó Attila; Kvetná 19; Levice; 4
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893,50 € DZN; 205,90 € SÚ DZN FO;
1 953,70 € KO PO; 64,92 € SÚ KO PO;
7 118,02 €
155. Szabó František; Rozina 7; Želiezovce; 592,90 € KO; 3,31 € Pokuta KO;
596,21 €
156. Szabó Štefan; Vrbina 12/0; Čiližská Radvaň; 214,59 € KO
157. Szabóvoá Erika; Rozina 5; Želiezovce; 189,46 € KO
158. Szalaiová Zita; Želiezovce; 258,59
€ KO
159. Szép Michal; Kosuthova 13;
Želiezovce; 241,71 € KO
160. Szilágyiová Magdaléna; Jókaiho
350/8; Želiezovce; 377,08 € KO; 181,15
€ DZN; 25,46 € Penále DZN; 6,63
€ Pokuta DZN; 3,31 € Pokuta KO;
593,63 €
161. Szolosiová Mária; Čaka 46; Čaka;
318,07 € DZN
162. Szúnyogh Ľudovít; Sondyho 3;
Šahy; 2 222,04 € TaA; 56,41 € DZN; 2
278,45 €
163. Šaš Jozef; Svodov 96; Želiezovce;
264,98 € KO
164. Šimlík Milan; Textilná 26; Levice;
381,98 € DZN; 3,61 € SÚ DZN FO;
117,51 € Penále DZN; 503,10 €
165. Šinková Soňa; Hronská 326/13;
Želiezovce; 767,84 € KO; 16,19 € SÚ
KO FO; 784,03 €
166. Štadler Róbert; Mochovská 2;
Levice; 1 265,05 € DZN
167. Tiszavolgyi Tibor; Rákocziho 5;
Želiezovce; 279,69 € KO
168. Tomašovská Denisa; Sacherova
633/41; Želiezovce; 427,21 € KO
169. Tóth Peter; Veľký Dvor 23; Želiezovce; 225,05 € KO
170. Tóthová Monika; Mierová 58;
Želiezovce; 214,85 € KO
171. Valent Peter; Fučíkova 30; Želiezovce; 347,27 € KO; 10,80 € SÚ KO
FO; 358,07 €
172. Vargová Alena; Komenského
21/43; Želiezovce; 660,02 € KO; 15,99
€ SÚ KO FO; 676,01 €
173. Vencelová Lýdia; Želiezovce;
190,76 € Pes
174. Veszprémy Zsolt; Želiezovce;
285,84 € KO
175. Virág Jozef; Sládkovičova 29;
Želiezovce; 518,12 € KO; 12,74 € SÚ
KO FO; 530,86 €
Spolu 136 923,95 €
Použité skratky:
DzN - daň z nehnuteľnosti
PE - penále
KO - poplatok za komunálny odpad
TaA - poplatok za tabak a alkohol
Reklama - poplatok z reklamy
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Čestný občan v Literárnej kaviarni
V stredu 30. augusta sa v mikulskom kultúrnom dome uskutočnila ďalšia Literárna
kaviareň. Ako vždy, zorganizovala ho Mestská knižnica v Želiezovciach, tentokrát v
spolupráci s novým občianskym združením
– Mikulčan. Hosťom bol akademický maliar
a pedagóg žijúci vo Švajčiarsku
Pavel Korbel, ktorý sa nedávno
stal čestným občanom Želiezoviec.
Pri premietaní filmu, ktorý o
umelcovi nakrútila Maďarská
televízia, Pavel Korbel rozprával o
svojom detstve prežitom v maďarskom Sarvaši, o svojich štúdiách v
Bratislave, o svojom pôsobení v
Mikule, Želiezovciach, o emigrácii
do Švajčiarska v roku 1968, početných výstavách po celom svete,
najmä však o prírode, ľuďoch a
všetkom krásnom okolo seba, čo
sa snažil zachytávať na svojich obrazoch. Bolo milé počúvať človeka, ktorý napriek bohatému a úspešnému životu hovorí

o sebe s toľkou skromnosťou a pokorou, ako
majster Korbel, ktorý stále v sebe nosí mikulskú prírodu, ktorá mu kedysi učarovala, i lásku k tunajším ľuďom. A Mikulčania, ako bolo
vidno, na neho tiež nezabudli a nielenže sa
v hojnom počte zúčastnili na tomto milom

podujatí, ale zároveň pripravili ochutnávku
diel mikulských gazdiniek.
(šh)

Gitaristi v striebornom pásme
O mnohých úspechoch Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach sa
nehovorí, lebo ich zatienia ešte väčšie úspechy. A popritom sa žiaci zďaleka nezúčastňujú
na všetkých súťažiach v SR. Ako nám povedal riaditeľ ZUŠ F. Schuberta Mgr. Július Klimo,
cestovné je finančne náročné a ani samotná účasť na súťažiach nie je bezplatná. Aj preto patrí
vďaka niektorým rodičom, ktorí odvoz detí zabezpečujú aj vlastnými vozidlami.
Vzájomné meranie síl je nevyhnutné nielen pre rast mladých interpretov, ale aj pre pedagógov a školu. Ak žiaci takej malej „zušky“, akou je želiezovská dokážu konkurovať napríklad
bratislavskej, ktorá má vyše 1000 žiakov, tak to o niečom svedčí. A početné ocenenia, ktoré
žiaci našej školy z rozličných súťaží prinášajú, sú predsa aj reprezentáciou mesta. Reprezentáciou nie okresnou alebo krajskou, ale prvoligovou – celoštátnou!
Na úspechy huslistov, dychárov, klaviristov sme si už zvykli. Teraz sa z Bratislavy vrátili
traja gitaristi: Tomáš Kúdela, Fanni Klimajová a Boldizsár Borsos. Zúčasnili sa na prehliadke
mladých gitaristov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Základnou umeleckou školou Eugena Suchoňa v Bratislave. Traja želiezovskí gitaristi sa umiestnili v striebornom pásme v tretej kategórii. Nám zostáva našim trom mladým
gitaristom a ich učiteľovi Júliusovi Kormosimu zablahoželať.
(šh)

Ešte raz o cenách tepla

Pod názvom Tajomstvo života sa 5. marca
v Dome kultúry uskutočnilo zaujímavé
podujatie zorganizované Regionálnym
osvetovým strediskom v Leviciach. Čítanie
z aury, meranie energie, masáže, astrológia,
aromaterapia, grafológia, nechtový dizajn,
predlžovanie vlasov, odborné prednášky
o ochoreniach i uzdravovaní, relax pod
pyramídou... Návštevník mohol počúvať,
objednávať, kupovať i skúšať a tak odkrývať
tajomstvá života, či už ich videl v zdraví,
kráse alebo v niečom inom...
(šh)

Recitovali, postúpili
Špeciálna škola v Želiezovciach dňa 24.
marca pripravila recitačnú súťaž. Žiaci sa
predstavili porote i svojím spolužiakom
peknými prednesmi z tvorby slovenských
i maďarských autorov. Súťažili v dvoch kategóriách, kde niektorí skutočne prekonali
sami seba. Najlepší boli ocenení vecnými
cenami a knihami. Všetci mali veľkú radosť
– žiaci, pedagógovia: členovia poroty. Najlepší z nich postúpili do vyššieho recitačného kola – maďarskí žiaci budú reprezentovať svoju školu v Komárne, a slovenskí žiači
v Novej Vsi nad Žitavou.
Mariana Dávidová

V minulom čísle sme uviedli vyhlásenie Tenerga Brno, prevádzky Želiezovce k petícii o riešení nesúladu
medzi vývojom ceny tepla dodávaného zo sústav centralizovaného zásobovania teplom firmou TENERGO Brno, a.s. a Koncepciou rozvoja mesta Želiezovce v tepelnej energetike. Graf znázorňujúci vývoj ceny
tepla uvádzame ešte raz, pretože pre nízke rozlíšenie nebol v minulom čísle dostatočne výpovedný. (r)

Vysvetlivky:
Cena tepla s palivom zemný plyn (ZP) – bez
realizácie Koncepcie rozvoja
mesta v tep. energetike
–––––––– Maximálna cena
tepla s palivom BIOMASA
+ ZP
Skutočná cena tepla
s palivom BIOMASA + ZP
........... Pôvodne plánovaná
cena tepla s palivom BIOMASA + ZP na cenových hladinách vstupov z roka 2007
Ceny na vstupoch za sledované obdobie v podmienkach mesta Želiezovce postupne vzrástli nasledovne :
zemný plyn o 68%, elektrická
energia o 91%, voda o 35%,
materiály a služby o 21%.
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Želiezovské spomienky
Prečo vlastne pomenovanie Esterházyovský park
S cieľavedomou výsadbou zelene a parkovými
úpravami priestranstva okolo kaštieľa sa zača-

núť mená niekoľkých ľudí, ktorí pobudli v
miestnom kaštieli a parku: Franz Schubert,

Kresba Karla Auersperga zo začiatku 20. storočia - kaštieľ a časť parku.
lo až začiatkom 19 storočia. V tom čase viedenský občan Ján Karol Esterházy a jeho manželka Rozina, rodená Festetich, sa mimoriadne
radi a často zdržiavali aj vo svojej miestnej
sídelnej budove v našom meste, ktorá vtedy
bola ešte len kúriou. Práve na jeho pokyn sa
niekedy medzi rokmi 1794 a 1804 z typicky
vidieckej kúrie dobudovaním stala už aj v pomenovaní hodnotnejšia stavba. Po prestavbe
sa z pôvodnej kúrie stal kaštieľ, prebehli totiž
väčšie úpravy a prístavba prednej, čiže južnej
strany. Tým vlastne vzniklo uzavreté, vnútorné priestranstvo - átrium. Gróf s gróou stále
častejšie začali s deťmi tráviť najmä letný a
jesenný čas v Želiezovciach.
Najprv len bez väčšieho systému, ale po roku
1820 už vedome sa park začal postupne formovať na takzvaný anglický park. Gróf dal
nakupovať aj vzácne stromy a kríky. Po jeho
smrti v roku 1834 v tejto cieľavedomej práci
pokračovala až do roku 1854 jeho vdova,
Rozina Esterházy. Najviac účtov o výsadbe
drevín v parku a pracovných záznamov sa
v archívoch zachovalo práve z rokov 1838
až 1839.
Pani gróa osobne riadila formovanie parku.
Jej obľúbený vnuk, hravý Augustín, mal v tom
čase len desať rokov. V želiezovskom kaštieli
a parku spolu aj s rodičmi žil už trvalo, nedochádzali z Viedne. Neskôr sa práve tento
August stal otcom poslednej gróy, mnou tak
často spomínanej Ernestíny Coudenhove.
Ernestína v kaštieli a v parku žila až do roku
1944. Je vidno, že všetci pokrvní príslušníci
rodiny Esterháziovcov vedome skrášľovali
tento priestor. Svojimi cieľavedomými aktivitami posunuli Želiezovce do kultúrneho
povedomia v celom svete. Stačí azda spome-

Franz a Eduard Sacher, biskup August Fischer
Colbrie, syn grófskeho správcu Antal Kherndl
a v roku 1905 aj arcivojvoda Jozef Ferdinand

ný. Jednoznačne ide o majetok mesta. Kaštieľ a
park je naše spoločné historicko-kultúrne bohatstvo. Jána Karola Esterházyho (1775-1834)
spred dvesto rokov by sme si nemali mýliť s
Jánom Esterházym od Veľkého Zálužia (1901 1957), ktorý politicky pôsobil najmä v období
Slovenského štátu.
V našich dejinách Esterházyovci zastávali
vždy umiernené postoje a podporovali umelcov od Haydna až po Schuberta. Dlhé obdobie finančne podporovali aj miestne cirkvi.
Nemali by sme ich meno mazať z pamäti.
Práve naopak. Mňa napríklad neznepokojuje
pomenovanie Karpatská kotlina... Veď v nej
spolu žijeme všetci, neobávam sa mien ako
Sv. Štefan, Bechei, Hunyadi, Esterházy, Štúr či
Štefánik. Všetci boli osobnosťami formujúcimi naše dejiny. Väčší hnev a zloba často sála z
politikov dnešných čias, konkrétne mená radšej nespomínam. Preto nezatracujme ani našu
miestnu históriu. Radšej sa snažme zvýrazniť
tie danosti a osobnosti, ktoré naše mesto má.
Mimochodom, skutočnosť, že Ján Karol Esterházy, ako významný človek svojej doby (veď
práve on dal dostavať napríklad Želiezovský
kaštieľ, Esterházyovskú kryptu či Soví zámoček) cítil dokonca aj niečo mimoriadneho pozitívneho k nášmu mestečku... Potvrdzuje to
aj zaujímavý fakt: Zomrel v roku 1834 v Pres-

Súpis pracovníkov pri vysádzaní stromov a kríkov v parku.
Habsburský.
Žijeme však divné obdobie. V súčasnej dobe
sa dá, žiaľ, registrovať až priam hystéria z
mena Esterházy... Je zbytočná. Uberme z
útokov. Vetva želiezovských Esterházyovcov
po mužskom pokolení vymrela Albertom Esterházym ešte v roku 1845 (bol to mladší brat
Karolíny, ktorú učil F. Schubert). Mesto aj štát
má majetkoprávne park aj kaštieľ vysporiada-

burgu (Bratislave), pochovali ho v rodinnej
krypte v Galante, ale pred smrťou stihol ešte
dať pokyn, aby mu po smrti vybrali srdce tela,
previezli ho do Želiezoviec a osobitne uložili
v krypte v katolíckom cintoríne. Ešte i dnes
je tam uložené, za ružovkastou mramorovou
doskou. Pozývam Vás, príďte sa niekedy na
túto zaujímavosť pozrieť do miestnej Esterházyovskej krypty.
Pavel Polka

