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„...mali v pláne pokračovať cestou
smerom na Veľký Krtíš a maľovať železničné stanice až po Košice. Odviedli sme
ich na oddelenie a zavolali príslušníkov
Železničnej polície z Nových Zámkov,
ktorí po nich prišli.“ O niekoľko dní
adresoval prednosta Železničnej stanice
v Leviciach pochvalu hliadke MsP Želiezovce.
(Viac na 4. strane.)

Mestské noviny

K úspechu projektu s názvom Ich radosť
je naše šťastie veľkou mierou prispeli
aj samotní Mikulčania, ktorí v blízkej
budúcnosti plánujú detské ihrisko
ďalej rozšíriť. Osadiť chcú nové herné
prvky a v ich blízkosti chcú zriadiť aj
oddychovú zónu pre dôchodcov.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

V posledný aprílový víkend sa o želiezovské
námestie delili dvaja svätci: sv. Jakub, po
ktorom je námestie pomenované a sv. Juraj,
ktorý sa stal patrónom remeselníckeho
jarmoku a festivalu, zorganizovaného
EZÚS Ister-Granum a OZ Dolnohronské
rozvojové partnerstvo.
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Aprílové zasadnutie MsZ

Zelená výmene
pozemkov pre prístup
do priemyselného parku
V apríli už druhé, v poradí siedme
zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
konalo 29. apríla. V úvode MsZ schválilo
zriadenie vecného bremena v prospech
spoločnosti SPP – distribúcia za
jednorazovú odplatu 1000 eur. Schválilo
aj zámer predaja mestského pozemku, na
ktorom bola postavená transformátorová
stanica, s rozlohou 11 m2 spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. tiež
za cenu 1000 eur. Schválili prenájom
mestského
pozemku
občianskemu
združeniu Ironsheep Crew za 1 euro
ročne z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Ten spočíval v tom, že OZ vyčistilo
pozemky s rozlohou takmer 15 tis. m2 na
vlastné náklady, odstránilo čierne skládky
a vybudovalo Bike park. V prípade
žiadosti Slovenskej pošty o predaj
mestského pozemku s rozlohou 40 m2 na
účely výstavby bezbariérového vchodu
do budovy MsZ odporučilo primátorovi
vyvolať rokovanie so zástupcami SP
o rozšírení priestorov pošty.
Jeden z najdôležitejších bodov rokovania
bol návrh zámennej zmluvy medzi mestom
a majiteľom areálu bývalých vinárskych
závodov, týkajúci sa prístupovej cesty
do areálu. Tú chce mesto po získaní
do vlastníctva využiť ako prístupovú
cestu do areálu závodu Selyz Nábytok
i celého priemyselného parku. Podľa
predkladateľky návrhu, vedúcej odboru
výstavby a územného rozvoja Emese
Gubíkovej, mesto v súčasnosti nedokáže
zabezpečiť finančné zdroje na vybudovanie
→2

V podvečer 1. mája postavili máj aj vo Svodove. Najskôr ho chlapi priniesli pred kultúrny dom, deti
ho vyzdobili stužkami a napokon ho vztýčili a upevnili. Pri tom všetkom znela hudba. Potom zábava
pokračovala vo dvore kultúrneho domu, kde bol pripravený ohník, slanina, špekáčiky a ďalšie občerstvenie.
Opekačka v príjemnej rodinnej atmosfére pri hudbe, ktorú vyberala Dianka Gellenová alebo na harmonike
hral Štefan Laczko – svodovská klasika, pripravená občianskym združením Svodov.
(foto: šh)

Hľadá sa hlavný kontrolór
Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 6.
zasadnutí 9. apríla v sobášnej sieni mestského
úradu. Hlavným dôvodom zvolania
mestského pléna bola potreba vyhlásenia
voľby hlavného kontrolóra po tom, čo
dovtedajšia hlavná kontrolórka mesta Soňa
Šuranská odstúpila z funkcie. Poslanci
sa jednotne vyjadrili za to, aby pracovný
úväzok hlavného kontrolóra v ďalšom
období zostal na 40 % a schválili návrh na
vypísanie voľby. Od úspešného kandidáta sa
vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie
a odovzdanie prihlášky a potrebných
dokladov do 14. mája. Samotná voľba
prebehne 28. mája na zasadnutí MsZ.

Na
základe
vyhodnotenia
ponúk
k zverejnenému zámeru na odpredaj vyše
405 tis. m2 lesných pozemkov zastupiteľstvo
schválilo predaj tohto mestského obchodného
podielu v Pozemkovej spoločnosti bývalého
urbariátu obce Hronská Mikula záujemcovi
z Komárna za 5300 eur.
Primátor v diskusii informoval prítomných,
že v máji sa komisie budú môcť zaoberať
rozvojovým programom mesta na toto
volebné obdobie. Navrhol tiež, aby sa
zasadnutia mestského zastupiteľstva konali
raz za dva mesiace. Podľa Pavla Polku by sa
nemala striktne určiť periodicita zasadnutí,
naopak, treba ponechať možnosť zvolať
→3
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okružnej križovatky, preto alternatívnym
návrhom je vybudovanie plnohodnotnej
križovatky pri súčasnom vjazde do
bývalých vinárskych závodov. Dodala, že
na vytvorenie plnohodnotnej križovatky
bude potrebné využiť ďalší pozemok
s rozlohou 133 m2, ktorý je vo vlastníctve
Selyz Nábytok a že primátor bude rokovať
s predstaviteľmi spoločnosti o jeho využití
v polovici mája. Zmluva rieši výmenu 3854
m2 spevnenej plochy za 6088 m2 ornej

vymieňaného pozemku za prebytočný ju
schválilo. Primátor v diskusii poznamenal
že majiteľ plánuje v areáli bývalých
vinárskych závodov vybudovať logistické
centrum a podnikateľský inkubátor.
Menšiu podporu pléna zaznamenal návrh
na odsúhlasenie zabezpečenia štúdie
uskutočniteľnosti využitia geotermálneho
vrtu. Poslanci namietali najmä cenu štúdie,
ktorá je odhadovaná na 30–40 tis. eur.
Hoci podľa viceprimátora Gézu Nagya sa
väčšina týchto peňazí dá
získať z projektu a mesto
by malo spolufinancovať
asi 20 % nákladov, väčšina
diskutujúcich odmietla, aby
mesto vyčlenilo na tento
účel zatiaľ čo i len niekoľko
tisíc eur. V uznesení však
odporučili
pokračovať
v prípadných rokovaniach
o využití
geotermálneho
vrtu na území mesta.
V interpeláciách
sa
hovorilo
o prípravných
prácach na úprave dopravy
pred ZŠ na Mierovej ulici,
o požiadavke Mikulčanov
na
upratanie
nečistôt,
ktoré zostali po výstavbe
v Mikule,
Využitie príjazdovej cesty do bývalých vinárskych závodov na úče- chodníka
upratania
ly prístupu do priemyselném parku naberá reálne rozmery. Areálu o potrebe
podniku Selyz Nábytok má byť napojený na existujúcu komuniká- pozemkov priľahlých k Bike
parku aj o vytipovaných
ciu vinárskych závodov za parkoviskom.
(foto: gb)
lokalitách na náhradnú
pôdy, nachádzajúcej sa za areálom. Otázky výsadbu. V diskusii sa primátor poďakoval
poslancov boli smerované na technický občanom za účasť aj za podporu Dňa
stav komunikácie a porovnanie hodnoty Zeme, ktorú považuje za úspešnú mestskú
zamieňaných pozemkov. Po diskusii k téme akciu. Ekonómka mesta informovala
sa zastupiteľstvo stotožnilo s návrhom o stave mestských financií, následne sa
riešenia vjazdu do priemyselného parku rozvinula diskusia o využívaní právnych
využitím existujúcej komunikácie ako služieb. Po tom, čo primátor informoval
jediným realizovateľným riešením prístupu poslancov o ukončení prác na odstraňovaní
do areálu. Peter Martosy to nazval dokonca nedostatkov na bytových domoch zo strany
šalamúnskym
a finančne
najmenej spoločnosti Innovia, poslanci prejavili
zaťažujúcim riešením. MsZ súhlasilo aj záujem zúčastniť sa kontrolnej návštevy
s návrhom zámennej zmluvy a po vyhlásení objektu.
(ik)

Želiezovskí gymnazisti sa aj v tomto
roku zapojili do dobrovoľnej zbierky Ligy
proti rakovine s názvom Deň narcisov. 20
gymnazistov vyšlo 27. marca do ulíc mesta
v 5 skupinách a vyzbierali 592,96 eur.„Minulý
rok sme síce vyzbierali 960 eur, ale to závisí od
mnohých faktorov, napríklad tento rok nám
ani počasie neprialo. Nešlo o súťaž, chceli sme
pomôcť,“ povedal nám dobrovoľník z radov
gymnazistov Marek Hodálik. Do akcie sa
zapojilo aj Gymnázium J. A. Komenského
s VJM a ďalší dobrovoľníci.
Na konci apríla spoločnosť Innovia
oznámila, že ukončila práce na oprave
nedostatkov v bytových domoch za
hasičskou stanicou. Zároveň mesto
požiadala, aby pristúpilo k prevzatiu stavby
do užívania. Informoval o tom primátor
Ondrej Juhász na aprílovej schôdzi MsZ.
Ďalším krokom bude vytvorenie komisie
a po dôkladnej kontrole vykonaných prác
sa môže pristúpiť k prevzatiu.
Areál bývalého podniku SES TVP je
opäť na predaj. Vyplynulo to z rokovania
majiteľa s primátorom Želiezoviec, ktoré
sa uskutočnilo 29. apríla v Tlmačoch.
Predseda predstavenstva SES, a.s. Martin
Paštika vyhlásil, že želiezovský areál je na
predaj za 2–3 milióny eur. Pred časom bol
ponúkaný za cca 7 mil. eur, oproti čomu je
ponúkaný s výraznou zľavou, naďalej však
platí, že ho nepredajú záujemcovi činnému
v oblasti strojárskej výroby, ktorý by mohol
byť konkurenciou pre SES.
Mesto aktívne pracuje na úprave dopravy
na Mierovej ulici pred základnou školou po
tom, čo boli odstránené cestné spomaľovače,
odznelo na aprílovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Na úseku pred školou má
bezpečnosť namiesto retardérov zabezpečiť
výrazné obmedzenie rýchlosti. V rámci
úpravy dopravy sa pracovníci mesta
chcú na poslanecký podnet zamerať aj na
prehodnotenie umiestnenia priechodov pre
chodcov.

Predrokovali návrhy
Komisia výstavby a životného
prostredia zasadala koncom
apríla, dva dni pred rokovaním
MsZ, aby prerokovala niektoré
body, zaradené aj do programu
mestského pléna. Členovia
komisie pod vedením jej
predsedu Kazimíra Kovácsa
sa venovali tematike zriadenia
vecného bremena na mestský
pozemok, predaja ďalšieho
pozemku spoločnosti Západoslovenská
distribučná
na

zriadenia trafostanice, resp.
zníženia nájomného vo veci
prenájmu pozemku v areáli
Bike parku pre OZ Ironsheep
Crew. Všetky tieto iniciatívy
komisia podporila, rovnako
aj návrh zámennej zmluvy
medzi mestom a majiteľom
areálu vinárskeho podniku. Jej
cieľom je získanie prístupovej
komunikácie pre výstavbu
vjazdu
do
priemyselného
parku. Komisia sa zaoberala

aj
žiadosťou
Slovenskej
pošty o predaj pozemku na
zriadenie
bezbariérového
prístupu na želiezovskú poštu,
ktorú
plánuje
vybudovať
v rámci rekonštrukcie celého
objektu. Prerokovaná bola aj
požiadavka na zabezpečenie
štúdie uskutočniteľnosti využitia geotermálneho vrtu,
pričom
viacerí
členovia
komisie sa vyjadrili, že
k rozhodovaniu im chýba

podrobnejšia
informácia
o rozsahu prác a samotnej
štúdie. V závere sa členovia
vyjadrovali
k žiadostiam
o odpredaje mestských pozemkov, hovorili o potrebe
zverejňovania zápisníc zo
zasadnutí MsZ, stanovenia
podmienok
na
venčenie
psov a odznela informácia
o vypísanom
projekte
na
likvidáciu čiernych skládok
odpadu.
(ik)
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Aktivační pracovníci mesta z Karolíny
v spolupráci
s ďalšími
aktivačnými
pracovníkmi vyčistili cestu smerom na
Karolínu. Na prelome marca a apríla boli
upratané oba úseky od hlavnej cesty po
túto mestskú časť, a to tak dôkladne, že si
za svoju prácu vyslúžili verejné uznanie
na aprílovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Mesto plánuje zlikvidovať
aj ďalšie čierne skládky na území mesta.
V záujme toho zvažuje zapojenie sa do
programu
Environmentálneho
fondu
s názvom Veľké upratovanie Slovenska.
Na účtoch mesta bolo koncom apríla vyše
127 tis. eur, v pokladnici MsÚ 12 tis. eur.
Informovala o tom ekonómka mesta Monika
Tomeková na aprílovom zasadnutí MsZ.
Mesto zaplatilo práce na chodníku v Mikule
za 50 tis. eur, školám odvádza platby načas
a postupne znižuje svoje záväzky voči
Eurospinnu. Jeho záväzky voči dodávateľov
v lehote splatnosti dosahujú 29 tis. eur.
Zsuzsannu Sz., konateľku spoločnosti
Mumbles, s.r.o. obvinili v polovici apríla
z daňového podvodu. Informáciu o tom
priniesol portál parameter.sk, podľa ktorého
56-ročná žena chcela neoprávnene uplatniť
nárok na vrátenie DPH vo výške 600 tis.
eur. Obvinená mala podnikateľské aktivity
aj v Želiezovciach, kde v uplynulom volebnom období sa mala ako partner mesta
podieľať na výstavbe recyklačnej elektrárne.
Poslanci vtedy spoluprácu odmietli.

zasadnutia podľa potreby. Primátor sa tiež
priklonil k tomu, aby boli zasadnutia MsZ
zvolávané podľa potreby a podotkol, že
zastupiteľstvo musí zasadnúť minimálne
štyrikrát do roka. Počas diskusie k tejto téme
došlo aj k ostrejšej výmene názorov medzi
Pavlom Polkom a zástupcom primátora
Gézom Nagyom. Prednostka MsÚ Diana
Csicsmanová
informovala
poslancov,
že štatút mesta, rokovací poriadok MsZ
a organizačná
štruktúra
MsÚ
budú
prepracované a v máji predložené komisiám
aj mestskému zastupiteľstvu.
Poslanci sa venovali mnohým ďalším
témam. Ladislav Sokol upozornil na
nebezpečne vytŕčajúci plot na cintoríne
v Želiezovciach a spýtal sa na príčinu
odstránenia spomaľovacích retardérov pred
ZŠ. V odpovedi primátora a viceprimátora
sa dozvedel, že ich dalo odstrániť mesto,
ktoré tam plánuje zaviesť obmedzenie
rýchlosti na 20 km/h a že tieto spomaľovače
sú považované za nemoderné dopravné
riešenie. Ladislav Vékony opäť poukázal
na možnosti lepšieho riešenia priechodov
pre chodcov na území mesta – chýbajú
pri autobusových zastávkach vo Svodove
aj pred materskou školou v Želiezovciach.
Primátor informoval poslancov o tom, že
areál bývalého podniku SES TVP zmenil
majiteľa. S novým majiteľom sa plánuje
stretnúť v čo najkratšom čase. Ondrej Juhász
dodal, že prebehlo výberové konanie vo
veci projektovej dokumentácie zateplenia
telocvične T18, projektovej dokumentácie

prístavby na MŠ na Ul. SNP 9, na dodávateľa
projektovej dokumentácie rekonštrukcie
kaštieľa pre účely vydania stavebného
povolenia a pripravuje sa výberové konanie
na dodávateľa dokumentácie prístupovej
komunikácie k priemyselnému parku. Podľa
primátora samotné objednávanie dodávky
týchto projektových dokumentácií bude
závisieť od finančnej situácie mesta.
Prítomní sa v ďalšej časti rokovania venovali
téme zmeniek, ktorými mesto ručí za úvery.
Podľa ekonómky mesta Moniky Tomekovej
ručenie zmenkou, a nie nehnuteľným
majetkom je všeobecný trend v oblasti
úverovania samospráv. Podľa Pavla Polku
zastupiteľstvo o ručení zmenkou za úver
v jednom prípade nebolo informované.
Ekonómka vyhlásila, že v prípade čerpania
úveru MsZ vždy schvaľuje aj formu
ručenia. Dodala, že v súčasnosti sú všetky
úvery mesta, s výnimkou úveru od ŠFRB,
kryté zmenkami. Mesto aktuálne spláca 3
dlhodobé investičné úvery: vo výške 280
tis. eur, kde mesačná splátka predstavuje
2333 eur, vo výške 189 tis. eur s mesačnou
splátkou 10 700 eur a ďalší úver s mesačnou
splátkou 9100 eur. Priemerne teda mesto
zaplatí na splátky úverov viac ako 22 tis. eur.
V závere rokovania sa predseda MO
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov Jozef Výboch poďakoval
predstaviteľom mesta za zorganizovanie
osláv 70. výročia oslobodenia mesta na
mimoriadne vysokej úrovni.
(ik)

Odovzdali detské ihrisko
Vďaka
neúnavnej
práci
miestnych obyvateľov stále
krajší a vybavenejší Mikulský

park bol dejiskom 4. ročníka
mikulských májových osláv,
organizovaných Občianskym
združením Mikulčan 1. mája.
Tohtoročné podujatie, ktoré
sa vyznačovalo mimoriadne

hojnou účasťou, bolo spojené
so slávnostným odovzdaním
malého
detského
ihriska

v parku, ktorého realizácia
bola podporená z grantového
programu Detského fondu
Cloetta,
vyhláseného
Nadáciou pre deti Slovenska,
mestom
Želiezovce
a OZ

Mikulčan.
Májové
oslavy
otvoril
predseda OZ Pavol Ivan spolu
s prednostkou MsÚ Dianou
Csicsmanovou. Po tradičnom
vztýčení ozdobeného mája
pristúpili
účastníci
osláv
k slávnostnému odovzdaniu
projektu, po ktorom si
pozreli kultúrny program.
V ňom vystúpili mažoretky
z CVČ v Želiezovciach, deti
z MŠ
v Mikule,
miestni
humoristi a tanečná skupina
Signál z Ipeľského Sokolca.
Organizátori pripravili pre
účastníkov dva druhy guláša
a bohaté občerstvenie.
Kým
dospelí
holdovali
kultúrnym a gastronomickým
zážitkom, pozornosť detí sa
upriamila na novoodovzdané
herné komponenty, ktoré si na
prvý pohľad získali ich obľubu.
Zhotovila a inštalovala ich
firma ASTOL Veľké Ludince.

Projekt, v rámci ktorého ich
Mikulčania získali v hodnote
1500
eur,
vypracovala
a zrealizovala
pracovníčka
MsÚ v Želiezovciach Gabriela
Bieliková,
ktorá
svojím
prístupom v tomto projekte
podľa mnohých naplnila novú
podstatu výrazu pracovať pre
mesto. K úspechu projektu
s názvom Ich radosť je naše
šťastie veľkou mierou prispeli
aj
samotní
Mikulčania,
ktorí v blízkej budúcnosti
plánujú detské ihrisko ďalej
rozšíriť. Osadiť chcú nové
herné prvky a v ich blízkosti
zriadiť aj oddychovú zónu pre
dôchodcov.
(ik)

4

máj 2015

Želiezovský spravodajca

Mestská polícia v apríli: pochvala od železníc za
dolapenie sprejerov
Občanovi sa môže zdať, že pohyb policajtov po meste a sledovanie diania v meste
je neproduktívnou činnosťou. Keďže však mestská polícia je, každý si môže len predstavovať, ako by to v meste vyzeralo, keby nebola. A reálnosť takýchto predstáv asi
nie je možné preveriť. Aj tu však hrajú podstatnú úlohu informácie a skúsenosti.
Keď sa nedávno pracovníci odboru vnútorných a sociálnych vecí a členovia príslušnej komisie zaoberali konkrétnymi bezdomovcami pohybujúcimi sa po meste,
ukázala sa ako neoceniteľná práve pomoc mestských policajtov. Až s prekvapivým
prehľadom dokázali referovať o jednotlivých osobách bez strechy nad hlavou, ich
pohybe po meste a genéze jednotlivých prípadov. A sprevádzať ich aj po nevábnych
miestach, kde sa tieto osoby zdržujú.

ju až k jej domu a takýmto podvodom sa
čiastky zmocnil.“
Mestskí policajti sa stali aj svedkami
rodinnej drámy. Istá pani prišla kvôli svojej
slabosti – alkoholu o prácu, dostala sa tým
do veľmi ťažkej situácie. A takú situáciu
môže alkohol len zhoršiť. „Bolo to medzi
18. a 19. hodinou, rýchla lekárska pomoc
zavolala nás aj hliadku OO PZ. Žena ohrozovala nožom seba i svojho dospievajúceho

Pravidelné pochôdzky (alebo „pojazdy“) majú najmä preventívny význam.
Okrem sledovania nežiadúcich javov,
napr. vznikanie a rozrastanie sa čiernych
skládok patrí k rutinným činnostiam MsP

Je namieste
sa informovať...

Na sociálnych sieťach sa v ostatnom čase
často objavuje kritika práce mestskej polície,
ktorá občas prerastie do spochybňovania
opodstatnenosti jej existencie. Kritika môže
byť užitočná, najmä vtedy, keď je opodstatnená, konkrétna a správne smerovaná.
Akékoľvek podozrenia z nesprávneho
alebo nezákonného postupu mestského
policajta dostanú náležitú váhu vtedy, keď
sú formou sťažnosti adresované hlavnému kontrolórovi mesta. Jemu zo zákonu
vyplýva povinnosť sťažnosťou sa zaoberať.
Presne tak, ako je mestský policajt povinný
zaoberať sa každým hlásením či podozrením
z trestného činu alebo priestupku voči verejnému poriadku. V meste okrem zákonov SR
platia aj zákony mesta – všeobecne záväzné
nariadenia (VZN). Tie schvaľujú volení
zástupcovia občanov – poslanci mestského
zastupiteľstva.
Akýkoľvek obsah príspevkov na sociálnych sieťach má len takú váhu, akú im čitateľ prisúdi. Môže ísť o vyjadrenie názoru,
postoja ale aj zámerné ovplyvňovanie ostatných účastníkov. Preto je aj na sociálnych
sieťach príspevok vizitkou autora a miera
ovplyvnenia verejnej mienky vizitkou komunity.
Nekritické obhajovanie práce mestskej
polície by nemalo o nič väčšiu hodnotu, ako
neopodstatnená kritika, pretože človek nie je
dokonalý a mestskí policajti sú tiež len ľudia. A opodstatnená kritika môže napomôcť
k zmene k lepšiemu. Užitočná však môže
byť aj neopodstatnená kritika, pretože tiež
o niečom vypovedá. Nemusí vždy ísť o zlý
úmysel, môže ísť aj o omyl alebo nedostatok
informácií. Či tak, alebo onak, je namieste
sa informovať.
(šh)

napríklad aj asistencia sociálnym pracovníkom pri návštevách problematických
domácností, zabezpečovanie dozoru pri
verejných podujatiach. Zároveň sú povinní preverovať opodstatnenosť každého
hlásenia.
Ako nám povedal náčelním MsP
Branislav Alakša, v uplynulom mesiaci
opäť niekoľkokrát na požiadanie pomohli
Policajnému zboru SR poskytnutím záznamov z kamerového systému. V súčinnosti
s obvodným oddelením PZ SR riešili viac
prípadov, jeden z nich sa stal 17 apríla:
„Nahlásené bolo, že sa istý muž násilím
zmocnil cudzieho mobilného telefónu. Išlo
teda o podozrenie z lúpežného prepadnutia.
Hliadka PZ SR vtedy v meste nebola, tak
bola požiadaná naša hliadka. Vykonali
sme kontrolu podozrivého, mobilný telefón
mal u seba. Telefón bol vrátený majiteľovi a
prípad prevzal OO PZ SR.“
V minulom čísle našich novín bol
spomínaný prípad, keď istý muž doplatil
na svoju nedostatočnú obozretnosť. Práve
na neobozretnosť spojenú s dobromyseľnou dôverčivosťou doplatila aj istá staršia
občianka: „Neznáma páchateľka oslovila na
ulici staršiu pani a vymámila od nej väčšiu
finančnú čiastku. Tvrdila, že ju po peniaze
posiela jej vnučka, pre ktorú pani predtým
peniaze vybrala. Niekto si pravdepodobne
vypočul jej rozhovor so známou, sledoval