12

április 2011

Želiezovský spravodajca
* Šport *

Július Máté (27. 2. 1942, Želiezovce)
peknými
gólmi.
Spoluhráč v obrane
Gusto Rusnák ma
pobádal, aby som
občas vyšiel dopredu a naša kalkulácia sa naplnila. V
zápase v Mojzesove
sme hrali o postup
do vyššej súťaže.
Nám postačovala
aj remíza proti
súperovi z konca tabuľky, avšak
prehrali sme 1:0. V
to popoludnie sa
nám nič nedarilo,
nedokázali
sme Levice, 1961: Máté v hornom rade 4. zľava
trafiť medzi súpeBystrica. Pre zranenie však nemohol narove žrde, takže na čele skončilo družstvo
stúpiť proti svojmu obľúbenému mužstvu
z Bajču. Nasledujúci týždeň sa z fanúšikov
Újpesti Dózsa. Pracuje ako vodoinštalatér,
takmer nikto s nami nebavil, nikto nedovo voľnom čase pracuje v záhrade. V tekázal stráviť neúspech. Aj Ernest Mokos
levízii si pozrie najmä zápasy španielskej
z našej ulice, ktorého som považoval za
ligy. Iný kontakt so športom v súčasnosti
svoj vzor, pri našom stretnutí prešiel na
nemá.
(ág)
druhú stranu ulice. Na jednom tréningu
som sa dozveFUTBAL
del, že jeden
mojzesovský
Výsledky futbalových družstiev
hráč nastúpil
na spomínaný
V. LIGA – dospelí – východ
zápas
neopTekovské Lužany – Želiezovce 1:2 (0:1)
rávnene, preto
Czíria, Sál
sa rozhodlo o
Tvrdošovce – Želiezovce 2:1 (0:0) Kokoška
kontumačnom
Želiezovce – Kalná n/Hr. 3:1 (2:1) Sál, Rotík
víťazstve v náš
S., Herceg
prospech
3:
0. Zrazu nám
Dvory n/Ž. – Želiezovce 4:0 (2:0)
všetci odpustili
a mohli sme
IV. LIGA – dorastenci – juhovýchod
postúpiť do I. A
Šurany – Želiezovce 1:0 (0:0)
triedy.” Nikdy
Želiezovce – Topoľníky 8:1 (7:0) Varga 3,
nebol
vylúč1959: v družstve dospelých, Máté v hornom rade 4. zľava
Dobrovicky 2, Duchoň, Szabó, Kriška
ený, žltú kartu
Vlčany – Želiezovce 4:1 (3:1) Dobrovicky
keďže o miesta v prvom družstve prebiehal
dostal iba v Bajči a Nových Zámkoch. Rád
Gabčíkovo – Želiezovce 3:3 (1:2) Dobias 2,
obrovský boj vďaka hráčom ako Opavský,
spomína na trénerov Tibora Feketeho,
Dobrovicky
Rusnák, Matiaško, Líška či Šaňo Kollár. Až
Ľudovíta Szabóa, Štefana Mezőlakyho,
raz, počas trénerského obdobia Ľudovíta
Tibora Fúrika, z niekdajších spoluhráčov
III. LIGA – starší žiaci – juh
Szabóa ho v prípravnom zápase v Jure
sa najčastejšie stretáva s Rusnákom, Bennad Hronom na podnet Tibora Straňčíkom, Líškom, Matiaškom a Opavským.
Bátorové Kosihy – Želiezovce 4:3 (1:0) Kliáka vyskúšali v A-družstve. Najradšej by
Osem rokov slúžil želiezovskému športu,
maj 2, Pásztor
bol hral na poste pravého krídelníka, kde
až po komplikovanom poranení kolena
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 1:0 (1:0) Lavšak účinkoval Benčík a Mlynka, a tak sa z
spolu s Rusnákom prestúpil do Kvetnej,
katoš
neho stal obranca, hoci ani záloha nebola
kde si ešte odkrútil tri roky. „Nedokázal
preňho cudzím prostredím. „Ako vysoký,
som stráviť, že mužstvo viackrát zostavil
III. LIGA – mladší žiaci – juh
dobre hlavičkujúci hráč máš miesto v obvtedajší predseda národného výboru.
Bátorové Kosihy – Želiezovce 1:15 (1:7)
rane,” vyhlásil vtedy tréner Szabó, a tak sa
Z celého som mal zlý pocit.“ Je hrdý,
Speková F. 4, Szokol R. 4, Sokol L. 2, Burín 2,
Ján Belák musel stiahnuť dozadu. Zo strelže mohol nastúpiť proti výberu starých
Mácsadi 2, Páchnik
ca sa stal tvrdým obrancom s istou nohou.
pánov Maďarska, v ktorom nastúpili
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 3:0 (2:0) Pá„Jedným z nezabudnuteľných duelov bol
Páncsics, Fenyvesi, Szentmihály a ďalšie
linkás 2, Mácsadi
zápas s Novými Zámkami v I. B triede. K
hviezdy a hral proti družstvám ako MTK,
úspechu mužstva som sa pričinil dvomi
Vác, Slovan Bratislava, Trenčín či Považká
nyf.
Jeho otec pracoval na železnici v T.
Lužanoch, a tak Ján, sa narodil ako druhé
dieťa v rodine v tejto obci blízko nášho mesta. S futbalom sa začal zbližovať
už v Želiezovciach, na ihrisku ležiacom
oproti železnčnej stanici, vytvorenom
a udržiavanom miestnou mládežou. „V
polovici 60-tych rokov sa tu zišlo výborné
družstvo zložené z tínejdžrov a nehrali
sme zápasy len v domácom prostredí, ale
mnohokrát aj na ihriskách súperov. Neraz
sme sa na dejiská nezabudnuteľných duelov dopravovali bicyklami,” oživuje si v
pamäti udalosti spred desaťročí niekdajší
futbalista, blížiaci sa vekom k šesťdesiatke. Najmä vďaka svojej rýchlosti sa v
mládežníckom zoskupení dostal na pravé
krídlo a odborníci si všimli aj jeho disciplinovanosť. Najväčšími rivali družstva boli
Plášťovčania a Šahania. Keď vyrástol z dorasteneckého mužstva, k slovu sa dostal v
druhom družstve dospelýchz, potom počas vojenských rokov účinkoval v Jihlave a
Žatci, kde hrával za družstvá pôsobiace v
I.B triede. Po návrate zo základnej vojenskej služby sa zaradil do kádra B-družstva,
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Ezüstsávos gitárosok
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola sikereiről azért nem
beszélnek, mert beárnyékolják őket az iskola még nagyobb sikerei. Mindezt úgy, hogy a tanulók közel sem vesznek részt minden
versenyen. Ahogy Klimo Gyula, a művészeti alapiskola igazgatója
elmondta, az utaztatás drága dolog, és a versenyeken való részvétel sincs ingyen. Ezért köszönetet mondott néhány szülőnek, akik
a gyerekek utaztatását saját járművükön biztosítják.
Az erőpróbák nemcsak a fiatal előadók szakmai növekedése
miatt szükségesek, fontosak az iskola pedagógusainak is. Ha ilyen
kis művészeti iskola tanulói fel tudják venni a versenyt például
egy 1000 tanulóval rendelkező pozsonyi iskolával, az már jelent
valamit. A számos elismerés, amelyeket az iskola tanulói különböző versenyeken nyertek, városunkról ad pozitív képet. Nem járási
vagy kerületi, hanem „első ligás”, országos szinten.
A hegedűsök, fúvósok, zongoristák sikereihez már hozzászoktunk. Most három gitárosunk járt Pozsonyban: Tomáš Kúdela,
Klimaj Fanni és Borsos Boldizsár. A kulturális minisztérium és a
pozsonyi Eugen Suchoň Művészeti Alapiskola által fiatal gitárosok
számára meghirdetett versenyen vettek részt. Mindhárom zselízi
zenész ezüstsávos elismerésben részesült a harmadik kategóriában.
Ehhez csak gratulálni tudunk a három tanulónak és felkészítő tanáruknak, Kormosi Gyulának.
(šh)

Mikulčan pre ženy

Občianke združenie Mikulčan usporiadal dňa 12.3.2011 oslavy
Medzinárodného dňa žien pre všetky ženy v mestskej časti Mikula.
V zaplnenej miestnosti kultúrneho domu bol bohatý program. Po
úvodnom príhovore a predstavení histórie osláv MDŽ bolo vystúpenie tých najmenších: škôlkarov mikulskej škôlky, ktorí svojimi
básničkami a tancom zabavili prítomných. Po nich bolo vystúpenie detí z tanečnej skupiny Magnum a vystúpenie žiakov Základ-
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
18. 2. Laura Potocká (Želiezovce); 15. 3. Sebastián Fábry
(Želiezovce), Lukáš Polka (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť
12. 3. Zdenko Drla (Želiezovce) – Mária Misiaková (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50

70

Róbert Tóth
03. 04.
Tibor Boženík
05. 04.
Magdaléna Tóthová 13. 04.
Štefánia Benczeová 14. 04.
Alena Brnová
18. 04.
Ivan Vékony
20. 04.
Gabriel Turza
21. 04.
Judita Kovácsová 26. 04.

Alexander Kóša 03. 04.
Oľga Virágová
20. 04.
Juraj Nagy
20. 04.
Magdaléna Oláhová 22. 04.
Ondrej Lakatoš 22. 04.
Ladislav Dobrovický 25. 04.
Viktor Radnai
25. 04.

60

80

Róbert Ferda
03. 04.
Judita Siládiová 04. 04.
Mária Hovánová 06. 04.
Mária Gabrišová 08. 04.
Jolana Jakabová 11. 04.
Irena Janšíková 19. 04.
František Kurali 20. 04.
Emília Kurucová 29. 04.

Margita Szabóová 25. 04.
Jolana Ráková 29. 04.

Opustili nás – Elhunytak

nej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach pod vedením p.
Neviďanského. Na záver programu boli prítomné ženy obdarované
kvetinou. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim za spríjemnenie sobotňajšieho popoludnia.
Pavol Ivan

Április 15 –
nárciszok napja

Április 15-én valósul meg a nárciszok napja elnevezésű önkéntes adakozási kampány, amelynek bevételét az SZK rákellenes
ligája használja fel a rák elleni küzdelem céljaira. Az önkéntesek
a rendezvény logójával ellátott pénztárakba gyűjtik az adományokat. A lakosoknak nárciszt ajándékoznak, akik tetszőleges összegű
pénzadománnnyal járulhatnak hozzá a gyűjtéshez. A hozzájárulásokat a rákkellenes liga felvázolt céljai értelmében használja fel.
Dr. Stanislav Blaho, a nárciszok napjának társszervezője

8. 3. Terézia Borončoková (Kukučínov, 81 r.); 9. 3. Tibor
(Csaba) Romada (Želiezovce, 64 r.); 10. 3. Klára Buchlovicsová (Farná, 62 r.); 14. 3. Jozefína Novodomská (Želiezovce,
69 r.); 25. 3. Andrea Molnárová (Želiezovce, 43 r.); 28. 3.
Helena Šebová (Želiezovce, 77 r.); 29. 3. Helena Klimajová
(Želiezovce, 71 r.), Zoltán Szilván (Tekovské Lužany, 76 r.); 1.
4. Júlia Havettová (Želiezovce, 78 r.)
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Az osztályozott hulladék
elszállításának
időterve 2011-ben

INZERCIA

Vodárenské a kúrenárenské práce, podlahové kúrenie, krbové vložky
– teplovodné. Kvalitne a v rozumnej cene.. 0915 899 550.
(11-04)

Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá ezen az 5. évfordulón. JóFérje és fia
ságát és szeretetét örökre szívünkben őrizzük.

Úspešný ples rybárov
Výbor MO SRZ Želiezovce ďakuje
všetkým, ktorí podporili úspešný
ples rybárov.

Bikeri z OZ Ironsheep Crew sa rozhodli vyčistiť lokalitu svojho
bikeparku v smere k amfiteátru a celú gaštanovú alej až po

o 9.00 hod. v bikeparku.

KEĎ OKULIARE,
TAK OPTOSAN

Kupón

5,00 € zľava
v očnej optike

Očná optika, Ul. Komenského 46, Želiezovce
(oproti supermarketu COOP)

(04-43)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

PONÚKA SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM:
– vyšetrenie zraku očným lekárom
– široký výber okuliarových rámov
– čistenie okuliarov a šperkov ultrazvukom
– aplikácia kontaktkných šošoviek

Info: 036/7712009

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
kniznicazeliezovce@kredit.sk

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

BÖGRÉS SÜTEMÉNYEK.
Budapest, Pro Team 2011. Ára 8,27 €
Diós kocka, túrós krémes, mandulás sütemények és még sok
finomság Husvéti sütéshez.
Fagerholm Monika: AZ AMERIKAI LÁNY.
Ára 14,24 €
Budapest, Európa 2011.
Varázslatos és fordulatos krimi.
MOHA BÁCSI MESÉI. Valami mindig szép!
Ára 5,27 €
Budapest, Uj ember kiadó 2011.
Mély bölcsességgel megírt valamikori Moha bácsi meséi uj kiadása. Régóta vártunk erre a pillanatra.

(11-06)

Ž a l ú z i e

NOVÁ DETSKÁ ENCYKLOPĚDIA.
Cena: 25,53 €
Bratislava, Ikar 2010.
Vyše 9 tis. údajov, 2 500 fareb.fotografií, krásny darček chlapcom – polievačom k Veľkej noci.

Somogyi Lenkére.

rukavice a niečo proti hladu a smädu. Zraz v sobotu 23. apríla

1. máj 2011
Zoltán Egressy: Šóška a pečené zemiaky.
Predstavenie Divadla BÚ.
Miestenky v predpredaji 4 €, na mieste 6 €.
Info: 036/771 1099;
0905 243 969;
0915 189 209

ENCYKLOPÉDIA ZÁHRADNÝCH RASTLÍN.
Cena 12,95 €
Bratislava, Fortuna Libri 2010.
Stromy a kry, ruže,zelenina,bylinky,vodné rastliny,balkónové
a črepníkové rastliny vo farebnom prevedení.

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk április 12-én, halálának 5. évfordulóján
a drága feleségre és édesanyára

breh Hrona. Pridať sa môže každý, kto si so sebou prinesie

Dom kultúry pozýva

Burstein,Dan: TAJOMSTVÁ MÁRIE MAGDALÉNY.
Cena 13,24 €
Bratislava, Slovart 2010.
Nevypovedaný príbeh o najväčšmi nepochopenej žene v dejinách.