syna. Hlavnú úlohu v tom hral evidentne
alkohol, tá žena tvrdila, že život pre ňu
nemá zmysel a z tohto sveta zoberie aj
svojho syna. Chlapec povedal, že aj napriek
tomu, že ho mama chcela zabiť, má ju rád.
Ženu bolo potrebné upokojiť a bola odvezená na psychiatriu.“
V apríli sa udial aj prípad, v ktorom
promptný zásah hliadky našej mestskej
polície pomohol zadržať páchateľov
pôsobiacich v širokom okolí. „Pracovník železničnej stanice nám 19. apríla
o 19,30 hod. oznámil, že tam 4 neznáme
osoby striekajú grafity. Keď naša hliadka
dorazila na miesto, boli preč. Vybrali sa
ich hľadať po meste. Na benzínovej pumpe v Mikule videli zaparkované vozidlo
s predmetmi, ktoré mohli súvisieť s danou
činnosťou a podľa opisu aj štyroch mužov.
Svoju činnosť nepopierali, mali v pláne
pokračovať cestou smerom na Veľký Krtíš
a maľovať železničné stanice až po Košice.
Išlo o mužov vo veku 22 až 25 rokov z obcí
Moča, Bátorove Kosihy, Chotín. Na benzínovej pumpe sa zastavili na kávu, kúpili
si bagety. Odviedli sme ich na oddelenie
a zavolali príslušníkov Železničnej polície
z Nových Zámkov, ktorí po nich prišli.“
O niekoľko dní adresoval prednosta Železničnej stanice v Leviciach pochvalu hliadke MsP Želiezovce v zložení Ladislav Stellár
a Gabriel Streba.
(šh)
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Hydroenergia podporí prehĺbenie 5 studní
Proces výstavby malej vodnej elektrárne
(MVE) v našom meste si začiatkom
februára vyžiadal aj odstránenie hrádze
na úseku Hrona pod mostom. Následkom
toho došlo k poklesu hladiny Hrona a
v priľahlých častiach mesta aj k poklesu
hladiny vody v studniach. Po dohode medzi
mestom, zástupcami občanov poškodených
poklesom podzemnej vody a predstaviteľov
spoločnosti Hydroenergia, s.r.o., realizujúcej
výstavbu MVE, uzavretej na stretnutí
koncom februára, sa mali preskúmať dopady
poklesu hladiny rieky na domácnosti.
V odôvodnených
prípadoch
investor
prisľúbil finančnú kompenzáciu.
Informácie z domácností boli získané
dotazníkovým prieskumom, realizovaným
jedným
z poškodených
obyvateľov
Schubertovej ulice, Róbertom Paálom. Na
dotazníky zareagovalo koncom februára
a začiatkom marca vyše tridsať domácností,
ktoré deklarovali pokles vodnej hladiny
vo svojich studniach. Išlo o domácnosti na
Schubertovej, Petőfiho ulici a v Csikókerte,
no pokles hladiny vody v studniach bol
hlásený aj z Poštovej, Sládkovičovej, Trhovej a Jarmočnej ulice. „Občania spozorovali
pokles hladiny vody v studniach v rozsahu
od 0,5 do 1,5 metra oproti dlhodobému sta-

vu. Z toho vyplýva, že hore uvedená činnosť
mala dopad na stav hladiny podzemnej vody
a teda aj na úroveň hladiny vody v studniach. Pre zabezpečenie ďalšej využiteľnosti
studní, v ktorých nebude postačujúca hĺbka
hladiny, bude potrebné ich prehĺbenie, čo
predstavuje vyvolané náklady pre občanov,“
zhrnul Róbert Paál poznatky z dotazníkového prieskumu.
Spoločnosť Hydroenergia informovala
v apríli predstaviteľov mesta o tom, že po
vyhodnotení situácie a výsledkov prieskumu
finančne podporí prehĺbenie studní v 5
domácnostiach. Pri rozhodovaní brali
predstavitelia spoločnosti do úvahy fakt, že
v procese schvaľovania zámeru si mesto dalo
podmienku, aby investor zabezpečil pokles
hladiny podzemnej vody v Čikókerte o 1
m. Pre poskytnutie finančného príspevku si
spoločnosť stanovila niekoľko podmienok.
Prvou je, že ide o domácnosť, ktorá nemá
zabezpečený iný zdroj pitnej vody, druhou,
že v studni došlo k poklesu o viac ako o
spomínaný jeden meter a treťou, že musí ísť
o rodinný dom a nie záhradku pri Hrone.
Na základe týchto parametrov prispeje
Hydroenergia na prehĺbenie studne jednej
domácnosti na Poštovej, jednej na Petőfiho
a trom na Schubertovej ulici.
(ik)

Každý okres nech má MAS

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je 21 miestnych akčných skupín (MAS) a verejno-súkromných partnerstiev v rámci realizácie programu LEADER. Z nich 5 je v celoštátnej
sieti organizácií, ktorých činnosť je podporovaná z tohto programu. Okrem Dolnohronského
rozvojového partnerstva (DRP) sa všetky nachádzajú na území severne od Nitry. Povedal to
starosta obce Mužla a poslanec zastupiteľstva NSK Iván Farkas koncom marca na valnom
zhromaždení Dolnohronského rozvojového partnerstva. Poznamenal, že v novom programovacom období bude mať šancu na členstvo v celoštátnej sieti 7–9 miestnych akčných
skupín (MAS) z každého kraja. V zastupiteľstve NSK sa snaží presadiť zásadu, aby medzi
organizáciami vybranými do celoštátnej siete mal zastúpenie každý okres na území kraja.
Poslanec zastupiteľstva NSK dodal, že podľa skupiny poslancov podporujúcich túto ideu má
v Levickom okrese najväčšiu šancu práve DRP. Výber miestnych akčných skupín do celoštátnej ciele na nové programovacie obdobie prebehne o niekoľko mesiacov po vyhotovení
a vyhodnotení integrovaných stratégií rozvoja jednotlivých regiónov. Vďaka tomu, že DRP
bolo v uplynulom období v celoštátnej sieti, sa v každej členskej obci združenia zrealizovalo
niekoľko projektov, v Želiezovciach sa vybudovalo multifunkčné ihrisko v ZŠ s VJM a chodník v Mikule.
(ik)
V Dome kultúry v Želiezovciach sa v piatok 17.
apríla uskutočnila krajská postupová súťažná
prehliadka detských folklórnych súborov pod
názvom Trvalky. Súťažili súbory Dunajíček z
Komárna, Jelenček z Jelenca, Borinka z Nitry,
Matičiarik z Nových Zámkov, Tekovanček zo
Starého Tekova, Žochárik z Topoľčian a Lipka
z Bojnej. Ich výkony hodnotila odborná porota
v zložení: Agáta Krausová, Slavomír Ondrejka,
Katarína Babčáková, Lenka Šútorová-Konečná
a Peter Obuch. Bronzové pásmo získal súbor
Dunajíček a zlaté súbor Jelenček, ktorý postupuje
do celoslovenského kola v Likavke. Po vyhodnotení
súťaže sa konal rozborový seminár pre vedúcich
folklórnych súborov, deti si zatiaľ pozreli
pamätihodnosti mesta. (šh)
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Ernestinin most –
kus histórie
alebo kovošrot?

Vrak Ernestininho mosta, ktorý sa po
70 rokoch objavil po odpočinku v hlbinách,
čakajú možno lepšie časy. Namiesto toho, aby
putoval do zberu starého železa, by mohol
poslúžiť ako technická pamiatka. Podľa
zástupcov spoločnosti Hydroenergia to navrhli
predstavitelia Povodia Hrona pri hľadaní
riešenia na dilemu: čia kompetencia, resp.
povinnosť je odstránenie vraku starého mosta.

Ernestinin most bol vyhodený do povetria
ustupujúcimi nemeckými vojskami na konci
2. svetovej vojny, presnejšie 26. marca 1945.
Jeho trosky boli dlho ukryté v pokoji pod
hladinou Hrona, po odstránení hrádze
pod mostom na začiatku tohto roka však
hladina rieky značne klesla a pozostatky
mosta sa vynorili. Z aktuálnej zaujímavosti
a historickej rarity sa však postupne stáva
onen povestný prehadzovaný horúci zemiak,
pretože otázka odstránenia vraku stále
intenzívnejšie rezonuje medzi potenciálne
kompetentnými subjektmi. Keďže vrak sa stal
viditeľným a prístupným v dôsledku činnosti
spoločnosti Hydroenergia, prichádza do
úvahy, že by ho mal odstrániť investor malej
vodnej elektrárne. Správcom toku je však
Povodie Hrona a podľa kompetentných musí
predmety z rieky odstraňovať on. Ak by sme
však chceli mať pamiatku na gróu aj most
zo starých čias, premiestnenie skeletu by bolo
úlohou mesta...
Medzitým si zo železnej konštrukcie
ukrajujú všadeprítomní „dobrovoľníci“ v oblasti
zberu druhotných surovín a mikroskopickými
krokmi tak znižujú finančnú záťaž finálneho
Čierneho Petra, ktorému povinnosť odstránenia
mosta nakoniec prischne. Umiestnenie časti
skeletu na voľnom priestranstve, resp. jeho
zachovanie, je aj kvôli ich aktivite otázne,
nehovoriac o finančnej záťaži jeho vyprostenia
z rieky. Preto nech je možnosť využitia trosiek
Ernestinho mosta ako technickej pamiatky
akokoľvek príťažlivá, šanca na jej realizáciu je
zrejme rovnako malá, ako šanca na opätovné
zvýšenie hladiny Hrona a zakrytia pozostatkov
gróinho mosta.
Ladislav Levicky
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DEŇ ZEME - v tomto roku s rekordnou účasťou
Dobrovoľnícke aktivity spojené s čistením okolitej prírody a sadením rastlín
pri príležitosti Dňa Zeme sa v Želiezovciach tradujú od roku 2008. Nikdy
v doterajšej miestnej histórii podujatia sa však do nich ešte nezapojilo toľko
záujemcov ako v tomto roku. „Oficiálna štatistika podložená prezenčnými
listinami síce hovorí o asi 180 účastníkoch, čo je tiež pekné číslo, reálne
však bolo do aktivít zapojených viac ako 250 dobrovoľníkov. Oceňujem
účasť mnohých organizácií, či už to boli miestne organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu, Jednoty dôchodcov na Slovensku, Csemadoku, Matice
slovenskej, občianske združenia mestských častí a želiezovských bikerov
alebo materské školy, ktoré sa aktivít zúčastňovali aj v iné dni pred aj po
oficiálnej mestskej akcii,“ povedala nám spoluorganizátorka podujatia
Gabriela Bieliková. Priebeh činností v sobotu 18. apríla bol podobný ako
po iné roky, iba ak možno viac masovejší: čistenie a úprava verejných
priestranstiev, likvidácia čiernych skládok, čistenie potoka Vrbovec, výsadba
kríkov a kvetín a po práci spoločné posedenie pri občerstvení. Vďaka
dobrovoľníckym aktivitám sa vyzbieralo vyše 4 ton odpadu a vysadilo sa
takmer 900 rastlín.
Čínska štvrť: pred podujatím...

...a po Dni Zeme

Zelený týždeň v materskej škole

V Mikule sa do prác organizovaných občianskym združením
Mikulčan zapojilo 39 obyvateľov. Vyzbierali odpadky, kosili
a hrabali, vysadili 250 kríkov a nakoniec si vo vyčistenom
Mikulskom parčíku dopriali zaslúžené občerstvenie v podobe
pečených klobás. Predseda OZ Pavol Ivan všetkým zúčastneným
za účasť ďakuje.

Vo Svodove sa na prácach zúčastnilo vyše 70 obyvateľov, z toho
asi tretina detí a násťročných. Vyzierali odpadky pri Hrone, na
ihrisku i v cintoríne, upratali kultúrny dom, knižnicu a okolie
kostola. Na cintoríne okolo domu smútku urobili chodník,
vysadili kvety a opravili bránu, ktorú o niekoľko dní aj natreli.
Odpadu bolo vyše veľkokapacitného kontajnera. Účastníci boli
pohostení gulášom. OZ Svodov všetkým za účasť ďakuje.

Materská škola v Želiezovciach je ako jediná MŠ v okrese držiteľom
prestížneho ocenenia Zelená škola. Medzi aktivitami, ktoré členstvo
v programe prináša, bola aj účasť na dni Zelených škôl, ktorý však MŠ
rozšírila na celý týždeň.
„Pri príležitosti Dňa
Zeme sa organizuje
Celosvetový
deň
zelených
škôl.
Jeho
cieľom je na jeden deň
prepojiť a zaktivizovať
školy
zapojené
do
programu.
Naša
materská škola pri tejto
príležitosti zrealizovala
zaujímavé
podujatia
a praktické aktivity
s tematikou ochrany
životného prostredia a prírody,“ povedala nám koordinátorka projektu
v želiezovskej MŠ Gizela Kováčová. Počas vyše týždňa trvajúcej
série environmentálnych aktivít zorganizovala škôlka čistenie areálu
a výsadbu kvetov v spolupráci s deťmi a ich rodičmi. Učiteľky, rodičia
a deti sa zúčastnili aj mestského Dňa Zeme, ku ktorému deti pripravili
pekné plagáty. „Ako záväzok pre Zem sme mali deň bez počítačov. V ten
deň sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení s environmentálnou
tematikou a uskutočnili sme vychádzku k Hronu. Podobný charakter
mal deň bez motorových vozidiel, keď väčšina detí prišla do MŠ pešo
alebo na bicykli. Aktivity s názvom Ekovláčik, Špinďúrik a Čistotka
boli zamerané na minimalizáciu a triedenie odpadu. Urobili sme si
vychádzku k autobusovej zastávke a železničnej stanici, počas ktorej sa
deti oboznámili s významom hromadnej dopravy pre zníženie znečistenia
ovzdušia. Deti sa počas týždňa učili aj o tom, čo patrí do kompostu
a navštívil nás aj včelár,“ informovala nás G. Kováčová a dodala, že
deti vyhotovili viacero plagátov na tému životného prostredia, ktoré sú
súčasťou celoslovenskej výstavy, vystavenej v OD Ikea v Bratislave.
(ik)
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Deň Zeme je považovaný za mimoriadne vhodný spôsob
pripomínania si dôležitosti environmentálneho správania
a v našom meste sa už roky stretáva s pozitívnym a neposlednom
rade masovým ohlasom. V tomto roku, a možno už aj v minulých,
ukázal svoj nový rozmer, a to pozitívny vplyv na národnostnú
a medzigeneračnú kooperáciu. Aktivity pri príležitosti Dňa
Zeme tak umožnili, že v želiezovskej materskej škole, ale aj na
sídlisku a v mestských častiach pri sadení rastlín a čistení okolia
bok po boku pracovali deti s dospelými, a nielen so svojimi
rodičmi a Pamätnom parku padlých na Úzkej ulici zas členovia
Csemadoku s členmi Matice slovenskej. V našom meste to nie
je prekvapivé, povieme si. Našťastie nie, nie vždy sa však na
takúto spoluprácu naskytne príležitosť. A Deň Zeme takou
príležitosťou bol. A využitou.

Deň Zeme 2015 podporili:

Envidom, Envipak, Ekolamp, OZ Ironsheep Crew, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO SRZ, SAŽP, Most –Híd, MO Csemadok, MO Matice
slovenskej, OZ Svodov, OZ Mikulčan, Imfood Slovakia s.r.o., Amfiteáter, Špecial trans – Eva Urbanová, Hydroenergia, Bill s.r.o. - Marek Buda,
NGW obaly, Mira Office, Pekáreň Lukáč V. Ludince, Moreau Agri Juh s.r.o., Agro-market s.r.o., Esoplyn a.s., Farma Kissová, Jozef Horváth, Stavmont Želiezovce spol s r.o., Fábik s.r.o., Tibor Princ, Stavebniny VKB STAV s.r.o., Stavmat HP, Symartech s.r.o., MP Hutné materiály, Gardenflo
– okrasné záhradníctvo, L-bižu – Ľudmila Pivarčiová, Norbert Šuchter, Ing. Milan Ivan, Eurospin s.r.o., Mol-tranz – Ladislav Molnár.

Medzinárodný festival na námestí
dvojdňového programu na námestí bola prehliadka a predstavenie
produktov pestovateľov a remeselníkov, ochutnávka štrúdlí, ľudové
a šikovnostné hry, remeselnícke aktivity a divadelné predstavenia
pre deti, ako aj svätenie pšenice, ktoré vykonal želiezovský dekan
Stanislav Illéš.
Podujatie, ponúkajúce kultúrne obohatenie a zachovávanie tradícií,
zarezonovalo s dopytom obyvateľstva tak po podujatí majálesového
typu, ako aj po spoznávaní regionálnych malovýrobcov a remeselníkov a ich ponuky. Na druhej strane poukázalo na stále väčší dôraz
na potrebu financovania takýchto podujatí z projektových zdrojov.
Väčšina záujemcov o tento typ kultúry víta projektové možnosti, na
druhej strane sa však oprávnene obáva toho, že pri nedostupnosti
fondových, grantových možností financovania sa iniciatíva organizovania podobných podujatí postupne vytráca. Poznávanie daností
regiónu by mohlo túto iniciatívu posilniť. Aj o tom bol svätojurajský
festival.
(ik)
V posledný aprílový víkend sa o želiezovské námestie delili
dvaja svätci: sv. Jakub, po ktorom je námestie pomenované a sv.
Juraj, ktorý sa stal patrónom remeselníckeho jarmoku a festivalu,
zorganizovaného Európskym zoskupením územnej spolupráce IsterGranum a OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo. Podujatie bolo
záverečnou udalosťou cezhraničného projektu spolupráce miestnych
akčných skupín programu LEADER s názvom Miestne produkty bez
hraníc.
Popri prezentácii vyše tucta remeselníkov a maloproducentov
z regiónu sa organizátori o zábavu návštevníkov postarali
celodenným kultúrnym programom počas oboch víkendových dní.
V sobotňajšom sa predstavili domáci tanečný súbor Kincső, skupina
Gereben a žiaci ZUŠ F. Schuberta, ako aj interpreti z regiónu: akordeonista Norbert Sax, huslista Kristóf Cseri či folklórny súbor Döbögő,
ale aj medzinárodne známa Ági Szalóki, ktorá tentoraz zaspievala najmä pre deti. Nedeľná scéna patrila najskôr bábkarom a divadelníkom,
neskôr súborom z okolia. Predstavili sa divadelné súbory, rozprávkar
a akordeonista z maďarskej strany euroregiónu, folklórny súbor pohronskoruskovského Csemadoku, Čakanka a Nádas z Farnej, ako aj
mažoretkový súbor Mladosť z Tekovských Lužian. Program uzatváralo vystúpenie ľudovej hudobnej skupiny Parapács. Zaujímavosťou

Čo asi hľadá mláďa diviaka v centre nášho mesta? Túto otázku si zrejme
položili mnohí náhodní okoloidúci, keď sa 28. apríla predpoludním pri
štadióne objavil malý diviak s charakteristickým pruhovaným sfarbením.
Nečakanou rýchlosťou a obratnosťou si to namieril medzi prechádzajúcimi
autami po Petőfiho ulici k mestskému úradu, kde si pod kríkmi pred budovou
našiel na chvíľu útočisko. Zrejme však
budovu nepovažoval
za miesto poskytujúce dostatočné
bezpečie, pretože po
zvážení rizík a pri
pohľade na stále
narastajúcu skupinu
lovcov – amatérov
pred úradom bleskurýchlo prebehol
popri nich a opäť
medzi autami sa pobral smerom na sever po Ulici SNP, kde sa nám stratil
z dohľadu. Nech už je jeho ďalší osud akýkoľvek, ak prežil, zrejme mu zostane
cenná skúsenosť a zdravá nedôverčivosť voči človeku, čo mu môže zabezpečiť
dlhý a pokojný život.
(ik)
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Ladislav Szűcs vystavoval v rodnom meste

Dni, roky, desaťročia – s týmto názvom
bola 25. apríla v Maďarskom dome otvo-

rená výstava životného diela želiezovského
výtvarníka Ladislava Szűcsa. Slávnostné
otvorenie sa netradične nekonalo vo výstav-

nej sieni medzi obrazmi, ale na nádvorí pred
budovou. Dôvod bol jednoduchý a potešujúci: na želiezovské pomery mimoriadne veľký
počet záujemcov by sa vnútri nezmestilo.
Podujatie, na ktorom sa zúčastnili členovia vedenia nášho mesta, niektorí poslanci
mestského zastupiteľstva aj predstavitelia
mnohých organizácií, otvoril slávnostným
prejavom Ákos Csonka.
„Nám, Želiezovčanom, sú blízke tieto obrazy. Hovorí sa, že každé výtvarné dielo niečo
odkazuje, rozpráva. Tieto maľby, ktoré nás tu
obklopujú, nás oslovujú v našom jazyku – iba
my im dokážeme naozaj porozumieť. Pretože
v každom diele pulzuje takzvané želiezovské
genius loci, duch miesta. Som presvedčený
o tom, že je to tak aj v prípade tých diel, ktoré
nemajú želiezovskú tematiku, aj v prípade

tých, ktoré sa nezrodili v tomto meste. Umelec, rodák z tohto kraja, každým ťahom štetca
kóduje do svojich obrazov tento duchovný
odkaz,“ povedal Á. Csonka vo svojom príhovore. S prítomnými sa podelil o informáciu,
že Ladislav Szűcs, ktorý sa sám považuje za
víkendového maliara, pretože maľovanie
nebolo jeho zamestnaním, sa môže pýšiť niekoľko sto maľbami, keď počítame aj jeho iné
výtvarné diela, ich počet sa šplhá na niekoľko
tisíc.
Umelec, ktorý nedávno oslávil svoje 80.
narodeniny, vystavil v rodnom meste 60
svojich diel, ovocie svojej 68-ročnej tvorby,
okrem obrazov boli vystavené aj sochy, reliéfy, reklamné a propagačné grafiky a iné
diela. Výstava bola otvorená do polovice
mája.
(ik)

Opera v múzeu

Len päť týždňov po koncerte v rámci
Schubert Festu 2015, keď v múzeu zneli
piesne Franza Schuberta, uskutočnil sa
ďalší koncert. Od Schuberta bola síce
len úvodná pieseň – slávna Ave Maria,
zvyšok však tvoril nemenej atraktívny
repertoár, navyše v atraktívnom podaní.
Mestské múzeum a pamätná izba Franza
Schuberta uviedlo známu sólistku budapeštianskej opery, Csillu Ötvös.
Maďarská operná diva počas štyroch desiatok rokov stvárnila vyše 50 operných

V centre mesta, na Námestí sv. Jakuba 30. apríla popoludní žiaci želiezovských
základných škôl, CVČ, a matičný zbor predviedli program, ktorým oslávili postavený
máj. Podujatie, ktoré sledovalo vyše stovky záujemcov a okoloidúcich, pripravili
Miestny odbor Matice Slovenskej, Centrum voľného času a Mestský úrad. (foto: šh)

Výstava o hrôzach v Osvienčime
Súčasťou aktivít ZO SZPB v Želiezovciach v
roku 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny
postáv, jej hlas je zaznamenaný na desiatkach gramofónových a rozhlasových
nahrávok, účinkovala na doskách v mnohých krajinách Európy i mimo nej.
V programe zloženom z árií zo známych
opier a niekoľkých operetných čísel sa
okrem nej predstavila jej žiačka Zsanet
Luky so sestrou Dianou Horváthovou a
ďalšia domáca speváčka Ildikó Javorková. Na klavíri ich sprevádzali Márta Nagy
a Natália Mesárová.
Po skončení koncertu si hostia s mnohými z prítomných pozreli expozíciu
múzea, kaštieľ i rodinnú hrobku Esterházyovcov.
(šh)

bola aj výstava k oslobodeniu koncentračného tábora v Osvienčime.
Želiezovskí odbojári v spolupráci s Domom
kultúry, Mestskou knižnicou, Združením
YMCA z Tekovských Lužian a odborným

garantom Helenou Palaťkovou aj takto priblížili širokej verejnosti hrôzy II. svetovej
vojny, obludnosť fašizmu a nacizmu a vzdali
úctu všetkým jeho obetiam.
Ako pripomenul v otváracom príhovore
predseda ZO SZPB Jozef Výboch, viacerí Želiezovčania navštívili tieto miesta v Osvienčime, na vlastné oči videli už len časť neľudských podmienok, v akých tu väzni žili. Pri
tejto prehliadke tábora aj po desiatkach rokov návštevník, hoci tu pobudol len pol dňa,
potreboval pevné nervy a silný žalúdok.
Len tu si uvedomil, že každá piaď tejto zeme je
posvätnou, presýtenou ľudskými slzami, krvou,
obrovským utrpením, výkrikmi hrôzy bezmocných obetí. Obete Osvienčimu a iných koncentračných táborov, ktorými bola tretia ríša doslova
posiata, aj po rokoch nás, súčasníkov, varujú.
Jozef Výboch
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Piate miesto pre šachistov v IV. lige
Hráči šachového klubu
ŠK TJ Slovan Želiezovce
ukončili začiatkom marca
šachovú sezónu 2014/2015
v IV. lige skupiny B12, kde
sa umiestnili na 5. mieste
tabuľky. Toto postavenie
si
udržali
od
konca
minulého roka, kedy sa do
stredu tabuľky prebojovali
zo
7.
miesta
a po
niekoľkých
počiatočných
slabších výkonoch začali
dosahovať lepšie výsledky.
V posledných dvoch kolách
si želiezovskí šachisti zmerali
svoje sily s B družstvom
Dvorov nad Žitavou a C
družstvom
Komárna,
pričom v prvom prípade
zvíťazili na pôde súpera a

v p o s l e d n om , d om á c om
zápase
uhrali
remízu.
Druhý tím z nášho regiónu,
družstvo OŠKA Pohronský
Ruskov
skončil
na
poslednom mieste tabuľky
bez víťazstva.
Najlepším
hráčom
želiezovského družstva sa
stal Jozef Kovács, ktorý
hral v 6 partiách a všetky
vyhral. So stopercentnou
úspešnosťou skončil sezónu
nielen ako najlepší hráč
Želiezoviec, ale aj medzi
absolútnou špičkou hráčov
celej majstrovskej súťaže
IV. ligy, skupiny B12. Jozef
Kakačka získal zo 7 partií 5
bodov, čím sa stal druhým
najvýkonnejším
hráčom