Álmodtunk Veled egy öregkort,
Kedveset és szépet,
De a kegyetlen sors,
Mindent széjjeltépett.

(11-07)

Szódóról és Mikoláról: március 21-én, április 26-án,
május 23-án, június 20-án, július 25-én, augusztus 22én, szeptember 19-én, október 24-én, november 21-én és december 12-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský,
Sznf (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: március 22-én, április
27-én, május 24-én, június 21-én, július 26-án, augusztus 23-án, szeptember 20-án, október 25-én, novenber 22-én és december 13-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán,
Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös
utcákból és a Szoroskából: március 23-án, április 28-án, május
25-én, június 22-én, július 27-én, augusztus 24-én, szeptember 21-én, október 26-án, november 23-án és december 14-én.
Az üzletekből: március 24-én és 25-én, április 29-én, május 26-án és 27-én, június 23-án és 24-én, július 28-án és 29-én,
augusztus 25-én és 26-án, szeptember 22-én és 23-án, október
27-én és 28-án, november 24-én és 25-én és december 15-én.
Zselízi Városi Hivatal

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
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* Sport *

Máté Gyula (szül.: 1942. II. 27., Zselíz)
A futball alapjaival elemi iskolásként ismerkedett meg. A tanodából hazaérve táskáját a
szoba sarkába dobta, és rohant a park ódon
fái közé futballozni Balla Lalival, a Riedl-fivérekkel és Mokos Ernivel. Tizennégy évesen az állami gazdaság központi műhelyében
gépészinasnak állt be, és akkor már szenvedélye volt a labdarúgás. Tagja lett az iúsági
csapatnak, és társaival, a két Nyírővel, Riedl
Öcsivel és Gyurival, Majtán Gyurival, Haulíkkal és Medóval a divízióban könnyedén
fektették két vállra a nagybossányi, érsekújvári és a nyitrai alakulatokat. Remekül érezte
a kaput, és meghatározó egyéniséggé vált a
játéktéren. A nyitrai kerületi válogatottban is
helyet kapott. Abban az időben sajnos még az
autóbuszköltségekre sem futotta az egyesületnek, így a sporttechnikai bizottság a járási
bajnokságba degradálta őket. „Emlékezetesek maradtak számomra azok az esztendők.
Nem egy mérkőzésen tízszer is sikerült betalálnom az ellenfél kapujába. Néha csak az
akkori szertárostól, Urbán Imrétől a meccs
végén tudtam csak meg találataim számát.” A
felnőttek közé tizenhét éves korában került.
Az edző a középcsatár posztján szavazott
neki bizalmat, és hamar berobbant a zselízi
futballköztudatba. A nagysurányiak elleni
első bajnokiján három alkalommal járt túl az
ellenfél hálóőrének eszén, és az ő találataival
sikerült 3:2 arányban diadalmaskodnunk.

A zselízi ificsapat 1958-ban, Máté a felső sorban balról a negyedik

ki a pályára hétről-hétre. Egy éven belül felkerültek a divízióba, játékostársai közé Szedmák, Kaszás, Navrátil, Štec, Zilahy, Akúcs,
Krenčan, Švec, Szenci, Brunclík és Havetta
tartoztak. A pozsonyi Slovan fakócsapatával,
a szeniceiekkel, szerediekkel, dunaszerdahelyiekkel és a pozsonyivánkaiakkal vívtak
ádáz küzdelmeket. „Katonaévem leteltével
nem mondhattam nemet a zselízi vezetőség
ajánlatának, és visszatértem szülővárosomba, ahol folyamatosan kaptam játéklehetőséget. Kitűnő közösségbe kerültem vissza, számomra örömnek számított a pályán eltöltött
minden egyes perc. Óriási
akarat, elszántság űzött és
dolgozott bennem. A bizalmat sok-sok góllal háláltam
meg.” Később családi okok
miatt Lévára költözött,
ahová
sportpályafutása
székhelyét is áttette. Sajnos
a szerencse nem állt melléje, hiszen a galgóciak elleni
bajnokin kifordult a bokája,
majd egészségi okokból
huszonöt évesen kénytelen
volt pontot tenni az aránylag rövidre nyúlt foci-karrierje végére. „Rengeteg jó
barátot és embert ismertem
meg e néhány év alatt, így
1958: Gulis József, Máté Gyula, Dulai Dezső, Zelenák István
rendkívül tartalmas volt
számomra a zöld gyepen
A gólokat „nagyüzemi” szinten gyártotta.
töltött
időszak.
”
Pillanatnyilag csak annyit
A csapat kiemelkedően teljesített az I. A
van
jelen
a
sport
vérkeringésében, hogy
osztály pontvadászatában. Mezőlaky István
rendszeresen
kilátogat
a lévai kosarasok
edző és Grosz Gyula csapatvezető irányítása
összecsapásaira,
és
itt-ott
megtekinti a labalatt Riedl Öcsi, Pálinkás Lajos, Mokos Erni,
darúgók
alakítását
is.
A
televíziós
meccsek
Csudai Géza, Szalai Lali, Csudai Bandi, Riedl
zömét
végigkíséri,
a
mostani
nagyok
közül
Gyuri, Szalai Béla, Kocsis Béla, Kakas Zoli,
Lionel
Messi,
Didier
Drogba,
Andrés
Iniesta
Szalai Sanyi és Máté Gyuszi a szurkolói sereg
és Xavier Hernández tudását csodálja. Civilkedvenceinek számítottak. A kétéves katonai
ben autószerelőként tevékenykedett, szabad
szolgálatot Léván tölthette, és az ottani, I. A
idejében nyáron kertészkedik, télen pedig
osztályban közreműködő együttesben futott

madarakat etet. „Meghatározó szerepet
játszik mindennapjaimban a tizenhat éves
unokám, aki nyitrai színekben az iúsági
extraligában jégkorongozik. Annak idején az
első korcsolyáját saját kezűleg készítettem el.
Kikéri tanácsaimat, és örül, ha ott vagyok a
meccsein.”
(ág)
LABDARÚGÁS
V. LIGA – felnőtt csapat – kelet
Tekovské Lužany – Želiezovce 1:2 (0:1)
Czíria, Sál
Tvrdošovce – Želiezovce 2:1 (0:0) Kokoška
Želiezovce – Kalná n/Hr. 3:1 (2:1) Sál, Rotík
S., Herceg
Dvory n/Ž. – Želiezovce 4:0 (2:0)
IV. LIGA – iúsági csapat – délkelet
Šurany – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Topoľníky 8:1 (7:0) Varga 3,
Dobrovicky 2, Duchoň, Szabó, Kriška
Vlčany – Želiezovce 4:1 (3:1) Dobrovicky
Gabčíkovo – Želiezovce 3:3 (1:2) Dobias 2,
Dobrovicky
III. LIGA – diákcsapat – felső kategória– dél
Bátorové Kosihy – Želiezovce 4:3 (1:0) Klimaj 2, Pásztor
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 1:0 (1:0) Lakatoš
III. LIGA – diákcsapat – alsó kategória– dél
Bátorové Kosihy – Želiezovce 1:15 (1:7)
Speková F. 4, Szokol R. 4, Sokol L. 2, Burín 2,
Mácsadi 2, Páchnik
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 3:0 (2:0) Pálinkás 2, Mácsadi
nyf.
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Zselízi visszaemlékezések

Miért legyen inkább Esterházy-park?
A mai park területén a 19. század elején
kezdődött a tudatos fa- és bokorültetés, és a
kastély környékének parkosítása. Akkoriban
az egyébként bécsi lakos Esterházy János
Károly és felesége, született Festetich Rozina
rendkívül gyakran és szívesen tartózkodott
itt, az akkor még csak kúriának számító
nyári lakban. A gróf utasítására kezdődött
1794–1804-ben a tipikus vidéki kúria átépítése, amelynek nyomán egy terjedelmében
és jellegében is jelentősebb épület alakult ki.
Az átépítés során a később kastélyként emlegetett épülethez az elülső, tehát a déli részt
építették hozzá. Ezáltal egy zárt belső udvar,
átrium jött létre. A gróf és felesége egyre
gyakrabban töltötte itt, Zselízen a nyári és
az őszi hónapokat. Előbb különlegesebb elgondolás nélkül, de 1820 után céltudatosan
kezdték a környező fás-bokros területet angolparkká alakítani. A gróf különféle értékes
bokrokat és fákat hozatott ide. Halála után
özvegye folytatta a park alakításával kapcsolatos munkát, egészen 1854-ig. A parkalakítást szolgáló munkák elvégzését bizonyító
iratok többsége 1838–39-ből maradt fenn. A
grófnő személyesen irányította a park formálását. Rozina grófnő Augustin nevű unokája
akkoriban 10 éves volt. Szüleivel együtt ők itt
laktak, és nem jártak rendszeresen Bécsbe. Ő
volt az általam oly sokszor emlegetett Coudenhove Ernestina grőfnő későbbi édesapja.
Ernestina 1944-ig élt a park által körülölelt
kastélyban. A fentiekből kitűnik, hogy az Esterházy család majd minden tagja tudatosan

kulturális köztudatba az egész világon. Említsünk meg talán néhány nevet, kik is fordultak
meg a kastélyban és a parkban: Franz Schubert, Franz és Eduard Sacher, Fischer-Colbrie
Ágoston püspök, Kherndl Antal, a grófi inté-

Esterházy Fanni (Franciska) festménye 1854-ből
ző fia, és egy esetben (1905) a Habsburg család tagja, József Ferdinánd főherceg is.
Furcsa időket élünk. Sajnos manapság azt
tapasztaljuk, hogy az Esterházy név hisztériát
kelt. Feleslegesen. Vegyünk vissza a támadásokból! A zselízi Esterházyak férfi ága Esterházy Alberttel még 1845-ben kihalt. (Ő volt

Munkanapló a park telepítése idejéből a résztvevők neveivel
részt vállalt a park építésében-szépítésében.
Ezzel a tevékenységükkel Zselízt bejuttaták a

rendezett, egyértelműen az önkormányzat
tulajdona. Mind a kastély, mind pedig a park
közös történelmi kincsünk. Esterházy János
Károlyt (1775–1834), a kétszáz évvel ezelőtt
élt grófot ne keverjük a nyitraújlaki Ester-

Schubert tanítványának, Karolina grőfnőnek
az öccse.) A kastély és a park tulajdonjogilag

házy Jánossal (1901–1957), aki politikusként
főleg a Szlovák Állam időszakában tevékenykedett. Történelmünkben az Esterházyak
mindig is mérsékelt álláspontot képviseltek, és támogatták a művészeket, Haydntól
Schubertig. Hosszú ideig támogatták a helyi
egyházakat. Nem kellene őket kitörölnünk
emlékezetünkből, sőt, ellenkezőleg. Engem
például nem nyugtalanít a Kárpát-medence
kifejezés, hiszen mindannyian együtt élünk
itt, és nem tartok olyan nevektől sem, mint
Szent István, Becsei, Hunyadi, Esterházy, Štúr
vagy Štefánik. Mindannyian a történelmünket formáló személyiségek voltak. Nagyobb
haragot és rosszindulatot keltenek mai
politikusaink. Ez esetben azonban inkább
nem neveznék meg senkit. Ezért ne tagadjuk
meg helyi történelmünket, inkább emeljük
ki városunk történelmi adottságait és személyiségeit! Esterházy János Károly jellegzetes személyisége volt korának, és nemcsak
azért, mert felépíttette a zselízi kastélyt, a
Baglyos-házat, az Esterházy-kriptát, nagyságáról más is tanúskodik. 1834-ben hunyt
el Pozsonyban. Galántán, a családi sírhelyben helyezték örök nyugalomra, de még
halála előtt úgy rendelkezett, hogy mielőtt
eltemetnék, vegyék ki a szívét, és helyezzék
el a zselízi katolikus temetőben levő családi
kriptában. Még ma is ott található a rózsaszínű márványlap mögött. Ezt tekintsék
meghívásnak; látogassanak el valamikor a
helyi Esterházy-kriptába!
Polka Pál
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Jenő és Lujza esete az újsággal, avagy ami késik, nem múlik
– Hoppá, Jenő! Letelt a száz nap – mondta az
újságot olvasó Lujza Jenőnek, aki egy rozoga
konyhaszéken ülve, réveteg tekintettel bámulta
a légyszaros plafont.
– Az le, Lujza! – felelte a letargiából lassan ocsúdó Jenő akkorát ásítva, hogy azt a téli álmából
ébredő tátrai medve is megirigyelte volna.
– Te Jenő, ha hajnalok-hajnalán nem nyomok egy
életmentő puszit a homlokod közepére, még most
is alszol, mint a Csipke Rozália, született Hétalvó
Álomszuszéka.
– Lujza, én azt álmodtam, hogy varangyos béka
csókolt meg.
– Ne idétlenkedj, Jenő, mert úgy váglak nyakon,
hogy felrepülsz a Göncölszekérre, kocsisnak.
– Ne bomolj, Lujza, nekem nincs forgalmi engedélyem. Ha megteszed, bizisten befalazlak, mint
Kőműves Kelemen a nejét.
– Tudod, Jenő, hogy kit falazzál be? A jó édes
mutterod kedvét falazd be, te kőművessegédek
szégyene, te. Melletted, Jenő, a malter nem köt,
hanem savanyodik, mint a kovászos uborka.
– Csiba te, Lujza! Olvasd inkább az újságot, mert
a kíváncsiságtól a hátamon vigyázzba vágta
magát a szőr.
– Jenő, azt írja az újság, hogy Vasvárosba beköltözött a folyamatosság négy éve.
– Hallom, Lujza, már a városkapun dörömböl.
– Nem hallom, Jenő.
– Mert süket vagy, Lujza, mint a nagybőgő.
– Ki bőg, Jenő?
– A száztagú cigányzenekar, Lujza. Hát nem azt
papolták nekünk furton-furt, hogy ami késik,
nem múlik? Most, amikor végre-valahára a folytonosság itt ácsorog a küszöbön, Lujza, te csak
ülsz, mint süket a rozsban.