Konečná tabuľka šachovej IV. ligy, skupina B12
Por.Družstvo
Partie
+
=
1. ŠK Dvory n. Žitavou A 8
7
1
2. ŠK Bašta Nové Zánky B 8
6
2
3. KŠC Komárno D
8
5
2
4. KŠC Komárno C
8
4
2
5. Slovan Želiezovce A
8
4
1
6. MŠK Elithaus Šahy
8
3
0
7. ŠK Svätý Peter A
8
2
0
8. ŠK Dvory n. Žitavou B 8
1
0
9. OŠKA P. Ruskov
8
0
0

0
0
1
2
3
5
6
7
8

svojho
tímu.
István
Farkas
získal z 8 partií
4,5 boda, Dušan
Forbak
z5
partií 4 body,
Róbert Polcsák
zo
6
partií
3,5 boda. Ján
Kollár a Jaroslav
Puchrík získali
po
3
body,
Štefan Kuruc 2,5
a Jozef Kakačka
starší 2 body.
Ladislav Garaj,
Attila
Mézes
a Jozef Repka si zahrali
v jednom zápase najmä
s cieľom zbierania cenných
skúseností.
(ik, LV)

TB1
22
20
17
14
13
9
6
3
0

TB2
49.5
44.5
40.5
34.0
36.5
29.0
21.0
24.5
7.5

TB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky:
Dvory nad Žitavou B – Slovan Želiezovce
3:5
Slovan Želiezovce – KŠC Komárno C 4:4

FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (0:0) Ľ. Barecz
Želiezovce – Čeľadice 0:1 (0:1)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 2:1 (0:1) P. Klimaj
Želiezovce – ČFK Nitra 1:1 (0:1) M. Dobiaš
Šurany – Želiezovce 0:0
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Tvrdošovce – Želiezovce 6:1 (2:0) D.
Páchnik
Želiezovce – Topoľníky 12:0 (5:0) P. Klimaj
3, T. Čík 3, D. Klenko 3, D. Páchnik 2, D.
Pásztor
Kost. Kračany – Želiezovce 2:1 (1:0) D.
Pásztor
Želiezovce – Sereď 1:4 (0:1) P. Klimaj
Veľké Uľany – Želiezovce 1:0 (0:0)
III. liga – starší žiaci – juh
N. Zámky B – Želiezovce 1:1 (0:0) D. Burin
Želiezovce – Hurbanovo 7:0 (3:0) D. Burin
3, Z. Nagy, R. Horváth, P. Hutai, R. Pastorok
Gabčíkovo – Želiezovce 3:1 (1:0) D. Burin
Želiezovce – Tvrdošovce 5:0 (2:0) D. Burin
3, I. Mácsadi 2
Šaľa B – Želiezovce 1:6 (0:3) T. Čík 3, R.
Horváth, T. Kudela, Z. Nagy

Po nevydarenej jesennej časti futbalovej súťaže sa želiezovské A mužstvo, podporené
niekoľkými posilami, podujalo na najväčšiu úlohu tohtoročnej jari: záchranu v IV. lige juhovýchod. Kým na jesen dokázalo iba raz zvíťaziť, uhrať dve remízy, 12-krát prehrať a získať
iba 5 bodov, v doterajších jarných zápasoch sa želiezovským hráčom podarilo odtrhnúť z
posledného miesta. So 4 víťazstvami, 5 remízami, 16 prehrami a 17 získanými bodmi stoja na
15. mieste tabuľky pred posledným 16-bodovým Močenokom.
(foto: LV)

III. liga – mladší žiaci – juh
N. Zámky B – Želiezovce 6:1 (3:1) S. Vezér
Želiezovce – Hurbanovo 3:4 (2:3) K.
Pompos 2, L. Boťťan
Gabčíkovo – Želiezovce 12:0 (3:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 2:1 (0:0) L.
Boťťan, K. Pompos
Šaľa B – Želiezovce 1:2 (1:1) S. Vezér, Á.
Pompos
(nyf)
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Poradenstvo pre podnikateľov

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

Jóérzésű emberek segítségére van szükség
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi
létben, Ember lenni mindég, minden
körülményben.”
Hangzik Arany János egy, tán
kevésbé ismert idézete, mégis benne van e sorban minden, amit elvár
tőlünk a Teremtőnk.
Napi szinten szólítanak meg
bajbajutottak, hogy segítsünk
nekik. Jó esetben belenyúlunk a
zsebünkbe, és az ott lapuló aprót
odaadjuk nekik. Van, olyan is,
aki üveges szemmel továbbmegy,
mondván, hogy nem tud mindenkinek segíteni, érthetetlen módon
inkább nem segít senkinek. Való
igaz, nem lehet mindenkin segíteni, egyszerűen fizikai képtelenség,
és még a leggazdagabb ember
sem képes megváltani a világot,
azt csak Jézus tudja. Mégis ez a
magatartásunk mutatja meg igazi
énünket, igazolja emberségünket.
A világ most Ukrajnára figyel,
az ország a szociális katasztrófa
szélén van. Különféle hírcsatornák
mutatják, ahogy mindenféle harckocsikat szállítanak az országba,
pedig egyáltalán nem arra lenne
szükség…
Különösen aggodalommal tekintjük ezeket az őrült folyamatokat,
hiszen 180 ezer magyar is kárvallottja ennek az értelmetlenségnek.
Emiatt hatalmas mozgósítások,
gyűjtések kezdődtek szerte a Kárpátmedencében és a világban, hisz azzal,
hogy egy vérből vagyunk, felelősek
vagyunk egymásért. Biztosak lehetünk benne, hogy ők sem tennének
másként fordított helyzetben. Több
érintettel is beszélgettem a hetekben a helyzetről. Hatalmas a baj, de
nem szeretnék, hogy őket sajnálja
a világ, tartással viselik sorsukat.
Nekünk pedig szavak nélkül, tennünk kell erkölcsi kötelességünket.
A Via Novával úgy hirdettük meg
a fiatalok körében, hogy mindenki ajánlja fel a hétvégi sörének az
árát. Megvallom őszintén, valóban
nem könnyű többet kérni a mai
fiataloktól, pedig a cipőjük, a havi
telefonszámlájuk több, mint egy
kárpátaljai nyugdíj. Ám e óvatos
kérésen egy lelkész szavai gondolkodtattak el. Szép dolog, ha valaki
a feleslegesből ad, de a felelősség-

teljes áldozatvállalás, ha abból tudunk adni, amiből nekünk is kevés
van. Ez az igazán emberi nagyság,
erre csak kevesen képesek.
Miközben a kárpátaljaiaknak
igyekeztem környezetemből adományokat gyűjteni, megszólított
egy zselízi ismerősöm és a családja, hogy nekik is segítségre lenne
szükségük.

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

17. 3. Gabriel Lakatoš. 31. 3. Lilla Szalma, 11. 4. Lea
Bubenčíková (všetky Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

11. 4. Mário Goras (Želiezovce) – Katarína Halászová (Pukanec),
Gabriel Szabó (Tvrdošovce) – Andrea Pintesová (Želiezovce),
Marian Poloma (Levice) – Paulína Horánska (Želiezovce), Richard Nagy – Dominika Tőkeová (obaja Kukučínov)

Gratulujeme – Gratulálunk

50
Jana Baková
Štefan Birdáč
Róbert Gulyás
Mária Krajčová
Mária Majorová
Edita Rikoňová
Renáta Šerešová
Miroslava Vörösová
Ladislav Zólyomi
60
Marta Bugarová
Árpád Hasznos
Jarmila Kóšová
Margita Podhorská

Gyuri 26 évesen, egyetemistaként tüdőgyulladással került
kórházba (ahova saját lábán ment
be), ám onnan már nagyon súlyos állapotban került haza. Helytelen kezelés miatt a kórházban
éber kómába került. Ez 2011-ben
volt, állapota azóta alig változott.
A család elmondása szerint a legnehezebb időszak az első két év volt.
Gyuri bátran viseli sorsát, nem adja
fel, annak ellenére, hogy komoly
a diagnózis, de minden erejével
küzd. A napi ellátás hosszas nehézségei után nemrégen jelentkeztek a
javulás első jelei. Ekkor felmerült,
hogy egy kezeléssel Ausztriában
javítani lehetne az állapotán. Ám
ehhez komoly anyagi forrásokra
van szükség. A családot lelkileg,
de legfőképp anyagilag komolyan
megviselte és kimerítette a betegség, ezért a jóérzésű emberek
segítségét kérik.
Cím: Sacherova 15, 93701 Želiezovce, elérhetőség: 0918 540 451
A bank neve: Prima banka Slovensko, a. s.
Mierová 47, 937 01, Želiezovce,
Slovakia
Számlaszám: 1698360001/5600
IBAN : SK75 5600 0000 0016 9836
0001
SWIFT (BIC KÓD): KOMASK2X
Tegyünk tanúságtételt emberségünkről, segítsünk a bajbajutottakon!
Csonka Ákos

07. 05.
15. 05.
30. 05.
16. 05.
27. 05.
27. 05.
13. 05.
16. 05.
02. 05.

12. 05.
04. 05.
12. 05.
07. 05.

Danka Saskőiová

27. 05.

70
Edit Begai
Barbora Riedlová
Štefan Szabo
Zuzana Szebeniová

03. 05.
06. 05.
12. 05.
22. 05.

80
Ladislav Daniš
Helena Dömötörová
Gizela Göbőová

10. 05.
05. 05.
24. 05.

90
Mária Matiašková

18. 05.

Opustili nás – Elhunytak

9. 4. Judita Valachová (Želiezovce, 89 r.), 13. 4. Tibor Ivanič
(Želiezovce, 18 r.), Milan Zdráhal (T. Lužany, 88 r.), Bernard
Škriňa (Želiezovce, 62 r.), Ján Bystrický (Želiezovce, 87 r.), 23. 4.
Valéria Čellárová (Želiezovce, 57 r.), 24. 4. Jolana Némethová
(Želiezovce, 72 r.), 25. 4. Berta Horváthová (Želiezovce, 88 r.),
29. 4. Judita Kolompárová (Želiezovce, 91 r.), Valéria Virágová
(Želiezovce, 81 r.), 1. 5. Ladislav Molnár (Želiezovce, 76 r.), 5. 5.
Anna Šáriková (Hronovce, 81 r.), Magdaléna Bajkayová (Želiezovce, 85 r.), 6. 5. Juraj Molitoris (Želiezovce, 63 r.)

Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce

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

Az orvostudományi egyetemen egy csinos
medikát vizsgáztat a professzor. Megkéri a
kolleginát, hogy egy csontvázon mutassa
meg, hol lehettek az erogén zónák. A
hölgy bizonytalanul mutat a lágyék felé:
– Valahol itt helyezkedett el a férfi nemi
szerve...
– Valószínűleg, kedves kollegina. De
csak alkalmanként, mert ez itt egy női
csontváz!
Pincért/pincérnőt, pultost keresünk nyári
idénymunkára a párkányi fürdőbe .
Príjmeme čašníka/čašníčku, barmana/
barmanku na letnú sezónu na kúpalisko
v Štúrove. INFO: 0905/927 598

(15-16)

(15-15)

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2015
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová,
Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického,
Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 20. mája,
24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23. septembra,
21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z obchodov: 21.a 22. mája, 25. a 26. júna,
23. júla, 20. a 21. augusta, 24. a 25. septembra, 22. a 23. októbra, 26. a 27. novembra a
17. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Strunecká A. AKO PREŽIŤ DOBU JEDOVÚ
Cena 12,99 €
Bratislava, Príroda 2015.
Ako chrániť svoje zdravie, čo nám škodí najviac, sója, umelé farbivá,
coca-cola, aj Alzheimerova choroba. Autizmus, chrípka – dozvieme
sa viac.
Metaxas, E. ZÁZRAKY
Bratislava, Fortuna Libri 2015. Cena 12,99 €
Čo sú zázraky, prečo sa stávajú, ako nám môžu zmeniť život, naša
viera.
Marsová E. HOTEL V PARÍŽI
Cena 16,56 €
Praha, XYZ 2015.
Šteklivý román, kombinácia romantiky a erotiky. Je odpoveďou na
trilógiu Päťdesiat odtieňov sivej.

A nyár legnagyobb mulatós parádéja
Házigazda: Jolly és Suzy
Fellépnek: Nótár Mary, Peter Šrámek, Tilinger Attila, Kis Palika, Kaczor Feri, Sihell
Ferry és Henna, Felvidéki Mulatós Sanci
2015. május 31-én 17:00 órakor a zselízi
szabadtéri színpadon.
Jegyelővétel: művelődési otthon, 036/771 10
99, 0905 243 969, 0915 189 209.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 18. mája,
22. júna, 20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 14.
decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/,
Jarmočná a Cintorínska: 19. mája, 23.
júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra,
20. októbra, 24. novembra a 15. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,

A Csavar Színház bemutatja
Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc:
Ibusár c. színművét
Gál Tamás rendezésében
2015 május 17-én 19:00 órakor a zselízi
Művelődési Otthonban
Belépődíj: 5 €
-------------------------------------------Nebántsvirág
2015. május 16-án 19.00 órai kezdettel a
zselízi Művelődési Otthonban
Jegyek elővételben: 8 €,
a helyszínen: 10 €
Info: 036 771 10 99, 0905 243 969,
domkultury.zeliezovce@gmail.com

Simon A. EGY RÖVID ESZTENDÖ KRÓNIKÁJA
Somorja, Forum Institute 2014. Ára 10,-€
Május 27-én lesz vendégünk a 98. Irodalmi kávéházban Simon Attila
történész. A Magyar házban legújabb könyvéről beszélgetünk „Magyar idők a felvidéken 1938-1945“, kezdés 17.00 óra.
Belle L. FÉKTELEN SZERELEM
Ára 12,99 €
Budapest, Libri 2015.
Elragadóan bájos, mocskosan pikáns modern amerikai regény.
LEGJOBB BARÁTOM A PÓNI
Ára 6,27 €
Budapest, Pannon 2015.
Vajon milyen kalandokba keveredik Szöszi és makacs pónija?
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Ötödik hely a IV. ligában a sakkozóknak
Az ŠK TJ Slovan Želiezovce sakk-klub játékosai
március elején befejezték
a 2014/2015-ös sakkidényt
a IV. liga B12-es csoportjában, ahol a tabella ötödik
helyét szerezték meg. Ezen
a helyen tanyáztak tavaly
év vége óta, amikor a 7.
helyről verekedték feljebb
magukat, és néhány kezdeti
gyengébb teljesítmény után
jobb eredményeket kezdtek
elérni. Az utolsó két fordulóban a zselízi sakkozók az
udvardiak B csapatával és a
komáromiak C csapatával
mérték össze tudásukat.
Első esetben az ellenfél otthonában sikerült nyerniük,
és végül a bajnokság utolsó,

hazai összecsapásán döntetlent értek el. Régiónk másik
képviselője a bajnokságban,
az oroszkai OŠKA a táblázat utolsó helyén végzett,
győzelem nélkül.
A zselízi sakkcsapat
legjobb játékosa Kovács
József lett, aki hat játszmát
játszott,
és mindegyiket
megnyerte. Százszázalékos
teljesítményével nemcsak
a zselíziek legjobbja lett,
hanem a IV. liga B12-es
csoportjában is a legjobb
játékosok
mezőnyében
végzett. Jozef Kakačka
hét játszmában 5 pontot
szerzett, amivel a zselízi
csapat második legeredményesebb tagja lett. Farkas

A sakkozók IV. ligája B12-es csoportjának végeredménye
Partik +
=
1. ŠK Dvory n. Žitavou A 8
7
1
0
2. ŠK Bašta Nové Zánky B 8
6
2
0
3. KŠC Komárno D
8
5
2
1
4. KŠC Komárno C
8
4
2
2
5. Slovan Želiezovce A
8
4
1
3
6. MŠK Elithaus Šahy
8
3
0
5
7. ŠK Svätý Peter A
8
2
0
6
8. ŠK Dvory n. Žitavou B 8
1
0
7
9. OŠKA P. Ruskov
8
0
0
8

István
nyolc
játszmából 4,5
pontot, Dušan
Forbak öt játszmából 4 pontot,
Polcsák Róbert
hat
játszmából 3,5 pontot
szerzett.
Ján
Kollár és Jaroslav Puchrík 3-3
pontot, Štefan
Kuruc 2,5 és id.
Jozef Kakačka 2
pontot szerzett.
Ladislav Garaj,
Mézes Attila és Repka
József egy-egy játszmát
játszott, főleg tapasztalatszerzés céljából.
(ik, LV)
TB1
22
20
17
14
13
9
6
3
0

TB2
49.5
44.5
40.5
34.0
36.5
29.0
21.0
24.5
7.5

TB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eredmények:
Dvory n. Žitavou B – Slovan Želiezovce 3:5
Slovan Želiezovce – KŠC Komárno C 4:4

LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek – délkelet
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (0:0) Ľ. Barecz
Želiezovce – Čeľadice 0:1 (0:1)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 2:1 (0:1) P. Klimaj
Želiezovce – ČFK Nitra 1:1 (0:1) M. Dobiaš
Šurany – Želiezovce 0:0
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Tvrdošovce – Želiezovce 6:1 (2:0) D.
Páchnik
Želiezovce – Topoľníky 12:0 (5:0) P. Klimaj
3, T. Čík 3, D. Klenko 3, D. Páchnik 2, D.
Pásztor
Kost. Kračany – Želiezovce 2:1 (1:0) D.
Pásztor
Želiezovce – Sereď 1:4 (0:1) P. Klimaj
Veľké Uľany – Želiezovce 1:0 (0:0)
III. liga – diákok – dél
N. Zámky B – Želiezovce 1:1 (0:0) D. Burin
Želiezovce – Hurbanovo 7:0 (3:0) D. Burin
3, Z. Nagy, R. Horváth, P. Hutai, R. Pastorok
Gabčíkovo – Želiezovce 3:1 (1:0) D. Burin
Želiezovce – Tvrdošovce 5:0 (2:0) D. Burin
3, I. Mácsadi 2
Šaľa B – Želiezovce 1:6 (0:3) T. Čík 3, R.
Horváth, T. Kudela, Z. Nagy

A nem túl jól sikerült őszi évadot követően a zselízi labdarúgók néhány játékossal megerősítve
láttak neki a tavasz legnagyobb feladatához. Céljuk: megmenekülni a kieséstől, és bent maradni a
IV. ligában. Míg ősszel egy győzelem és két döntetlen mellett 12 vereség és 5 pont volt az eredmény,
játékosainknak tavasszal sikerült elrugaszkodniuk az utolsó helyről. Jelenleg 4 győzelemmel, 5
döntetlennel, 16 vereséggel és 17 megszerzett ponttal a 15. helyen állnak, miután megelőzték a 16
pontos Mocsonok gárdáját.
(foto: LV)

III. liga – tanulók – dél
N. Zámky B – Želiezovce 6:1 (3:1) S. Vezér
Želiezovce – Hurbanovo 3:4 (2:3) K.
Pompos 2, L. Boťťan
Gabčíkovo – Želiezovce 12:0 (3:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 2:1 (0:0) L.
Boťťan, K. Pompos
Šaľa B – Želiezovce 1:2 (1:1) S. Vezér, Á.
Pompos
(nyf)
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Ismét hatalmas siker övezte
a majálist a Magyar Házban

Megjelent az Arcképcsarnok hatodik kötete

A Csemadok helyi szervezete néhány éve újra életre hívta a nagy múltra visszatekintő majálist. 2009-ben még hiányos körülmények között, szűkebb körben tartotta a rendezvényt,
ám mára egyre jobb körülmények fogadják a vendégeket a Magyar Házban, és több száz fős
érdeklődő sereg fordul meg ott évről
évre.
A kellemes délutánt az óvodások műsora kezdte, akik fellépése előtt Csonka
Ákos köszöntötte a vendégeket a házigazdák nevében, felvezetve a majális
hagyományának eredetét, egyben üdvözölve és köszöntve az édesanyákat is.
Az évről évre több gyerkőcöt számláló,
magas színvonalú Cimbora Óvoda is
az anyukáknak címezte műsorát. A
gyerekeknek Balázs Emese mesemondó
adott elő. Volt még nótacsokor a méltán
elismert Kántor Jánossal, akit a Rikkony-zenekar kísért, majd jókat lehetett
derülni a Szignál esztrádcsoport bohókás jelenetein és táncain, fő műsorszámként pedig a
környékbeli LM Retro Band csapott a húrok közé, felidézve az elmúlt évtizedek közkedvelt
rock-slágereit. Zárásként Hutai István retrodiszkója örvendeztette meg a kitartó bulizókat.
A nap fénypontjaként természetesen itt sem maradhatott el a tavaszi ünnepély szimbólumának számító májusfa felállítása, melyet kicsik és nagyok együttesen öltöztettek díszbe.
A kellemes nap végén mindenki elismeréssel könyvelhette el, hogy a civil szervezet ismét
egy igényes és színvonalas rendezvényt hozott tető alá. Az pedig, hogy egyre többen követik
figyelemmel és vesznek részt ezeken a rendezvényeken, az új vezetés által meghirdetett irányvonal helyességét igazolja.
(tsák, fotó: Sloboda Sándor)

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága
2009-ben adta ki annak a sorozatnak az
első kötetét, amely kötetenként 100 szlovákiai magyar személyiség arcképét és
életrajzát tartalmazza. Az első kötetben
írók-költők, a továbbiakban újságírók,
színművészek, képzőművészek és a tudomány képviselőinek portréi láthatók-olvashatók. A legutóbbi kötetben a szlovákiai magyar komolyzene legismertebb képviselői szerepelnek. A 100 dupla kartonlapról zselízi és Zselíz környéki zenészek
életrajzát is megismerhetjük: a Zselízen
érettségizett Béres Gáborét, a lévai Cziczka
Angeláét, a lévai Grébner Gyulánéét, a párkányi származású Ferienčík Ágiét, a párkányi Hanza Rolandáét, a zselízi Horváth
Gézáét, a Léváról elszármazott Kadosa
Pálét, a párkányi Papp Katalinét, a lévai
Szalai Pálét, a Zselízhez több szállal kötődő Szíjjártó Jenőét, a párkányi Zahovay
Ernőét és a 40-es években Zselízen tanító
Zsakay Erzsébetét. A kötetet április 15-én
mutatta be Dunaszerdahelyen Hodossy
Gyula, az Írótársaság elnöke, Nagy Erika,
az Írótársaság titkára és Horváth Géza, a
kötet szerkesztője.
–hg–

Opera a múzeumban
Még csak 5 hét telt el azóta, hogy
a Schubert Fest 2015 keretében koncertet tartottak a múzeumban, amikor újra
zene járta át az épület falait. Schuberttől
ugyan csak az első ének szólt, a híres
Ave Maria, de a többi előadott mű sem
volt kevésbé attraktív, nem beszélve az
előadókról.
A Városi Múzeum és Franz Schubert
Emlékszoba a budapesti opera ismert
szólóénekesét, Ötvös Csillát fogadta.
A magyar operaénekesnő négy évtized
alatt 50 szerepet játszott el különféle operákban, hangját lemez- és rádiófelvételek

őrzik, Európa és a világ számos országában szerepelt a világot jelentő
deszkákon.
Az ismert operaáriákból és dalokból
álló műsorban rajta kívül bemutatkozott tanítványa, Luky Zsanett és
nővére Horváth Diana, valamint Javorka Ildikó hazai énekesnő. Zongorán Nagy Márta és Mesárová Natália
kísérte őket,
A koncert után a vendégek és
a jelenlevők megtekintették a múzeum tárlatát, a kastélyt és az Esterházy-család sírhelyét.
(šh)
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Nemzetközi fesztivál a főtéren
a termelők és kézművesek kirakodóvására mellett volt réteskóstoló,
népi és ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, gyermekszínjátszó csoportok fellépése, és búzaszentelés is. Ez utóbbit Stanislav Illéš
zselízi esperes végezte el.
A kulturális sokszínűséget és hagyományőrzést kínáló majálisszerű rendezvény bizonyította: van igény az ilyen események, valamint a kistermelők és kézművesek kínálata iránt is. Másrészt megmutatkozott, hogy a hasonló rendezvények szervezésénél egyre inkább a
projektekből való finanszírozásra kerül a hangsúly. Az effajta kultúra
iránt érdeklődők többsége örül a pályázati lehetőségnek, másrészt
jogosan aggályoskodik amiatt, hogy ha esetleg nem áll rendelkezésre
ilyen forrás, csökkenhet a rendezvények szervezése iránti érdeklődés.
Régiónk adottságainak megismerése – ellenkezőleg – erősítheti a kezdeményező kedvet. Erről is szólt a Szent György-napi vásár... (ik)

Az utolsó áprilisi hétvégén a zselízi főtéren két szent osztozott:
Szent Jakab, akiről a teret elnevezték és Szent György, aki a védőszentje
volt annak a vásárnak és fesztiválnak, melyet az Ister-Granum Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás és az Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerség közösen szervezett. Az esemény záró rendezvénye
volt a LEADER program akciócsoportjai által lebonyolított Helyi termékek határok nélkül elnevezésű, határon átívelő projektnek.
A régió több mint egy tucat kézművesének és kistermelőjének
bemutatkozása mellett a szervezők gondoskodtak a látogatók szórakoztatásáról is, mindkét napon estig tartó műsorkínálat várta az
érdeklődőket. Szombaton bemutatkozott a hazai Kincső néptáncegyüttes, a Gereben zenekar és a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
növendékei, valamint a régió további előadói: Norbert Sax tangóharmonikás, Cseri Kristóf hegedűművész, a Döbögő néptáncegyüttes, de
a nemzetközi hírnevű Szalóki Ági is, aki ezúttal főleg a gyerekeknek
énekelt. Vasárnap a színpadon először bábosok és színjátszók, majd
a környékbeli együttesek léptek fel. Az eurorégió magyarországi részéről színjátszó csoportok, mesemondó és tangóharmonikás mutatkozott be, a hazaiak közül az oroszkai Csemadok néptáncegyüttese,
a csekei Čakanka és a farnadi Nádas néptáncegyüttes, valamint
a nagysallói Iúság mazsorettcsoport. A műsort a Parapács népi
zenekar zárta. A kétnapos program érdekessége volt, hogy a főtéren