– Tapsoljak, Jenő?
– Majd akkor, Lujza, ha a folyamatosság betölti
a negyedik évét. Most olvasd az újságot, mert
idefagyok a konyhaszékre.
– Jenő, azt írja az újság, hogy öt bizottság kezdte
meg a munkát.
– Hat, Luzja.
– Mi hat, Jenő?
– Öt meg egy az alkotmánytörvényből kötelező,
a polgármester és az atyák vagyonnyilatkozatát
ellenőrző bizottság, az hat. Kapisztó, Lujza?
– Szi, Jenő. De a gazdasági helyzetre való tekintettel, nem sok ez?
– Soknak sok, Lujza. Dosztyig lenne egy meg
kettő az három. Tehát, volna egy kötelező, egy
logisztikai és egy humánpolitikai bizottság, oszt
slussz.
– Jenő, ha az atyák úgy tudnának spórolni, mint
a felföldi skótok, akkor untig elég az a kötelező
bizottság.
– Igaz, Lujza, igaz. Négy év alatt tonnaszám spórolnánk meg a papírt és a festékpatronokat. Ezerszám az ilyen-olyan projektekre, honoráriumokra
és energiákra kidobott eurókat, no meg az időt.
Lujza, az idő pénz. Az adófizetők pénze. Jutna
belőle kátyúzásra, adócsökkentésre, segélyekre…
– Ébresztő… Ne álmodozzál, Jenő! Vége van a
gyereknapnak. Azt írja az újság, hogy az atyák
2000 eurós rendkívüli jutalmat szavaztak meg a
múzeumalapító atyának. Megérdemelte, Jenő?
– Meg, Lujza! Ne légy irigy hónaljmirigy! Több is
veszett Doberdónál. Az atyus kiötlötte, megígérte, megvalósította és még 28054 euró értékű 232
tárgyat kölcsönzött a múzeumnak. Az irigyek
meghalnak, az irigység soha.
– Jenő, a polgármester az önkormányzati ülésen

elárulta, hogy a múzeumalapító atya úgy tájékoztatta őt, hogy ezeket a tárgyakat a jövőben a
városnak ajándékozza majd.
– Hű-ha, ez nem semmi, Lujza. Ha megteszi,
meghajolok előtte a sírig.
– Jenő, azt írja az újság, hogy a városi hivatal
redukciója és szerkezeti racionalizálása előtt
állunk.
– Hiszem is, meg nem is, Lujza. Láttam én már
karón varjút.
– Jenő, azt írja az újság, hogy a városháza bejáratánál egy postaládát szerelnek fel a lakossági
észrevételek elhelyezésére.
– Ez már döfi, Lujza. Kis gilisztával is lehet
halat fogni. Már látom, ahogy a postaláda előtt
toporgók hada az Elvtársak, álljunk sörbe… című
indulót énekli és az üres, lakossági észrevételekkel
teleírt papírpoharakat idült mosollyal tömködi
az egyszem postaládába.
Idáig olvasta az újságot Lujza Jenőnek. Ezalatt épül-szépül a városközpont és a Garam, meg
a Hold legnagyobb örömére a híd is. A város szerződései megjelentek az interneten. Nem változik
az ingatlanadó. Az ipari park érdekli az olaszokat. A Jenőt pedig a szomszédban lakó víg özvegy.
Mégsem sikerült megmenteni a nehézgépgyár
vasvárosi részlegét. Az atyáknak el kell dönteni,
hogy oknyomozó vagy tájékoztató újságot akarnak-e. Az már smafu, hogy mit akar az olvasó.
Feleim, a főrevizor – immár a harmadik
– bedobta a törölközőt. Lehet, hogy valami bűzlik
Vasvárosban? Gondolom, ha más nem – petíció
ide vagy oda – a Kínai-negyed levegője bűzlik a
szmogtól, az tuti. Anyám, add el a házat! Ha tetszik, ha nem, Vasvárosba beköszöntött a tavasz,
és ez így van jól…
Dede Adams
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Beszédtöltelékek

„Beszélni nehéz!” – szokták mondani. Valóban nehéz. És most nem azokra gondolok,
akik valamilyen beszédhibától, beszédzavartól szenvednek: dadognak, hadarnak, pöszék
vagy raccsolnak (hogy csak a legismertebbeket említsem). Az ilyen tekintetben egészséges emberekkel is előfordul, hogy „keresik a
szavakat”. Szépen, hatásosan akarnak beszélni, és azt hiszik, hogy a szép beszéd legfontosabb ismérve a folyamatosság. Valószínűleg
ez lehet az oka az ún. nyökögésnek vagy nyekergésnek, tehát annak a jelenségnek, amikor
a beszélő öööö vagy eeee hangokkal tölti ki
az egyes szavak megszólaltatása közötti szüneteket. Mivel ez egy idő után már magának
a beszélőnek is kínos lehet, más eszközökhöz
folyamodik. A szünetet értelmes, de semmitmondó szavakkal, félmondatokkal tölti ki.
Így időt nyer a helyes szó megtalálásához.
Az angolok sokszor well-lel kezdik

mondanivalójukat. Mi, magyarok gyakran
válaszolunk úgy egy kérdésre, hogy a mondatot „Hát,”-tal vagy „Tulajdonképpen”-nel
kezdjük. Ahogy ezek sem változtatják meg
lényegesen a mondanivalót, legtöbbször az
„Én úgy gondolom,…”, a „Meg kell mondani…”
is csak az időhúzás, a „szóvaltartás” eszköze.
Ma már bárkiből lehet műsorközlő, különösen ha jó hangorgánuma van. Képzésükkel, nyelvi felkészítésükkel viszont senki sem
foglalkozik. Figyeljék meg, hányszor kezdik
(még a tapasztaltabb konferansziék is) azzal
egy-egy műsorrész vagy szereplő bemutatását, hogy „Engedjék meg, …”. Mintha a közönségnek módjában állna nem megengedni azt,
amit mondani akar.
Nem magukkal a szavakkal van baj. Hiszen ha valaki egy többtíz mondatos beszédben egyszer beszúrja, hogy „férfiasan bevallva”, az még akár őszinte is lehet, de ha minden

második mondatában kimondja, akkor már
érezzük a szavak időhúzás-jellegét. Persze az
is előfordulhat, hogy csak megszokásból teszi,
ez az ő szava járása. Ma már beszédtöltelékké degradálódott a voltaképpen, valójában,
őszintén szólva, micsoda, hogyishívják, tetszik
tudni, kérem szépen. Vannak hosszabb beszédtöltelékek is: „csak azt akarom mondani,
hogy…”, „nem tudom, hogy Önök hogy vannak
vele, de…”. És vannak egészen rövidek is. A
műveletlenebbek szókincsében ilyen az „izé”,
a kissé választékosabbak beszédében pedig
(újabban) az úgymond és a szóval. Ha valaki
nem meri őszintén kimondani a véleményét,
gyakran egész beszédtöltelék-áradattal kezdi
mondanivalóját: „Hát, szóval én tulajdonképpen azt szeretném mondani, de nem tudom,
Önök hogy vannak vele…” Kerüljük a beszédtöltelékeket! Őszinte gondolatokhoz egyenes
beszéd illik.
Horváth Géza

Fiatalok a pódiumon
Tompa Mihály neve alatt zajló vers- és prózamondás az idén
már a XX. évfolyamába lépett. Sem a dúló influenza-járvány, sem
a télutó szeszélyei nem szegték kedvét azoknak a fiataloknak, akik
február 16-án találkoztak a zselízi körzeti fordulón.
A két bíráló bizottság előtt közel 50 tanuló lépett fel, és adott bizonyságot tehetségéről. A verseket értékelő
szakemberek elégedettek lehettek a színvonallal, mert a 9 továbbjutó helyre
12 fellépőt javasoltak. A 9 prózamondóval kiegészülve körzetünkből így
21-en állhattak pódiumra a járási döntőben. A visszajelzések egyértelműen
bizonyították, hogy a Csemadok városi szervezete, a területi választmány
támogatásával méltó teret biztosított a
körzeti forduló sikeres lebonyolításához.
Léván március 4-én a Junior központban folytatódott a nemes vetélkedés. A gyermeki tekintetek is elárulták,
hogy ez a forduló már igényesebb
követelményeket támaszt irántuk. A
rövid megnyitó után kezdetét vette a
maratoni vers- és prózamondás. A két
pódiumon egymást váltották a négy
kategória résztevői, hogy a lehetséges
arany, ezüst és bronz sáv valamelyikét
megszerezzék.
A szavalók valószínűleg töprengés elé
állították a bizottság tagjait, mert elnöke az
értékelést egy Reményik Sándor szlogennel
kezdte: „Istenem add, hogy jól ítéljünk!”
Ezután következett a nap legizgalmasabb
pillanata: az egyes fokozatok odaítélése. A
legnagyobb boldogságban az arany sávot
elérő 4 versmondónk lubickolt.
Izgalmat hozott a prózamondók értékelése is, hiszen itt öten lettek arany sávosok, és bejutottak az országos elődöntőbe;

régiónkból így kilencen: Riedl Miklós Kristóf, Récsei Evelin, Torma Gábor, Récsei Noémi, Fülöp Orsolya Blanka, Bencsík Stefánia,
Volter Teodóra, Riczo Dániel és Melczer Ákos.
Március 22-én ismét Léván folytatták a Komáromi, Érsekújvári
és a Lévai járás legjobbjai a megmérettetést, kiegészülve a felnőttek és a lírai színpadok csoportjaival. Érthető, hogy a 180 fő

meghallgatása és értékelése is elhúzódott, ami nem kis gondot jelentett a jelenlevőknek és a három bizottságnak. A zselíziek öröme
érthető, hisz két magyar iskola szereplői is dicséretesen helytálltak,
és bejutottak a rimaszombati döntőbe, melynek időpontja április
28–30. Az alapiskolából Levicky Rebeka (fent) és Bencsík Stefánia
(középen), a gimnáziumból Riczo Dániel (lent) és a 11 tagú Lírai
Színpad (a jobb oldalon).
Az elért eredmények mögött rendszeres és kitartó felkészülés
áll, amiért köszönet jár minden fiatalnak, felkészítőnek és szülőnek. Végül a szemlélő örömmel nyugtázta, hogy az idén ennyien
vállalták az irodalmi értékek tolmácsolását, feledtetve kicsit azt a
tényt, hogy e korosztály körében jelentősen visszaesett a klasszikusok olvasása.
Gunyics János
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Egy nagy esemény ötvenedik évfordulójára emlékezhetünk
(emlékezhetnénk?) júniusban
Az idősebb zselíziek, de talán még a középkorosztály tagjai is emlékezhetnek a régi zselízi
országos dal- és táncünnepélyekre, vagy
ahogy később nevezték: országos népművészeti fesztiválokra. Mi, zselíziek, csak Csemadok-napoknak hívtuk, mert a Csemadok
minden szintű szervezetei: a Központi Bizottság, a Járási Bizottság és az alapszervezet
egyaránt részt vállalt a lebonyolításban. A
legutóbbi néhány évben Takács Andrásnak
két olyan könyve is megjelent, amelyben sűrűn emlegeti a zselízi fesztiválokat, minden
esetben kiemelve a hatalmas érdeklődést, a
több ezres (!) közönséget. (Takács András:
Az országos népművészeti fesztiválok ötven
éve. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 39.,
Dunaszerdahely, 2007 és Takács András: A
legkisebb fiú vándorlásai. Madách-Posonium, Pozsony, 2010)
Mivel ezek a fesztiválok túl színesek, túl
eseménydúsak voltak ahhoz, hogy puszta
emlékezetünkre hagyatkozva felidézhetnénk,
mi minden zajlott ezeken a júniusi hétvégeken városkánkban, teljesen természetes, hogy
nem sokan tudatosítják: mitől volt különleges az 1961-es fesztivál. Pedig nem kisebb
dolog történt, mint hogy újjáéledt a háború
éveiben és a háborút követő hontalanság
időszakában megszűnt/lerombolt szlovákiai
magyar kórusmozgalom. Már az ötvenes
években fáradhatatlanul dolgozott az újjáteremtésen Szíjjártó Jenő zeneszerző és néhány
odaadó társa. Énekesekből nem lett volna
hiány, csupán a karnagyok hiányoztak. Az
országból kitelepített vagy egyszerűen csak
hallgatásra kényszerített kántortanítók helyett
új karnagyokat kellett kinevelni. Szíjjártó
Jenő karnagyképző-tanfolyamokat szervezett, és amikor elérkezettnek látta az időt,
szervezett egy országos „próbafesztivált”. Hol
máshol, mint Zselízen. Az országos dal- és

táncünnepély keretében. 1958-ban a nézők
száma meghaladta a 15 000-et! (Az esemény
még Csontos Vilmost is megihlette. Zselíz ’58
című verse sugárzik az örömtől és a boldogságtól.) A sikeren felbuzdulva Szíjjártó Jenő
elhatározta, hogy néhány éven belül „hagyományt teremt”: rendszeressé teszi az énekkari
találkozókat Zselízen. A Csemadok Központi
Bizottsága és a Népművelési Intézet 1961-ben
tudta megteremteni az országos seregszemle
megszervezésének feltételeit. Szíjjártó Jenőt
Viczay Pál segítette igyekezetében. Szigorú
válogatás után 1200 énekes (gyermekek és
felnőttek) vett részt az I. Országos Énekkari
Fesztiválon. Takács András így emlékezik az
eseményre: „A közös énekkari művek főpróbáján akkora tömeg volt a színpadon, hogy leszakadt alattuk a színpad. Másnap 10.00 órára, a
délelőtti műsor kezdetére elkészült a teljesen új
színpad, melyet a lévai Hidászalakulat katonái
építettek fel, de olyan stabilul, hogy a színpad
aztán évtizedekig szolgálta a nyári szabadtéri
rendezvényeket.”
Szíjjártó Jenő akkor még úgy képzelte,
hogy lesz II., III. stb. fesztivál is Zselízen.
Sajnos, több nem volt. Sőt: 1969-ig egyáltalán nem volt országos énekkari fesztivál.
1969-ben pedig ez a rendezvény (is) elkerült
Zselízről, a felnőtt kórusok országos seregszemléje Galántára (Kodály Napok), a gyermek- és iúsági kórusoké pedig Érsekújvárba
(Csengő Énekszó). De akárhogy nézzük is: az
országos énekkari fesztiválok bölcsője Zselízen ringott.
Három évvel ezelőtt a „nulladik”, az
1958-as fesztivál megszervezésének 50.
évfordulójáról is megemlékeztünk. 2008
novemberében nem csupán Szíjjártó Jenőre
emlékeztünk, hanem Csontos Vilmosra is. Az
előadással (Dr. Simek Viktor) és a kiállítással
kezdődő, két napos rendezvény egy ünnepi