Vajon mit keres egy vadmalacka a városközpontban? Ezt kérdezhették valószínűleg április 28-án délelőtt a stadion mellett elhaladó
járókelők is, akik a jellegzetesen csíkos kismalackát láthatták arra rohangálni. Váratlan gyorsasággal vette az irányt az arra járó autók között a Petőfi utcán át a városháza felé, ahol egy bokor alatt rövid időre
menedéket talált. Úgy tűnik, hogy az épületet nem találhatta kellően
biztonságosnak, ezért
rövid kockázatmérlegelés után, látva az
amatőr hajtók egyre
sokasodó csoportját,
villámgyorsan átfutva közöttük az Sznf
utcára jutott, és az
autók között észak
felé rohanva eltűnt a
szemünk elől. Nem
tudni, mi lett a kis
állatka további sorsa.
Annyi biztos: ha túlélte ezt a kalandot,
valószínűleg értékes tapasztalatot, és a hosszú, nyugodt életre reményt adó, emberekkel szembeni egészséges bizalmatlanságot szerzett vele.
(ik)

Szűcs László szülővárosában állította ki képeit
Napok, évek, évtizedek címmel nyílt
meg április 25-én Szűcs László életmű-kiállítása a zselízi Magyar Házban. Az ünnepélyes megnyitót rendhagyó módon nem
a kiállított képek között, hanem az épületkomplexum kerthelyiségében tartották
meg, mivel zselízi kiállításokon eddig talán még sosem tapasztalt érdeklődés miatt
a nagy számú közönség nem fért volna
el a kiállító teremben. A jeles eseményt,
amelyen részt vettek városunk vezetői és a
képviselő-testület néhány tagja is, valamint
számos társadalmi szervezet képviselői is,
Csonka Ákos nyitotta meg.
„Hozzánk, zselíziekhez ezek a festmények tartoznak. Azt is mondják, hogy
minden festmény beszél és mesél valamit.
Ezek a festmények pedig, amelyek itt most
körülvesznek bennünket, a mi nyelvünkön, hozzánk szólnak, és mi tudjuk csak
igazán megérteni a mondanivalójukat.
Ugyanis mindegyikben ott pulzál az

úgynevezett zselízi genius
loci, a hely szelleme. Meg
vagyok
győződve
róla,
hogy azokban is, amelyek
nem is Zselízt és környékét
ábrázolják, és azokban is,
amelyek még csak nem is
Zselízen készültek. A művész, aki ennek a pátriának
a szülöttje, minden egyes
ecsetvonásával belekódolja
e szellemiséget a képekbe”
– mondta el méltatásában
Csonka Ákos, és hozzátette,
hogy bár Szűcs László saját
bevallása szerint hétvégi
festő volt, mert nem főállásban festett, mégis több száz festménnyel,
sőt, egyéb munkát is beleszámolva több
ezer alkotással büszkélkedhet.
A tárlaton a nemrég 80. életévét betöltött művész 68 évnyi alkotói munkájának

60 legszebb festménye tekinthető meg, de
láthatóak szobrok, metszetek, valamint
reklám- és propagációs grafikák és egyéb
alkotások is. A kiállítás május 8-áig volt
nyitva.
(ik)
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A FÖLD NAPJA - idén az eddigi legtöbb résztvevővel
Zselízen a Föld napja alkalmából a környezet szépítése, növények ültetése
céljából tartott önkéntes munkának már 2008 óta hagyománya van. Azonban
még soha annyian nem kapcsolódtak be, mint az idén. „A jelenléti ívek által
alátámasztott hivatalos statisztika kb. 180 résztvevőről szól, ami szép szám,
a valós adatok azonban ennél jóval kecsegtetőbbek, a társadalmi munkába
több mint 250-en kapcsolódtak be. Nagyra értékelem a szervezetek részvételét, legyen az a Szlovákiai Horgászszövetség helyi szervezete, a Szlovákiai
Nyugdíjasok Egylete, a Csemadok, a Matica slovenská, a városrészek polgári
társulásai, a zselízi bringások polgári társulása vagy akár az óvodák, melyek
a munkákba a hivatalos városi akción, de előtte és utána is bekapcsolódtak”
– mondta a rendezvény társszervezője, Gabriela Bieliková. Az április 18-i
tevékenység az előző évekhez hasonlóan alakult, csak jóval nagyobb tömegeket mozgatott meg. A résztvevők közterületeket tisztítottak, rendeztek,
illegális szemétlerakatokat számoltak fel, patakot tisztítottak, bokrokat,
virágokat ültettek, majd a munka után közös ebéden vettek részt. Az
önkéntesek munkájának köszönhetően több mint négy tonna szemetet
gyűjtöttek össze és közel 900 növényt ültettek ki.
A kínai negyed: előtte...

...és a Föld napja után

Mikolán a Mikulčan polgári társulás által szervezett munkába 39
lakos kapcsolódott be. Szemetet szedtek, kaszáltak és gereblyéztek, bokrokat ültettek, majd a kitisztított mikolai parkban sült
kolbász és frissítők mellett megérdemelten szórakoztak. A polgári társulás elnöke, Pavol Ivan minden résztvevőnek köszönetet
mondott a részvételért.

A Föld napja rendkívül jó alkalom arra, hogy megemlékezzünk a környezettudatosság fontosságáról. Városunkban már évek óta pozitív és
nem utolsó sorban tömegeket megmozgató visszhangra talál ez a nap.
Emellett idén, de már korábban is új távlatokat nyitott, melyek pozitív
hatással voltak a nemzetiségek és a nemzedékek közötti együttműködésre. A Föld napja során például lehetővé vált, hogy a zselízi óvodában,
a lakótelepeken vagy a városrészekben területtisztítás és növényültetés
közben közösen dolgozzanak gyerekek és felnőttek – és nemcsak gyermek–szülő együttműködésben, vagy hogy a Szoroskában álló Hősök
Emlékparkjában a Csemadok tagjainak a Matica slovenská helyi elnöke
és néhány tagja is besegítsen. Városunkban ez nem meglepő, mondhatjuk. Szerencsére valóban nem, de azért mégsem annyira gyakori az
ilyen együttműködés. A Föld napja ilyen alkalmat teremtett.
Az oldalt készítette: (ik, šh)
Szódón 70 lakos vett részt a munkákban, és
egy harmaduk volt gyermek vagy fiatalkorú.
Az önkéntesek szemetet gyűjtöttek a Garamnál, a pályán és a temetőben, rendbe
tették a kultúrházat, a helyi könyvtárat és
a templom környékét. A temetőben járdát
építettek, kaput javítottak, virágokat ültettek. A résztvevők gulyáspartival zárták
a rendezvényt. A tevékenységet szervező
Szódó polgári társulás minden résztvevőnek ezúton is köszöni a munkáját.

A 2015-ös Föld napját támogatták:

Envidom, Envipak, Ekolamp, Ironsheep Crew PT, Szlovák Nyugdíjasok Egylete HSZ, Szlovák
Horgász Szövetség HSZ, Most–Híd, Csemadok alapszervezete, Matica slovenská HSZ, Szódó
PT, Mikulčan PT, Imfood Slovakia K., Amfiteáter, Špecial trans – Urbán Éva, Hydroenergia,
Bill K. – Marek Buda, SAŽP, NGW obaly, Mira Office, Lukáč Pékség Nagyölved, Moreau Agri
Juh K., Agro-market K., Esoplyn Rt., Kiss Farm, Jozef Horváth, Stavmont Želiezovce K.,
Fábik k., Princ Tibor, Stavebniny VKB STAV K., Stavmat HP, Symartech K., , MP Hutné
materiály, Gardenflo – kertészet, L-bižu – Ľudmila Pivarčiová, Šuchter Norbert, Ing. Milan
Ivan, Eurospinn K., Mol-tranz – Molnár László.
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Minden járásban legyen akciócsoport
A Nyitra Megyei Önkormányzatban 21
helyi akciós csoport és köz-magán partnerség működik a LEADER program keretében.
Közülük öt csoport működik támogatással
mint az országos hálózat tagja. Az AlsóGaram Menti Fejlesztési Partnerségen kívül
mindegyik Nyitrától északra van. Ezt Farkas
Iván, Muzsla polgármestere, a Nyitra Megyei
Önkormányzat képviselője mondta március
végén az Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerség közgyűlésén. Megjegyezte, hogy az új
programidőszakban az országos hálózatban
7–9 helyi akciócsoport kap esélyt a tagságra
minden megyében. A Nyitra Megyei Önkormányzatban igyekeznek átültetni azt az elvet, hogy a kiválasztott szervezetek között a
kerület minden járásának legyen képviselete.
A Nyitra Megyei Önkormányzat képviselője
hozzátette még, hogy az eszmét támogató
képviselők csoportja szerint a Lévai járásban
a legnagyobb esélye éppen az Alsó-Garam
Menti Fejlesztési Partnerségnek van. Az
akciócsoportok országos hálozatba való
beválasztása néhány hónap múlva esedékes,

miután elkészülnek az egyes kisrégiók integrált fejlesztési stratégiái. A régiós akciócso-

port országos hálózatba való besorolásának
köszönhetően az elmúlt időszakban minden
tagközség területén valósultak meg fejlesztések. Zselízen a magyar alapiskola területén
többrendeltetésű sportpályát, Garammikolán pedig járdát építettek a rendelkezésre
álló forrásokból.
(ik)

A Hydroenergia 5 kút mélyítését támogatja
A kis vízi erőmű építésének előkészítése
során február elején eltávolították a híd alatti
gátat. Ennek következményeként jelentősen
csökkent a Garam vízszintje, és ezzel együtt
a közeli területeken a kutak vízszintje is. Ezt
követően február végén egy megállapodás
jött létre a város, a rétegvíz csökkenésének
következtében károsult lakosok képviselői és
a kis vízi erőmű kivitelezője, a Hydroenergia
K. között. Ennek értelmében meg kellett
vizsgálni a folyó vízszint-csökkenésének
háztartásokra gyakorolt hatását. Indokolt
esetekben a beruházó anyagi kárpótlásra
tett ígéretet.
A háztartásokról kérdőívek segítségével
szerezték be a szükséges információkat,
amit Róbert Paál, az egyik Schubert utcai
károsult lakos szervezett meg. Február végén
és március elején a kérdőíveket több mint
harminc háztartás töltötte ki. Arról számoltak
be, hogy kútjaikban csökkent a víz szintje. Ez
elsősorban a Schubert, a Petőfi utcában és a
Csikókertben levő háztartásokat érintette,
de vízszintcsökkenést jelentettek a Posta,
a Sládkovič, a Piac és a Vásár utca lakosai
is. „A lakosok kútjaikban 0,5–1,5 méteres
vízszintcsökkenést tapasztaltak az eredeti
állapothoz képest. Ebből adódik, hogy a fent
említett tevékenységnek köze volt a talajvíz
csökkenéséhez, ami természetesen hatással
van a kutak vízszintjére is. Hogy a kutak,
melyekben nincs elegendő víz, továbbra
is használhatók legyenek, tovább kell őket
mélyíteni, ami a lakosokra nézve váratlan
költségekkel jár” – foglalta össze Paál Róbert
a kérdőívekből szerzett információk alapján
a felmérés eredményét.
A Hydroenergia áprilisban arról tájékoztatta

a város képviselőit, hogy a helyzet
kiértékelése és a felmérés eredménye alapján
öt háztartásban támogatja a kutak mélyítését.
A vállalat képviselői a döntéskor figyelembe
vették azt a tényt, hogy a város még a tervek
jóváhagyásának fázisában feltételül szabta,
hogy a beruházó a munkálatok során a
Csikókertben egy méteres talajvízcsökkenést
idézzen elő. Az anyagi hozzájárulás
megítélésekor a társaság néhány feltételt
szabott meg. Először is olyan háztartásról
legyen szó, melyben nincs más ivóvízforrás,
másodszor a kútban a vízszint több mint egy
méterrel csökkent, a harmadik pedig, hogy
családi házról legyen szó, ne pedig Garam
melletti kiskertről. Ezek alapján jutott a
Hydroenergia arra a döntésre, hogy 5 kút
mélyítését támogatja: egy-egy esetben a Posta
és a Petőfi utcában és három háztartásban a
Schubert utcában.
(ik)

Ernesztina-híd –
történelem vagy
fémhulladék?