Nőnap Garammikolán

A Mikolai polgári társulás március
12-én a nemzetközi nőnap alkalmából ünnepséget tartott Garammikola
városrész minden hölgy lakosának.
A zsúfolásig megtelt kultúrházban
gazdag program várta az érdeklődőket.
Az üdvözlés és a nőnap történetének
bemutatása után felléptek a legkisebbek, a mikolai óvodások, akik verssel,
tánccal szórakoztatták a jelenlevőket.
Utánuk a Magnum gyermektánccsoport
előadása következett, majd a zselízi
Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei adtak műsort, Neviďanský tanító úr vezetésével. A műsor végén minden
résztvevő nő virágot kapott. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden szereplőnek
a szombat délutáni szép élményért.
Pavol Ivan

hangversennyel zárult, amelyen fellépett a
zselízi Franz Schubert Vegyeskar, a zsérei
Zoboralja nőikar, a csábi nőikar, a Csábi Szeder Fábián Dalegylet és a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szíjjártó Jenő
özvegye, Nagy Ilona és családja. Az ötven
évvel ezelőtti eseményekről Takács András
emlékezett meg. Már akkor ígéretet tettünk
arra, hogy az 1961-ben rendezett I. Országos
Énekkari Fesztiválról méltóképpen megemlékezünk.
A tervek elkészültek: előadássorozat, karnagyi találkozó, a zselízi kórusok, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának fellépése, a zselízi zenekarok fellépése,
ökumenikus istentisztelet… Sőt: mivel 2011
„Kodály Napos” év, meghirdethetnénk, hogy
az országos versenyen legjobb eredményt
elért egy-két kórust is meghívjuk. Az időpont is adott: 2011. június 17. és 18. (esetleg
19. is). Szereplőkben és szervezési kedvben
nem lenne hiány. A kérdés csupán az, hogy
lesz-e erre anyagi fedezet. A Zselízi Hangok
polgári társulás annak rendje-módja szerint
már 2010 októberében benyújtotta a város
önkormányzatához a pályázati kérvényét.
Ám egyelőre dotációs bizottság sem létezik,
amelynek az lenne a szerepe, hogy javaslatot
tegyen a városhoz benyújtott pályázatok elfogadására, módosítására vagy elvetésére. A
mai napig csupán a Szíjjártó Jenő Emlékbizottság és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusa ígért a rendezvényhez
konkrét támogatást. Emlékhangverseny tehát
mindenképp lesz. De hogy milyen színvonalon, az a támogatóktól is függ. Az ország néhány napig ismét Zselízre fog figyelni. Nem
mindegy, hogy milyen emlékekkel távoznak
majd a szereplők városkánkból.
Horváth Géza

Verseltek, továbbjutottak

A Zselízi Speciális Alapiskola március
24-én előadóversenyt rendezett tanulói
számára. A gyermekek szlovák és magyar
szerzők verseivel mutatkoztak be társaiknak és a zsűrinek. Két kategóriában versenyeztek, és néhányuknak valóban sikerült
túljutni saját árnyékán. A legjobbakat
tárgyi és könyvajándékokkal jutalmazták. A rendezvény minden résztvevőnek
– a tanulóknak, a pedagógusoknak és a
zsűritagoknak is – örömet szerzett. A legjobbak továbbjutottak a magasabb szintű
versenyekbe – a magyar anyanyelvű tanulók Komáromban, a szlovák anyanyelvűek
Zsitvaújfaluban képviselik iskolájukat.
Marianna Dávidová
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Esterházy-park? Schubert-park?
lónak, egy uradalmi kocsisnak,
szolgálónak, erdőkerülőnek vagy
komornának nagyobb szociális biztonsága volt, mint egy mai „beosztottnak”,
„alkalmazottnak”.) Esterházy János
Károlynak és örököseinek pedig
rengeteget köszönhetett Zselíz és
Zselíz környéke. Gondoljunk csak
a virágzó mezőgazdaságra, a szarvasmarha-tenyésztésre, a félszáz
kilométernyi kisvasút-hálózatra
(amit a hálás utókor csak több évtized alatt győzött építőanyagként
szétlopkodni), a cukorrépa-termelésre, az oroszkai cukorgyárra, a
garamkissallói szőlőültetvényekre
és pincészetre, a gesztenyefasorokra, az olaszdió-erdőre, a munkát
és kenyeret adó majorokra stb.
Ha Esterházy János Károly olyan
önző módon kezelte volna vagyonát, mint sok mai „újgazdag”,
akkor nem költött volna hatalmas
összeget arra, hogy Schubert néhány hónapig anyagi biztonságban érezhesse magát, nem adott
volna (ma már elképzelhetetlenül
nagy) részesedést jövedelméből a

Magyar Tudományos Akadémia
megalapítására, és még hosszan
sorolhatnám
mecenatúráját.
(Csak mellékesen jegyzem meg,
a cikk írója Eszterházy grófról
beszél. A család többsége latinos
helyesírással, Esterházynak írta
nevét.)
Ha a zselízi parkot Esterházyparknak neveznénk, ezzel nyilván
nem Esterházy Jánosra szeretnénk
a nyilvánosságot emlékeztetni.
Bár ő is megérdemelné, hogy végre
tisztára mossák nevét. Nyilván
hatalmas szálka lehetett a háború
után újra létrejött Csehszlovákia
számára, hogy a fasiszta Németország mellett majdnem végsőkig
kitartó fasiszta Szlovákiának
egyetlen politikusa, aki egyedüli
parlamenti képviselőként tiltakozott a zsidók deportálása ellen,
épp egy magyar főnemes volt.
Szalonképtelenné kellett tenni.
Koholt vádak alapján először
szovjet, majd csehszlovák börtönökben raboskodott. Az orosz
legfelsőbb bíróság azóta Esterházy

ítéletét semmisnek mondta ki. A
szlovák sajtó még ma is „ellentmondásos” személyként említi,
mert úgymond antiszemita volt.
Ő, aki zsidók, szlovákok, csehek
és lengyelek százait mentette meg
a biztos haláltól. Mi azonban
tudjuk: legfőbb bűne az volt, amit
ma sem mernek ellene hangosan
kimondani: bátran védelmezte az
önálló Szlovákia területén maradt
magyarság érdekeit.
Nem egészen értem a cikkíró
gondolatait városunk nemzetiségi
összetételét illetően. Nincsenek
illúzióim: a 2011-es népszámlálás
valószínűleg a magyarság arányszámának újabb csökkenését fogja
megállapítani, tehát városunkban
nagyobb lesz a szlovákok aránya,
mint a magyaroké. De mi köze
ennek az utcanevekhez? Miért
baj az, hogy egy városban, ahol
magyarok és szlovákok is élnek,
a Sládkovič, Nálepka százados,
Jilemnický stb. utcanevek mellett
Kossuth Lajosról, Dózsa Györgyről vagy II. Rákóczi Ferencről is

elneveznek egy-egy utcát. És az
is jó, hogy van Kherndl, Sacher
vagy Schubert utcánk, hiszen ők
olyan hírességek, akikre nekünk,
zselízieknek büszkéknek kell
lennünk. Sajnálom, hogy eddig
még nem tudtunk sem utcát, sem
teret elnevezni Fischer-Colbrie
Ágostonról, Santhó Károlyról vagy
akár Esterházy János Károlyról.
Ugyanakkor örülök, hogy már
nincs Marx utcánk meg Leningrád utcánk. (Hogy is nézne ki, ha
egyik utcánkat egy olyan városról
neveznénk el, amely már eltűnt a
térképről?!)
Horváth Géza
A park elnevezésével kapcsolatos fenti eszmecseréhez tartozik Polka Pál Miért legyen inkább Esterházy-park c. írása is,
amelyet a városunk történelmével foglalkozó cikksorozat
részeként közlünk. Az írás a 11.
oldalon olvasható.

Ötven éve városi rangban
Az 1980-as évek kevésbé kedveztek a sportéletnek városunkban. A Slovan Testnevelési
Egyesület szerkezeti, személyi és pénzügyi
gondokkal küszködött, miközben javultak
a felszereltségi feltételek: befejeződött a
T-18-as sportcsarnok építése, felszerelték
a stadion hangosbemondóját, elkészültek
a teniszpályák. Aktívan működött a tenisz,
az autós, a sportlövő és az asztalitenisz-szakosztály.
Deák György mérnök (a helyi Állami Gazdaság igazgatója) révén 1983-ban új sportág
honosodott meg városunkban: az ügetés.
A versenylovakat Rozinán tartották, ezek
1984-ben 12 futamot nyertek meg. A legeredményesebb ügető IFIÚR volt 9 futamgyőzelemmel, aminek köszönhetően elnyerte az
SZSZK ügetője címet.
A városi ünnepségek keretében 1984-ben
első ízben hirdették ki a város legeredményesebb sportolóit: Ezek a következők voltak: Jozef Záhorský (labdarúgás), Helena Herzová
(asztalitenisz), Milan Vékony (sportlövészet),
Karol Hlinka (lóversenysport), Pólya Tibor
(diák – védelmi rátermettség), Németh Jenő
(atlétika) Kakačka (sakk). Érdemes megemlíteni, hogy a Műszaki Szolgáltatások Vállalatainak országos versenyén Mostban a zselízi
vállalat labdarúgócsapata a 3. helyet szerezte
meg 1983-ban, a torna legjobb játékosává a
zselízi Csikós Jánost választották meg. A csapatvezető Csenky Dezső, a vállalat igazgatója
volt. 1986 és 1990 között ez a zselízi csapat
háromszor nyerte meg az országos bajnoksá-

got. Sikeres volt a helyi magyar iskola mellett
működő kézilabda szakosztály is. Az alsó
és felső kategóriás leánycsapatok a kerületi
bajnokságban 1. és 2. helyen végeztek, az alsó
kategóriás gárda pedig bejutott az országos
negyeddöntőbe. A csapatokat Kvetoslava Záhorská és Dibúz Miklós edzette.
A zselízi iskolákról kevés bejegyzést találunk
a városi krónikában. Az 1981-es évben a következő adatok szerepelnek: 1981. szeptember
1-jén a városban 3 óvoda volt 10 osztállyal, a
két alapiskolának 36 osztálya volt, köztük egy
kihelyezett, Szódón. A két gimnáziumban
11 osztályban folyt a tanítás, ezen kívül a
művészeti alapiskola zenetagozatos osztálya
is működött. 1985-ben változott a helyzet:
5 óvodában 13 osztály volt, 375 gyermek
és 28 pedagógus tevékenykedett. A szlovák
alapiskolát 23 osztályban és 8 napközis csoportban 742 tanuló látogatta, a pedagógusok
száma 41 volt, az igazgatói tisztséget Vojtech
Stahl töltötte be. A magyar alapiskolában 449
tanulót tartottak számon 16 osztályban és
7 napközis csoportban, az oktatói-nevelői
munkát Nyustyin Ferenc vezetésével 32 pedagógus végezte. A szlovák gimnáziumban
4 osztályban 122 diák tanult, a 11 létszámú
tantestületet E. Tokárová igazgató vezette.
A magyar tanítási nyelvű gimnáziumot 8
osztályban 196 tanuló látogatta, az iskolában
20 pedagógus oktatott, igazgatójuk Zábrenszky Imre volt. 1986-ban létesült a kisegítő
iskola, amelynek egy szlovák és egy magyar
osztálya volt, Eva Simková és Szabó Mária ta-

nítottak itt. 1988-ban már 5 osztállyal és egy
napközis csoporttal működött az intézmény.
Az egészségügyi ellátást 1963-tól a helyi
kórház és a rendelőintézet biztosította a
városban. Az intézet fennállásának 20. évfordulóján (1983) 59 alkalmazottat tüntettek
ki. Néhány statisztikai adat a két évtizedről:
Az egyes osztályokon (bel-és nőgyógyászat,
sebészet és gyermekosztály) több mint 25-25
ezer beteget láttak el, húsz év alatt 11 381
gyermek született a zselízi kórházban. Az
említett idő alatt megkétszereződött az alkalmazottak száma, 1983-ban elérte a 398-at, az
orvosok létszáma 34-ről 64-re emelkedett. Az
igazgatói tisztséget MUDr. Vojtech Belák töltötte be, aki egyben a belgyógyászat főorvosa
is volt. 1986-ban felújítási munkálatok folytak
a kórházban, az ágyak száma 23-mal bővült és
így 248 ágy állt a betegek rendelkezésére.
1989-ben jelentősen bővültek a szolgáltatások, amelyeket magánvállalkozók nyújtottak.
Míg 1988-ban 39 vállalkozót tartottak nyilván, egy évvel később számuk megkétszereződött. A meglévő szolgáltatások számának
növekedése közérdek lett, a konkurencia
meghozta a szolgáltatások színvonalának
növekedését is.
A társadalmi változások, az új gazdasági és
politikai folyamat jelentős változásokat hozott minden téren. Tovább növekedett a magánvállalkozók száma, 1990-es év végéig 121
személy igényelt vállalkozói engedélyt. Ezek
elsősorban a kereskedelemre, nem annyira a
termelésre irányultak. Nyustyin Ferenc

6

2011. április

Zselízi Hírmondó

Miért akarja a város átnevezni a Zselízi-parkot Esterházyparkra?
A Zselízi Hírmondó februári
számából a város lakosai megtudhatták, hogy az önkormányzat
már nyár óta próbálkozik a mi
Zselízi-parkunkat
Esterházyparkra átnevezni. Kellemetlen
meglepetést jelentett ez nekem,
már csak azért is, mert egy
ilyen tervezetet, amely az egész
várost érinti, általában először
közzéteszik,
majd lehetőséget
adnak a lakosoknak arra, hogy
véleményt nyilvánítsanak róla.
A jelenlegi Zselízi-park állítólag
már húsz éve van érvényben. Bevallom, hogy erről a névről nem is
tudtam, mindig azt hittem, hogy
a város parkja a világhírű zeneszerzőről, Franz Schubertről kapta
a nevét, aki 1818-ban és 1824-ben
Esterházy János gróf két lányának
volt a zenetanára. Közvetlenül
a park mellett van a mai napig a
zenei nagyság emlékszobája, melyet külföldi turisták is látogatnak.
A parkban volt egy mellszobra is,
és ezért valamikor a háború után
elnevezték a parkot Schubertparknak. A szomszédos utca is az
ő nevét viseli. Így ismerték nemcsak a zselíziek, hanem a környék
lakosai is. Így gondolkodhattak
a város akkori vezetői is, akiknek
eszükbe sem jutott volna elnevezni a parkot báró, gróf Esterházy
János nagybirtokosról. Még annak
ellenére sem, hogy akkor is tudták,
hogy a parkot az Esterházy család
létesítette.

Az Esterházy család esetében
néhány nemzedékről és különféle
ágakról van szó. Esterházy János
Károly nagybirtokos, báró volt,
a nemes család zólyomi ágának
tagja. Az Eszterházyakról közismert, hogy hallatlan fényűzésben
éltek. Birtokaik Dél-Szlovákia jelentős részét elfoglalták. A 19. század harmincas éveiben az Eszterházy birtokokon kb. háromnegyed
millió jobbágy dolgozott, konkrétan
a zselízi Eszterházyaknál 1200
jobbágy. A jobbágy földműveseknek keményen kellett dolgozniuk
a birtokokon, elképzelhetetlenül
nehéz körülmények között. Nagy
szegénységben, tudatlanságban
éltek, bárminemű emberi jogok
nélkül. Elődeik és utódaik közül
csupán kettőt említenék, Eszterházy M.-et, aki 1848-ban az első
alkotmányos kormány tagja volt,
amely minden nemzetiség, de főleg
a Magyarországon élő szlovákok
legerősebb elmagyarosítása idején
volt. Másodikként az Eszterházy
családból Eszterházy Jánost említem, aki 1901-ben született, s aki
az első Csehszlovák Köztársaság
idején a kassai körzet képviselője
volt a parlamentben. Ebben az
időben Magyarország ügynökeként tevékenykedett Csehszlovákiában, feladata volt Csehszlovákia
szétverése és Szlovákia Magyarországhoz való visszacsatolása. Enynyit röviden az Eszterházyakról.
És most a kérdés. Honnan jött

a javaslat a mi parkunknak Esterházyra való átnevezésére? Érdeklődtem afelől, hogyan indokolták
ezt a javaslatot. Az egyik verzió
szerint Esterházy János örökösei
megígérték, hogy ha a park az ő
nevüket viseli majd, anyagi támogatást nyújtanak a kastély felújítására. Ez a verzió nem igazolódott
be, de számomra is elfogadható
lett volna, ha így lett volna. További verzió szerint Esterházy abban az időben a város lakosainak
ajándékozta sok hektár földjét,
építkezési telekként a mai tolmácsi gépgyártól egészen a Nálepka
százados utcáig. Ez a verzió sem
bizonyult igaznak. Akkor meg minek ez a névváltoztatás? Merthogy
az említett Esterházy alapította.
Erről biztosított a polgármester
is. De hát az Eszterházyaknak
voltak hasonló parkjaik, erdeik,
kastélyaik és más ingatlanjaik.
Úgy gondolom, hogy nem lenne
helyes és felelősségteljes most
ezeket az ingatlanokat átnevezni
az akkori nagybirtokosok, tulajdonosaik szerint. Ráadásul annak
ellenére, hogy az SZK nevezéktani
bizottsága az átnevezéssel nem ért
egyet. Tudom, hogy főleg az MKP
szívesen nevez át Dél-Szlovákiában utcákat,
tereket és más
közterületet
a Nagy-Magyarországi
idők magyar-

jairól, mint pl. Széchenyi, Kosúth,
Eszterházy... Zselízen ma már
a lakosságnak több mint 50%-a
szlovák nemzetiségű, és bennünket, szlovákokat az ilyen és hasonló nevek a 19. századi Nagy-Magyarországon élő szlovákok nehéz
életére emlékeztetnek. Ezért úgy
gondolom, hogy az önkormányzat
képviselőinek és városunk elöljáróinak át kellene értékelniük és meg
kellene változtatniuk a javaslatot.
Ha parkunk nem viselheti
Franz Schubert nevét, akkor
maradjon Zselízi-park, ahogy
eddig volt. Zselíz itt volt és itt
is lesz. Az Esterházyak itt voltak, és ma már csak a pompára gondolunk, amiben éltek.
És a nagy szegénységre, amiben
a jobbágyaik, akik birtokaikon
nehezen dolgoztak. Itt az idő,
hogy elfelejtsük őket.
Úgy gondolom, hogy a városi
képviselő-testület képviselőinek
és a város vezetésének fontosabb
dolgokkal kellene foglalkozniuk,
amelyek a lakosokat foglalkoztatják, nem pedig újra nevet
keresni a Zselízi-parknak.
Alojz Hančin

Esterházy-park? Schubert-park?

Olykor érdeklődő egyetértéssel,
máskor enyhén bosszankodva
olvastam a Miért akarja a város
átnevezni a Zselízi-parkot Esterházy-parkra? (Prečo chce mesto
premenovať Želiezovský park
na Esterházyovský?) című írást.
Egyetértéssel, mert – úgy tűnik
– a cikk írója, ahogy jómagam
is, csak nemrég értesült róla, hogy
parkunkat már több mint húsz éve
hivatalosan Zselízi-parknak hívják. Én eddig úgy tudtam, Schubert-park a neve, hiszen szinte
minden sajtóhírben így olvashattuk, így használtuk mi, zselíziek
is. De – azt mondják – „a szabál
az szabál!”, tehát az a hivatalos,
amit valamikor húszegynéhány
éve valaki kitalált az íróasztal

mellett, és hivatalossá tett. Ki kell
mondanunk: nem sok fantáziával
lehetett megáldva. Olyan ez, mintha egyetlen zselízi utcánk lenne,
és azt Zselízi utcának neveznénk.
(A Garammikolai utca egészen
más eset! Mivel ez a városrész
Zselíz részévé vált, nem árt, ha
legalább egy utcanév emlékeztet
rá.) Köznévként beszélhetünk
zselízi parkról, ha – például – azt
akarjuk kifejezni, hogy „a zselízi
park szebb, mint a lévai”. Ahogy
azt is mondhatjuk, hogy „a zselízi
énekkarnak kevesebb tagja van,
mint a komárominak”. De eszünk
ágában sem lenne a Franz Schubert Vegyeskar nevet fölcserélni
Zselíz Énekkarra.
Nekem személy szerint a

Schubert-park
elnevezés
is
tetszene, mert
a távolról érkezők már a név
alapján is ráérezhetnének, hogy a parknak volt
valami köze a híres zeneszerzőhöz. Ha azonban azt is figyelembe
akarjuk venni, hogy kinek volt
több érdeme a parkalapításban,
akkor egyértelműen az Esterházycsaládra szavazok. A második
világháborút követő negyven éves
szocialista agymosás miatt még
sokan most is az „elnyomót”, a
„kegyetlen zsarnokot” látják a
földbirtokos-osztályban. Ha valaki az egypártrendszer alatt Esterházyra szerette volna keresztelni

parkunkat, nagy valószínűséggel a
börtönt sem úszta volna meg. Már
iskolásként szajkóznunk kellett a
megkérdőjelezhetetlen szocialista
dogmát, hogy a földbirtokos, a
gyáros, a bankár a nép ellensége,
ezzel szemben az egyszerű nép
minden tagja pedig ártatlan, elnyomott szolga volt. Szüleinktől,
nagyszüleinktől tudjuk, hogy a
gróf törődött „alattvalóival”. (Az
idézőjelet az indokolja, hogy közben ez a szó is pejoratív értelmet
kapott. Pedig egy grófi alattva-

2011. április
A veszélyzónákban
fokozott rendőri jelenlét

Az ismert viszonyok tudatában senkit
nem lep meg az a tény, hogy Zselíz bizonyos
részein gyakrabban követnek el bűncselekményeket, mint másutt, az ún. nyugodtabb
városrészekben. Ugyanígy a lakosok többségének nem okozna gondot beazonosítani
ezeket a problémás városrészeket. A lakosokkal és a városba látogatókkal szembeni
tiszteletlenség, garázdaság megnyilvánulására, fizikai bántalmazására reagált tavaly
a Zselízi Város Rendőrség azokkal az óvintézkedésekkel, melyek célja kiküszöbölni
ezeket a veszélyeket a problémás területeken. A szabálysértések elemzése és a lakosok
bejelentései alapján a rendőrség zselízi körzeti parancsokságával együttműködve meghatározták a városban levő veszélyzónákat.
Főleg azokról a helyekről van szó, melyeken
éjszaka olyanok tartózkodnak, akik helytelen viselkedésükkel, alkoholfogyasztás
hatására zavarják a közrendet és az éjszakai
nyugalmat. A közrend gyakori megzavarása miatt a városi rendőrség gyakrabban
tartott ellenőrzéseket ezeken a területeken
az esti, éjszakai órákban és hétvégeken.
A veszélyzónák közé tartozik a Rövid utcai
Metro vendéglő környéke és a környező

Zselízi Hírmondó
A víz napja

Március 22-én a víz világnapja alkalmából a Szent Jakab téren a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat tartott bemutatót. A vállalat lévai kirendeltsége bemutatta gépparkját, felszerelését, dolgozói hibaelhárítási bemutatót tartottak, és kiállították a vállalat által
iskolások számára kiírt
képzőművészeti és irodalmi verseny pályamunkáit.
Zuzana Trnková, a lévai
üzem igazgatója kihirdette a versenyek eredményét és a győzteseknek és helyezetteknek
ajándékokat adott át.
A
vízgazdálkodási
szakemberek szakmai előadásokkal gazdagították
a kiállított járművek és
felszerelés megtekintését,
amelyeket az érdeklődők
– nagyrészt iskolások
– figyelmesen hallgattak.
Megismerkedtek a vezeték
szivárgásának elhárításával, a vízvezeték-csatlakozó szerelésével, az illegális fogyasztás felkutatásával és további vízügyi műszaki tevékenységekkel. A rendezvényen lehetőség nyílt arra,
hogy a lakosság kútvíz-mintákat adjon be biokémiai vizsgálatra.
(ik)

Nem mindenki használta fel a támogatást
2010-ben az általános érvényű rendelet értelmében 33 pályázatot nyújtottak be jogi és
fizikai személyek a városhoz. A támogatás elosztásáról, felhasználásáról és elszámolásáról
a képviselők tájékoztatást kaptak a februári ülésen. A 33 pályázatot 14 intézmény nyújtotta
be, a jóváhagyott támogatás ezekre a pályázatokra 34 000 eurót tett ki. Ebből az összegből
múlt év végéig 32 094 eurót számoltak el, hat pályázat esetében nem használták fel a támogatást, összesen 1906 eurót. Minden megvalósított pályázatot elszámoltak, ami a kérvényezők
fegyelmezettségére vall. A jóváhagyott támogatást nem használta fel a művészeti alapiskola,
a szlovák alapiskola mellett működő szülői szövetség, a helyi római-katolikus egyház és a
Matica slovenská alapszervezete.
(ik)

Már látni

A veszélyzónák közé tartozik a Béke utca és
a „Kínai-negyed” is
utcák, a Posta és Garam utca, a Szent Jakab
tér, a Béke, az Sznf utca – a játékterem és
a szabadtéri színpad környéke, a Komenský
utca, a lakótelepek belső részei, a „Kínainegyed”, a Mladosť és a Posta mögötti rész,
a temetők környéke, a Temető és Posta utca,
valamint a futballpálya környéke.
Hasonló elvek alapján azonosították
a környezetvédelem
szempontjából
is
a veszélyzónákat, melyek közé főleg a külső
városrészek tartoznak, ahol a rendszeres
ellenőrzések ellenére újra és újra illegális
szemétlerakatok alakulnak ki, és illegálisan
vágnak ki fákat is. A környezetvédelem
terén a városi rendőrség a Karolinára és Rozinára vezető utakat, a gesztenyefasort, a híd
mögötti rész, a Árok-majort és a Garam
mentét kíséri fokozott figyelemmel.
(ik)
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az első jeleit annak, hogy az Mikola polgári társulás tagjai nem maradnak a szavak szintjén, és
elhatározásaikat – mint például a mikolai társadalmi élet felélénkítése és a környezet szebbé
tétele – meg is valósítják.
Erről nemcsak az első általuk szervezett néhány sikeres rendezvény tanúskodik,
mint a farsangi mulatság
és a nőnapi rendezvény,
hanem a mikolai közterületeken végzett szépítő
munka is.
A polgári társulás tagjai
az első valódi tavaszi napsütésnél kezdték a közterületek rendezését társadalmi
munkában. A buszmegálló
mellett öt facsemetét ültettek, rendbe tették a mikolai
park keleti részét, ahol
rendezték a sövényt is, és kitisztították az óvoda előtti járdát is. A lakosok első reakciói kedvezőek voltak, sokan jelentkeztek az önkéntes munkára, és kedvezően alakulnak a mikolai
vállalkozókkal való kapcsolatok is, akik segítséget kínálnak a munkákban. A polgári társulás
egyik következő célja az óvoda előtti terület rendbehozatala és parkosítása.
(ik)
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Zselízi Hírmondó

Fejlesztési program
– 2. forduló
A Zselízi Városi Képviselő-testület márciusi ülésén nem kis figyelmet fordítottak az
aktuális választási időszak fejlesztési programjának második, kissé megváltoztatott
verziójának. Mivel egy hónappal korábban
a képviselők közt a legnagyobb vitát a városi k. megalakítása váltotta ki, a második,
átdolgozott verzióból ez a rész kimaradt.
A második változatban vagyonigazgatási
és beruházási hivatallal számolnak, de nem
kereskedelmi társaság formájában, hanem
a városi hivatal önálló részeként. Ennek
a részlegnek a hatáskörébe tartoznának
a város tulajdonában levő épületek, a velük
kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, az épületek
karbantartása és javítása, a városi ingatlanok eladásával valamint az építkezések
beruházási, mérnöki tevékenységével kapcsolatos teendők.
A polgármester szerint a szerkezetváltás alapja motiválni a város dolgozóit.
A márciusi ülésen elhangzott vita alapján
az önkormányzat új szerkezeti felépítésének
alapgondolatával a képviselők többsége
egyetértett. Ellenvetéseik inkább a kultúra
és a sport egy költségvetési szervezetbe
tömörítésével kapcsolatban voltak (Horváth Géza), vagy a javaslat vázlatokban
való megfogalmazása helyett a túlzottan
részletekbe menő kidolgozását nehezményezték (Martosy Peter), ill. akadtak, akik
a fejlesztési program és egyes részeinek,
konkrétan az oktatásügy koncepciójának
időbeni
egyenetlenségét
kifogásolták
(Vojtech Tomašovič, Horváth Géza), vita
tárgyát képezte a költségvetési szervezet
kialakítása, de az is felmerült, hogy a tervezet nem szentel figyelmet a város tulajdonába került földterületek kihasználásának
(Gulyás Róbert). A koncepciójavaslatban
mértéktartásra szólított fel Vojtech Tomašovič, ami az oktatásügy fejlesztésének
tarthatóságát illeti, ellenben az oktatásügyi
részt külön, de az egész dokumentumot is
időszerű formájában támogatta Polka Pál.
A polgármester a vitában ehhez a ponthoz
külön kiemelte a koncepciózus hozzáállás
fontosságát, amely bizonyos egyenletességet biztosít a fejlődésben, és minimálisra
csökkenti a lehetséges rendszeren kívüli
megoldások előfordulását. Két, közvetlenül
egymást követő szünet után, amikor is nem
ment át a fejlesztési program egyszerűsítésére ill. a szövetkezettel kötött csere folytán
szerzett földterületek virágtermesztésre
való kihasználására tett javaslat (ez utóbbi
azzal a szándékkal hangzott el, hogy felhívja a figyelmet a problémára), a javaslatot
a jelenlevő képviselők többsége jóváhagyta.
(ik)

A napközi otthonok anyagi gondokkal küszködnek
Az alapiskolák, ill. az iskolai klubok már hosszabb ideje gondban vannak a finanszírozással,
tudták meg azok a polgárok, akik figyelemmel kísérték a zselízi képviselő-testület februári
ülésének eseményeit, konkrétan az iskoláknak és oktatási létesítményeknek nyújtandó támogatással foglalkozó napirendi pontot. Az egy tanulóra eső üzemeltetési és bértámogatás az
adott kategóriában a tanulók létszámától is függ, valamint a város költségvetésében az oktatási intézményekre fordítható anyagiaktól, amelynek nagysága a részesedési adóbevételeken
múlik. A két iskolai klub – a régi nevén napközi otthon – évente összesen 70 000 eurós támogatást kap. Ez egy gyerekre átszámítva 350 eurót jelent. Összehasonlításképpen a művészeti
alapiskolában ez a támogatás 600 euró, az óvodákban 1600 euró, a szabadidőközpontban pedig
142 euró. A februári ülésen főleg az iskolai klubokról esett szó, amelyek esetében – hangzott el
a tanácskozáson – ez az összeg nem lesz elegendő az év végéig. „A város, ha futja rá, költségvetéséből pótolhatja a hiányzó részt, vagy takarékoskodni kell” – jelentette ki Pavol Hostačný,
az oktatásügyi és kul- A testület a tanügyi bizottság javaslatát fogadta el változtatás nélkül, ami a
turális részleg koordi- korábban, a koordinátor által kidolgozott két változat kombinációja. A bizonátora. Marta Zaba- ttság ajánlása szerint megmaradna az iskolai klubok által nyújtott szolgáldalová, a Béke utcai tatások terjedelme – 2011. április 1-jétől 4 nevelőnő dolgozna a klubokban,
alapiskola igazgatónője ám korlátozott munkakörben. Ha a nevelőnők kiegészítésként tanítanak is,
szerint a nevelőnők át- ezeket az órákat az iskola az átruházott jogkörökből finanszírozza. A bizotlagos órakötelezettsége tság javaslata szerint a nevelőnők a szabadidőközpontban is végezhetnének
27 óra – miközben tevékenységet szeptember 1-jétől, amivel kiegészíthetik a csökkentett iskolai
munkakörüket. Az iskolai klubokat a fenntartó minimum 40 000 euróval
a tanítók 23 órás kötefinanszírozza, emellett a klubokban a lehető legjobban használják ki az oktalezettségben dolgoznak tási utalványokat, és e forrásból fordítsanak a segédeszközök beszerzésére is!
– mivel igény van arra, A nevelőnők a tanítónőket csak a legszükségesebb esetekben helyettesítsék!
hogy 17 óráig dolgozzanak. Az iskolai klubokban dolgozó nevelőnők is továbbképzik magukat, miáltal magasabb
bérkategóriába kerülnek, ami szintén növeli a költségvetést. Az igazgatónő szerint a szülők
további 7 eurós hozzájárulása sem segít a költségek teljes fedezésében. Hasonló a helyzet
a magyar alapiskolában is, ahol ráadásul kb. 30 szociálisan hátrányos helyzetű tanuló is van,
akik csak 3,50 eurót fizetnek pluszban, tehát így még rosszabb a pénzügyi helyzet. A képviselők az erről szóló függeléket jóváhagyták, és megbízták az oktatásügyi koordinátort, hogy
dolgozzon ki javaslatot a helyzet megoldása érdekében.
A koordinátor a márciusi önkormányzati ülésre két alternatív lehetőséget terjesztett be. Az
egyik szerint a pénzügyi keretet kell a napközik működéséhez igazítani, és a városi költségvetésből
további 20 000 eurós támogatást biztosítani az iskolai klubok működésére. A másik lehetőség a
működés és a munkakörök átszabása a meglévő források szerint, amely a nevelőnők kötelezettségének csökkentésével számol. Vojtech Tomašovič egy újabb megoldást javasolt, amely a kulturális
és iskolaügyi bizottság ülésén született. A testület ezt a harmadik javaslatot fogadta el.
(ik)

Új információk a telekcseréről

A város és a Pohronie Mezőgazdasági Szövetkezet közötti telekcsere kérdése
a márciusi önkormányzati ülésen is felmerült, hiszen a polgármester tájékoztatója
keretében a képviselők előterjesztettek egy
beszámolót, mely a telekcsere lényegét foglalja össze – a területek rövid jellemzése,
térképmelléklettel. A szövetkezetnek a város
belterületén 82 961 m²-en elterülő területének értéke a beszámoló alapján 81 946
€. A város területrendezési terve szerint ez
a telek üdülési területen helyezkedik el. Az
„egykori vágóhíddal határos területről van
szó (maga a vágóhíd nem képezi a részét),
mely a Garam mentén, a hídon keresztül vezet. Magába foglalja az egykori strandfürdő
egész területét és részben az autókempinget
is. Megkerüli a Bowling bárt és a Posta utcán
keresztül (az utca a részét képezi) egészen
a volt vágóhídig terjed.” A csere tárgyát
képező városi tulajdonú terület 378 411 m²,
melynek értéke ugyancsak 81 946 €. „A Garam bal partján magába foglalja a váci út egy
részét és a mikolai kataszteri terület északkeleti csücskében levő szántóföld jelentős részét.
A Garam jobb partján magába foglalja a miko-

lai autóbuszmegállótól a vasútvonal irányába
vezető mezei utat és számtalan, hosszú ideje
kihasználatlan mezei utat, valamint a vasútvonalat átszelő felüljárótól Mikola—Nagypuszta
irányában jobbra elterülő szántóföldet.”
A kérdéshez hozzászólt Gulyás Róbert,
aki a márciusi ülésen váratlanul békülékeny
és tárgyilagos tónust választott. Megemlítette, hogy a városnak kínált területnek csupán
egy része használható ki, ellenben számszerűsítette, hogy milyen nyereséget könyvelhetnek el a szántóföldekből, melyeket a város
évekig bérbe adott a szövetkezetnek, miközben 30 hektár területen az éves nyereséget fél
millió koronára értékelte. Meglepetést okozott azzal az információval is, hogy az egyik
földterületen kavicslelőhely van, és ez szerinte eurómilliókat érhet. Kijelentette, hogy nem
csupán egyetlen megoldást támogat, de nem
támogatja a most érvényben levő megoldást
sem. A polgármester hasznosnak nevezte az
indoklást, érdekesnek és elfogadhatónak az
érveket, azonban csodálkozását fejezte ki
afölött, hogy ezek miért nem hangzottak el
korábban. Ez lesz a témája az április 15-re
tervezett vitafórumnak is.
(ik)
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megoldásához vezető út című projekt keretében. A résztvevők tanultak
a diszkrimináció
egyes
formáiról,
példákalt ismerhettek meg a hasonló
bánásmód elvének megsértéséről, az
előítéletekről, ezek egymástól való megkülönböztetéséről, az előadók konkrét
példákat sorakoztattak fel a diszkrimináció egyes eseteire és a lehetséges megoldások kitalálására.
Április 5—7-én a város polgármesterének vezetésével küldöttség vett részt
Isaszegen az 1848-as isaszegi csata emlékünnepségén.
Április 7-én került sor a város főellenőrének megválasztására. Új választást
azért írtak ki, mert Lívia Mellenová
februárban lemondott erről a tisztségéről. Négy jelentkező adott be kérvényt. A képviselő-testület választása
Soňa Šuranskára esett, aki május 1-től
látja el a főellenőri funkciót.
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Képviselői reakció

RNDr. Horváth Géza (MKP) – a képviselő-testület márciusi rendes ülésének 8. napirendi pontjához:
„Húsz éve vagyok tagja városunk képviselő-testületének. Számos jó és néhány káros döntés született
a két évtized alatt. De amire a négyéves időszak végén mint banálisan rossz határozatra kellett viszszaemlékeznünk, csak elvétve fordult elő. Ilyen volt például, amikor eladtuk a Béke utcai területet
egy vállalkozónak, és a következő testület kénytelen volt visszavásárolni sokkal magasabb áron. Én a
vízierőmű-építés engedélyezését is ökológiai katasztrófa veszélyét hordozó, elhamarkodott döntésnek
tartom, de ebben – egyelőre – nem sokan értenek velem egyet. A képviselő-testület márciusi ülésének
8. napirendi pontja minden bizonnyal emlékezetes marad. Egy földterület-eladásról lett volna szó. Ha
elfogadjuk, több mint 50 munkahelyet jelentő, komplex szociális szolgáltatásokat nyújtó otthon építése
kezdődhetett volna meg idősek és szociálisan rászorultak részére a városközpontban, amire ráadásul
már kész tervezetünk is volt. A 3/5-ös döntéshez legalább 8 szavazatra lett volna szükség. A 7 igen
szavazat – sajnos – egyet jelentett a beruházás teljes meghiúsulásával, elestünk 36 400 eurótól, és a
nyakunkon maradt egy kész tervezet. Sajnálom!”
Feldolgozta: (ik)

Adóhátralékok százezrekben

A városi hivatal összeállította az adóhátralékkal rendelkező személyek és vállalkozások listáját.
A listán azok szerepelnek, akik a tavalyi év végén hátralékkal rendelkeztek, tehát a természetes
személyek esetében azok, akik a 165,97 eurós, a jogi személyek esetében a 1659,7 eurós határt
túllépték. Az adósok listájáról a városi képviselő-testület is tárgyalt márciusi rendes ülésén. Az
511/1992 sz., az adókat és illetékeket szabályozó törvény értelmében a város 9 jogi személyt tart
nyilván a fenti kritériumok alapján, amelyek hátraléka 358 797,99 euró, illetve 175 természetes
személyt, akik tartozása 136 923,95 euró. A jogi személyek esetében a hátralék alapja az ingatlanadó, a lakosok esetében a hulladékelszállítási illeték. A várossal szemben a legnagyobb hátralékkal
még mindig a MANAZ K. rendelkezik, amelynek tartozása a késedelmi kamatokkal együtt
279 173 euró. (Részletesen lapunk szlovák nyelvű részében.)
(ik)

50 hektár – ingyen
„Zselíz Szlovákiában az elsők között érvényesítette törvényből eredő jogát: viszszaigényelte azokat a földeket, melyeken
ingatlanjai vannak” – magyarázta Bakonyi
Pál polgármester a város tulajdonába került
földterületekről a márciusi képviselő-testületi ülésen előterjesztett beszámoló kapcsán.
Az elmúlt hónapokban a Zselízi Városi Hivatal szisztematikus lépéseket tett annak érdekében, hogy megszerezze és vagyonjogilag
rendezze azokat a földterületeket, amelyeket
ugyan a város használt, de különféle okok
miatt nem tartoztak a tulajdonába. 2009 év
végétől ez idáig vagyonjogilag 497 622,52 m²
földterületet sikerült rendezni, 173 010,45
€ összértékben, de néhány esetben még tart
a szakvélemény elkészítése, így a város tulajdonába kerülő földek végleges mennyisége
még növekedhet.
„A legtöbb földterület vagyonjogi rendezése a 138/1991-es számú, a községek
tulajdonáról szóló törvény alapján történt.
Ez a törvény tette lehetővé már 1991 óta
a városoknak és falvaknak, hogy rendezzék
területeiket. A gyakorlatban azonban sok
probléma merült föl különböző szinteken
az állam és a községek részéről is az átadási,
átruházási protokollokat illetően” – fejtette
ki Jana Kišďurková, a Zselízi Városi Hivatal
referense, aki városunk részéről a vagyonjogi rendezést intézte. „Az eljárás ugyan adott
volt, de a vagyon szétaprózódása folytán
nagyon komplikált – volt, ami a múltban

a nemzeti bizottsághoz tartozott, más az
állami vállalathoz, és volt olyan is, ami az
állam tulajdonát képezte. Ezért gyakran nem
volt világos, ki az átruházó fél, a városok
és falvak részéről is szükség volt különféle
dokumentumokra, amelyekkel igazolni kellett a vagyon iránti jogos igényt. Sok község

teszi a területek felújított jegyzékregiszterének (ROEP) létrehozását. Ezek időpontját
az egyes területeken a telekkönyvi hivatalok
határozzák meg. Zselíz területén ezt az eljárást 2002-ben valósították meg, Garammikolán és Szódón a regiszter kialakítása
2009-ben vette kezdetét.

A 2009 végétől vagyonjogilag rendezett földterületek listája:
1. A Szlovák Útkezelőségtől visszakapott 30 114 m² terület, 319,19 € értékben – beépített
területek és udvarok, egyéb területek Garammikolán és Zselízen
2. 32 093 m²-en, 51 491,53 € értékben felújított területek jegyzéke – beépített területek, udvarok, kertek, egyéb területek Garammikolán
3. 1 637 m²-en, 12 342, 98 € értékben felújított területek jegyzéke – füves terület és termőföld
Szódón
4. A Nyitrai Körzeti Hivataltól visszakapott terület 261 866,52 m²-en, 90 229,33 € értékben
– összesen 71 telekrész a város kül- és belterületén (többek között a mozi és a tér alatt, út
a szabadtéri színpadhoz, egy telekrész a magyar alapiskolában)
5. A Szlovák Földalaptól visszakapott terület 66 337 m²-en, 18 627,42 € értékben – 17 telekrész (pl. a stadion, az egykori közlekedési játszótér, a gesztenyefasor egy része)
6. A szódói földterületek vagyonjogi rendezése 91 749 m²-en, értékének felbecsülése még
folyamatban van
7. A szódói kinológiai terület vagyonjogi rendezése 13 826 m²-en, értékének felbecsülése még
folyamatban van
és város megkezdte ezt az eljárást, de nem
tudták befejezni. Ezt a törvény éppen ezért
sokszor módosították, hogy kiküszöbölhessék a hibákat, és csökkentsék az akadályokat.
Most már járható az út, bár még most is
sok igyekezetet igényel!” Néhány területet
sikerült a városnak visszaszereznie, vagyonjogilag rendeznie a 180/1995-ös számú
törvénynek köszönhetően is, amely lehetővé

Az így elnyert földterületek egyike pl.
a mozi alatti telek, vagy a sportpálya, ill.
a Szent Jakab tér. Ezek az eredmények nemcsak a képviselő-testület elismerését vívta
ki, amit Peter Martosy, a gazdasági bizottság
elnöke tolmácsolt a márciusi ülésen, de felkeltette más önkormányzatok érdeklődését
is, akik a zselízi városi hivatalnokokhoz
fordulnak segítségért.
(ik)
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az oktatásügy kérdését. Szerinte a város nem
tud minden körülményt befolyásolni, és pl. a
dokumentumokban említett uszoda és sportcsarnok építése sem valósulhat meg ebben az
időszakban. A koncepció 10-15 évre készül,
jelentette ki a polgármester, ez víziója annak,
hogy egyes területeken milyen irányban
haladunk. Peter Martosy javaslata, miszerint
a fejlesztési program ne legyen részletes, csak
vázlatos, a szünet után nem kapott kellő támogatást, ugyanígy Gulyás Róbert javaslata
sem, aki a fejlesztési programba szerette volna beilleszteni a csereszerződéssel megszerzett földterületek kihasználását is. Ennek a
javaslatnak a szavazását is szünet előzte meg,
mely alatt a területek hasznosítására olyan
abszurd ötletek születtek, mint lakásépítés és
tulipántermesztés. A fejlesztési programjavaslatot végül a javasolt változtatások nélkül,
az eredeti verziójában szavazták meg.
Élénk vitát keltett a városközpontban
lévő földterületekre érkezett árajánlatok
kiértékelése is. Miért adjuk el a terület négyzetméterét 16 euróért, amikor három évvel
ezelőtt 50 euró/négyzetméterben szabtuk
meg az árat, kérdezte Peter Martosy. A telket
hivatalos áron áruljuk, a törvény értelmében,
amely kimondja, hogy nem adhatjuk olcsóbban, mint a hivatalosan felbecsült értékük,
érvelt a polgármester. Az árszabás a terület
szociális célokra való felhasználására való
tekintettel történt. Néhány, érzelmektől sem
mentes felszólalás után a testület tudomásul
vette a terület árát, és jóváhagyta annak eladását, 2445 m²-t 39 300 €-ért. A másik, e
beruházáshoz szükséges terület eladását
a testület nem hagyta jóvá, nem volt meg
hozzá a képviselők szükséges három ötödös
többsége.
A Zselíz és Isaszeg városok vállalkozói
infrastruktúrájának fejlesztése című projekt
megvalósítása a vállalkozói szolgáltatások
központjainak kialakításával egy közös érdektársulás létrehozását vetíti előre. Ezért
a projekt keretében létrejön a Zselíz—Isa-

szeg Business Centre jogi személyek társulása. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy
a város is belépjen ebbe a társulásba.
A képviselők aránylag sok időt töltöttek
az iskolai klubok működtetésének javaslatával. A februári ülésen az oktatási és kulturális
részleg koordinátora feladatul kapta, hogy
dolgozzon ki megoldási javaslatot az iskolai
klubok egész évi teljes értékű működtetésére. Pavol Hostačný a megoldási módok két
alternatíváját terjesztette elő, a harmadik alternatíva az oktatásügyi és kulturális bizottság ülésén született, ezt az elnök, Vojtech Tomašovič terjesztette elő. A téma megvitatása
után a képviselő-testület hajlott a bizottság
műhelyéből kikerült megoldás felé, amelyet
el is fogadott. A képviselők megismerkedtek
a város tulajdonába került földterületekről
szóló tájékoztató jellegű beszámolóval, tudomásul vették az adóhátralékosok jegyzékét
és a városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámolót. A polgármesteri tájékoztató keretében a képviselők újra elővették a város és
a mezőgazdasági szövetkezet közti földcsere
ügyét, mellyel kapcsolatban új tények is elhangzottak, és a polgármester megígérte,
utánajár néhány felmerült kezdeményezésnek. A vitában szóba került, hogy értékeljék át a város különféle szervezetekben és
társulásokban való tagságát. A képviselők
megszavazták Vojtech Tomašovič javaslatát,
aki előbb elmondta, hogy az ülés napján volt
a városnak a második világháború végén a
német megszállás alóli felszabadulásának évfordulója, melynek alkalmából koszorúzás is
volt, majd javasolta, hogy ilyen esetekben, ha
hasonló esemény a képviselő-testületi ülés
napjára esik, a tanácskozás minden résztvevője vegyen részt azon. Végezetül szó volt a
városi hőenergia-gazdálkodási koncepcióról,
illetve a tavaly ősszel ezzel kapcsolatban beadott petícióról. Gulyás Róbert tájékoztatta a
testületet, hogy Sója Gábor visszalépett attól
az adásvételi szerződéstől, amelyben a volt
Házkezelőség ingatlanjait vásárolta meg. (ik)

A városközpont-felújítási projekt április elején a Komenský utcai munkálatokkal, valamint fák és bokrok ültetésével folytatódott.
Foto: (ik)
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Február elején a város újra felkérte az SZK
Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatalát, hogy bírálja felül arra a kérvényre
adott válaszát, amely szerint a város a Zselízi-park nevet Esterházy-parkra változtatná.
Ha megjelenik a LEADER program új pályázati felhívása, a város kérvényezni fog
vissza nem térítendő anyagi támogatást a
Komenský utcai alapiskola területén egy
többrendeltetésű sportpálya megépítésére.
Hasonló sportpálya van a Béke utcai alapiskolában is, amelyet a kormányhivataltól
kapott támogatásból létesítettek. A magyar
alapiskola udvarára tervezett sportpálya
burkolóanyagában különbözni fog a már
meglevő pályától, aminek köszönhetően
más sportágak űzését is lehetővé teszi.
A mikolai járda ügye az elmúlt években sok
lakost foglalkoztatott. Tavaly a város beadott
egy pályázatot vissza nem térítendő támogatásra az uniós alapokhoz, a regionális operációs program keretében a mikolai járda
kiépítésére. Ez a pályázat nem lett sikeres.
A város anyagi helyzete pedig nem tette
lehetővé, hogy ezt a beruházást beépítse
az idei költségvetésbe, mert saját forrásból
nem tudta volna finanszírozni az építkezés
költségeit. A városi hivatal kész arra, hogy
egy új pályázati felhívás esetén ismét benyújtsa ezt a projektet, a város közterületrekonstrukciójának 2. szakasza keretében,
amelybe belefoglalják a mikolai városrészbe
vezető járda építését is.
A márciusi
képviselő-testületi
ülésen
a képviselők interpellációja során a polgármester Gulyás Róbert interpellációjára adott
válaszában – megvalósult-e már a város és
a zselízi Pohronie Mezőgazdasági Szövetkezet közti telekcsere – elmondta, hogy ez
a javaslat még nem került be a telekkönyvbe.
Ezzel és más időszerű kérdéssel kapcsolatban,
mint pl. a kastély eladására és az aquapark
megépítésére kiírt versenypályázat, vagy
a város fejlesztési tervének megvitatása, áprilisban lakossági fórumot tartanak.
A Lévai járás szociális inklúzió partnersége
március 8-án a Zselízi Városi Hivatalban
rendezte meg azt az információs vitafórumot, mely az egyéni és a szisztematikus
diszkrimináció megkülönböztetésében való
jártasság és tudás megszerzésében segítette
a résztvevőket. A találkozó a szociális fejlesztési alap támogatásával valósult meg.
A marginalizált csoportok problémáinak
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Zselízi-park avagy Esterházy-park? Netán
Schubert-park? E kérdésről indul vita lapunk
áprilisi számában. Itt-e az idő, hogy elfeledjük az Esterházy-családot, vagy ellenkezőleg,
legyünk rá büszkék, hogy Zselízen éltek, és
ne tagadjuk meg történelmünket? Az erről
folyó véleménycserét a 6., 7. és a 11. oldalon
olvashatják.

A városi képviselő-testület
márciusi ülése

Formálódik
a fejlesztési program
A Zselízi Városi Képviselő-testület
március 24-én tartotta 4. soros ülését.
A tanácskozás elején sok időt szenteltek
a város 2011–2014-es időszak második
olvasatban kidolgozott fejlesztési programjának megtárgyalásának. A második olvasat
az elsőhöz képest tartalmazott bizonyos változásokat, nem szerepelt benne pl. a kereskedelmi társaság létrehozása, ehelyett önálló részleg
vagy szervezet létrehozásával számol a városi
hivatal szerkezetében.
Horváth Géza képviselő több tájékoztatást kért a tervezett költségvetési
szervezetről, amely magába tömörítené az
összes kulturális tevékenységet és a sportot.
Kijelentette, hogy nem támogatja egy fedél
alá hozni ezeket a tevékenységeket, miközben rámutatott a sport és a kultúra terén
tervezett bevételek és kiadások arányára.
A polgármester szerint az alapelvről van szó,
a város szeretne valamit kezdeni a jelenlegi
helyzettel. „Ez afféle munkaterv, amellyel az
elkövetkező négy évben foglalkozunk – ez
a polgármester és a városi hivatal dolga”
– jelentette ki a polgármester. Peter Martosy
annak a véleményének adott hangot, hogy
szerinte az új koncepció anyagilag igényesebb lesz, mint a jelenlegi helyzet. Szerinte
a fejlesztési terv néhány része automatikusan elfogadható, más része viszont változtatásra szorul. Azt javasolta, hogy a fejlesztési
programot ne fogadják el az előterjesztett,
részletekbe menő formájában, hanem csak
egy kevésbé konkrét változatát, mert néhány eleme meghaladja a program javasolt
időkeretét, és a jóváhagyással kötelező
érvényűvé válna még a jelen választási időszakban. Vojtech Tomašovič megemlítette
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Zselíz város önkormányzata lakossági fórumra hívja Önőket, amelyet 2011. április 15-én,
pénteken délután 18:00 órakor tartanak a városi hivatal dísztermében. A rendezvényen
jelen lesz a város polgármestere és a képviselő-testület tagjai. A lakossági fórum témái:
– a város és a mezőgazdasági szövetkezet közti telekcsere;
– a kastély felkínálása befektetőknek;
– aquapark-építési lehetőségek;
– hőenergia-gazdálkodás, árak, lakossági petíció;
– csatornahálózat-építés – feltételek, lehetőségek, kötelességek.

Pedagógusok a figyelem központjában
Városunkban a pedagógusnap alkalmából minden évben kitüntetnek néhány pedagógust. Nem történt ez másként most sem.
Március 25-én, a városi kultúrotthonban
tartott ünnepélyen a helyi iskolák, óvodák és
egyéb oktató-nevelő intézmények tanáraihoz
először Pavol Hostačný, a városi hivatal tanügyi és kulturális osztályának koordinátora
szólt, aki elmondta, hogy a pedagógusok
régen megbecsült személyek voltak nemcsak
a gyermekekkel folytatott munkájuk miatt,
hanem mert hordozói voltak a kulturális,
társadalmi és sportélet fejlesztésének. Mocsy

Katalin alpolgármester a tiszteletről beszélt,
amely a tanítói hivatást övezte. Vojtech Tomašovič, a képviselő-testület melletti kulturális és tanügyi bizottság elnöke pedagógusként is szólt kollégáihoz. A mai társadalom
paradoxonjairól beszélt – amely a nevelés és
az oktatás fontosságát hirdeti, de a pedagógusok jogállása teljesen mást mutat. Talán
ezért is a résztvevők egyben megegyeztek; jó,
hogy legalább az év egy napján a pedagógusok a figyelem központjában állnak.
(šh)

A rendezvényen kitüntetést kapott Zita Michlová, Monika Stanková, Milena Virágová, Tarr
Myrtil, Erdélyi Tünde, Csókás Gabriella és Klimo Gyula.
Klimo Gyula, a Franz Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója az utolsó pillanatban érkezett a
rendezvényre. Léván volt, ahol Marta Zabadalovával, a szlovák tannyelvű alapiskola igazgatójával együtt kitüntetést kapott az iskolaügyben végzett sokéves vezető munkájáért.