Elképzelhető, hogy a hullámsírban való hetven éves pihenője után előkerült Ernesztina-híd
maradványaira jobb idők várnak. Ahelyett, hogy
a vasgyűjtésbe kerülne, akár műszaki emlékmű is
lehetne belőle. A Hydroenergia vállalat képviselői
szerint ezt javasolták a Garamszabályozó Vállalat
képviselői, amikor arra a kérdésre keresték a megoldást, hogy kinek az illetékessége, illetve feladata a
roncs eltávolítása a mederből.
Az Ernesztina-hidat a második világháború
végén, pontosabban 1945. március 26-án, a viszszavonuló német hadsereg katonái robbantották
fel. Maradványai sokáig a Garam mélyén rejtőztek, ám idén év elején, amikor lebontották a
híd mögötti töltést, és a folyó vízszintje jelentősen
csökkent, a híd romjai kiemelkedtek a vízből. Az
aktuális érdekességből és történelmi különlegességből azonban az idő múlásával egyre égetőbb
probléma lett, hiszen a roncs eltávolításának kérdése egyre intenzívebben foglalkoztatja az esetleges
illetékeseket. Mivel a híd maradványai a Hydroenergia társaság tevékenységének következtében
váltak láthatóvá és hozzáférhetővé, felmerült, hogy
a kis vízi erőmű beruházójának kellene azokat eltávolítania. A folyó azonban a Garamszabályozó
Vállalat hatáskörébe tartozik, és az illetékesek
szerint a folyómeder rendben tartását neki kellene
biztosítania. Ha viszont szeretnénk megőrizni egy
emléket a grófnőről és a régi idők hídjáról, a váz
áthelyezését a városnak kellene állnia...
A találgatások közepette a szerkezet maradványait a mindenütt jelenlevő vasgyűjtő önkéntesek
tizedelgetik, tevékenységükkel mikroszkopikus
lépésekkel csökkentve a hidat végül majd eltávolítani köteles Fekete Péter anyagi terheit. A
hídmaradvány egy részének szabad téren való
elhelyezése, ill. megőrzése a fent említettek, olykor
hangyaszorgalomra is képes gyűjtők miatt is kérdéses, nem beszélve arról, mibe kerülne kiemelni
a szerkezetet a folyóból. Ezért hát bármennyire
is csábító az Ernesztina-híd emlékműként való
hasznosításának gondolata, megvalósítási esélye
ugyanannyira csekély, mint annak az eshetősége,
hogy a vízszint újbóli megemelkedése hosszú időre
ismét eltakarja a grófnő hídjának maradványait.
Levicky László
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A városi rendőrség dicséretet kapott graffitisek
elfogásáért
A lakosoknak úgy tűnhet, hogy a rendőrök
mozgása a városban és az események
megfigyelése nem elég produktív tevékenység.
Mivel azonban a városi rendőrség létezik,
csak találgathatjuk, mi lenne a helyzet, ha
nem lenne. A találgatások valóságalapját
nem is tudjuk ellenőrizni. Itt is nagy szerepet
játszik a tájékozódás és a tapasztalat.
Amikor nemrég a városi hivatal belügyi
és szociális osztályának dolgozói, valamint
az egyik bizottság tagjai a hajléktalanok
kérdésével foglalkoztak, megmutatkozott a
városi rendőrök felbecsülhetetlen segítsége.
Már-már meglepő áttekintéssel tudtak
beszámolni konkrét személyek hollétéről,
mozgásáról és az egyes esetek alakulásáról. És
jó kísérők voltak a barátságtalan terepeken.
A megelőző jellegű rendszeres járőrszolgálat
mellett a városi rendőrök rutinfeladatai
közé tartozik a szociális munkásokkal való
együttműködés a problémás háztartások
látogatása során, és minden bejelentés
megalapozottságát
ellenőrizniük
kell.
Csaknem kétnaponként kell beavatkozniuk
részegek garázdálkodása, hangoskodása
miatt. Az ilyen „rutint” aztán havonta
néhányszor érdekesebb esetek is tarkítják.
Ahogy azt Branislav Alakša rendőrparancsnok
elmondta, a múlt hónapban több alkalommal
felkérésre, a térfigyelő kamera-feljátszások
rendelkezésre bocsátásával besegítettek az
állami rendőrségnek. Velük együttműködve
több eseten is dolgoztak. Az egyik április
17-én történt. „Bejelentést kaptunk, hogy egy
férfi erőszakkal vette magához más telefonját.

Lopás gyanúja merült fel. Az állami
rendőrség járőre nem tartózkodott a város
területén, ezért minket kértek fel. Átkutattuk
a gyanúsítottat, megtaláltuk nála a telefont.
A mobilt visszaadtuk a tulajdonosának, az
ügyet pedig az állami rendőrségnek.”
Lapunk múlt havi számában tettünk említést
egy esetről, amikor egy helyi lakos fizetett rá
óvatlanságára. Ugyancsak az óvatlanságra és
a jóindulatú bizalmára fizetett rá egy idősebb
hölgy: „Egy ismeretlen nő szólított meg az
utcán egy idősebb zselízi lakost, és sikerült
tőle nagyobb összeget kicsalnia. Azt állította,
hogy a pénzért az unokája küldte, aki számára
a pénzt a bankból kivette. Valaki valószínűleg
kihallgatta egy korábbi beszélgetését, követte
a házáig, és kicsalta tőle a pénzét.”
A városi rendőrök egy családi drámának is
szemtanúi voltak áprilisban. Egy nő az alkohol
miatt elveszítette állását, és ezáltal rendkívül
nehéz helyzetbe került. Az ilyen helyzetet az
ital csak ronthatja. „Este hat-hét óra között a
gyorsmentők hívtak bennünket és az állami
rendőrséget. A nő saját magát és tizenéves
fiát is késsel veszélyeztette. Láthatóan
alkohol hatása alatt volt, azt állította, hogy
az élet elvesztette számára értelmét, és hogy
fiát is magával viszi ebből a világból. A fiú
később elmondta: annak ellenére, hogy anyja
megöléssel fenyegetődzött, szereti őt. A nőt
le kellett csillapítani, majd elszállították a
pszichiátriára.”
Ugyancsak áprilisban történt az az eset,
amikor Stellár László és Streba Gábor gyors
beavatkozásának köszönhetően sikerült

Aranydiplomák, elismerő
oklevelek Nyitrán –
zselízieknek is

Ötvenöt évvel ezelőtt indult Nyitrán a magyar pedagógusképzés. A jubileum alkalmából a Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara április 30-án aranydiplomát
adott át az első, itt végzett hallgatóknak. Több mint 150-en vették
át az aranydiplomát a ceremónián. Zselíziek, Zselíz környékiek és
egykor Zselízen tanító pedagógusok is voltak közöttük: Gunyics
János, Mágyel Lajosné, Polcsákné Tóth Gabriella, Rókáné Szabó
Ilona és Snírerné Csudai Mária. A kivételes alkalomból elismerésben, kitüntetésben részesültek az oktatók közül hárman, akik
a nyitrai pedagógusképzés emblematikus alakjai voltak. Egyikük, a 103. életévébe lépett Zsakay Erzsébet, aki az ének-zeneszakos tanári oklevelének megszerzése után (1945-ig) Zselízen
tanított. A szlovákiai magyar oktatásügy területén folytatott kiemelkedő tevékenységéért további 9 pedagógus kapott kari díszérmét és elismerő oklevelet. Köztük volt városunk nyugalmazott
pedagógusa, Horváth Géza, aki a pedagóguspályán való több évtizedes helytállásáért és a magyar diákok tehetséggondozásában
kifejtett kiemelkedő tevékenységéért kapta meg a megtisztelő
elismerést.
(Forrás: Új Szó)

elfogni a környéken garázdálkodó tetteseket.
„A vasútállomás alkalmazottja április 19én este fél nyolckor jelentette, hogy négy
ismeretlen graffitit fest a közelben. Amikor
járőreink odaértek, már nem voltak ott.
Keresték őket a városban, végül a mikolai
benzinkúton láttak egy parkoló autót,
amelyben a tevékenységgel összefüggő
tárgyakat és a négy személyt észrevették.
Azok nem tagadtak semmit, azt tervezték,

hogy Nagykürtös felé indulva egészen
Kassáig befestik az állomások épületeit.
A 22–25 éves tettesek Dunamocsról,
Bátorkesziről és Hetényből származnak. Csak
kávéra és bagettre álltak meg. Bekísértük
őket a rendőrségre, és kapcsolatba léptünk az
érsekújvári vasúti rendőrséggel, akik eljöttek
értük. Néhány nappal később dicséretet
kaptunk a lévai állomásfőnöktől.”
(šh)

Gubík Ági újabb díjat kapott

Alig fél éve szerepel Magyarország legnépszerűbb családi sorozatában, a Barátok közt-ben a népszerű színésznő, de máris hazavihette
az év legjobb sorozatszínésznőjének járó díjat. A színésznőt a televíziós szakújságírókból álló
zsűri választotta a Televíziós
Újságírók Díja győztesének.
A zselízi származúsú színművész olyan szaktekintélyeket
utasított maga mögé, mint
Molnár Piroska és Csákányi
Eszter.
„A neveket látva az esélytelenek nyugalmával érkeztem
a díjátadóra. Mindkét versenytársam a példaképem,
fantasztikus
színésznők”
– mondta kissé zavartan Berényi Ágnes alakítója.
Mellette díjat kapott még
Mácsai Pál is, aki az év sorozatszínésze lett, az év férfi műsorvezetőjévé Gundel Takács Gábort, legjobb műsorvezetőnőjévé pedig
Ördög Nórát választották. A gálán a legjobb magyar sorozatnak a
Terápia címűt ítélték meg.
–tsák–
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Főellenőr kerestetik

Röviden
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Karolina felé vezető út környékét. Március
végén és április elején a városrész felé vezető út mindkét oldalát kitakarították, és
ezért munkájukat a polgármester nyilvánosan is elismerte. A város további illegális
hulladéklerakatok felszámolását is tervezi.
Ennek érdekében kilátásba helyezték, hogy
a város bekapcsolódik az Environmentális
Alap Szlovákia nagytakarítása elnevezésű
programjába.
A város számláin április végén több mint
127 ezer, a városi hivatal pénztárában 12
ezer euró volt. Erről Monika Tomeková, a
városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője számolt be az áprilisi önkormányzati
ülésen. A város kifizetett 50 ezer eurót a
mikolai járda kivitelezőjének, az iskoláknak
időben folyósítja a pénzt, és fokozatosan
csökkenti az Eurospinn-nel szembeni adósságát. Határidőn belüli kötelezettségeinek
összege 29 ezer euró.
Adócsalás miatt tettek április közepén vádemelési javaslatot az 56 éves Sz. Zsuzsa, az
ipolyszakállosi székhelyű Mumbles K.
ügyvezetője ellen. Az esetről a parameter.sk
hírportál számolt be, amely szerint a budapesti illetőségű nő 600 ezer eurónyi ÁFÁ-t
akart visszaigényelni. Az adócsalással vádolt
nőnek zselízi érdekeltségei is voltak, az elmúlt időszakban a város partnereként vett
volna részt egy hulladékhasznosító erőmű
kivitelezésében. A képviselők nem támogatták az együttműködést.

üléseznie. A vita folyamán a témában élesebb
véleménycsere alakult ki Polka Pál és Nagy
Géza között. Csicsman Diana, a városi hivatal
elöljárója tájékoztatta a képviselőket, hogy
dolgoznak a város alapszabályának, a városi
képviselő-testület tárgyalási rendtartásának
és a városi hivatal szerkezeti felépítésének
módosításán. Májusban előterjesztik a
javaslatokat a bizottságoknak, majd a
képviselő-testületnek is.
A képviselők egyéb kérdésekkel is
foglalkoztak. Sokol László figyelmeztetett,
hogy a zselízi temetőben veszélyesen kiáll a
kerítés egy része, és rákérdezett az alapiskola
előtti fekvőrendőrök eltávolításának okára.
A polgármester és az alpolgármester
válaszából megtudtuk: a város távolíttatta
el azokat, mert a szakaszon a 20 km/órás
sebességkorlátozást tervez bevezetni, és mert
a szakma a forgalomlassítókat korszerűtlen
közlekedési megoldásnak tartja. Ladislav
Vékony rámutatott a város területén levő
gyalogátkelőhelyek hiányosságaira – a szódói
autóbuszmegállóknál és a zselízi óvoda előtt
is hiányoznak. A polgármester tájékoztatta
a képviselőket arról, hogy a tolmácsi
gépgyár zselízi területe gazdát cserélt. Az
új tulajdonossal mihamarább szeretnének
találkozni. Juhász András hozzátette, hogy
megtörtént a pályáztatás a T18-as tornaterem
szigetelésének és az Sznf utca 9. szám alatt levő
óvoda hozzáépítésének tervdokumentációja
ügyében, valamint az építkezési engedély
kiadása céljából, a kastély felújítására
készített tervdokumentáció kivitelezőjének

kiválasztása is, továbbá előkészületben
van az ipari parkhoz vezető bekötőút
tervdokumentációjának elkészítésére kiírandó
pályáztatás. A polgármester szerint ezeknek
a tervdokumentációknak a megrendelése a
város anyagi helyzetétől függ majd.
A jelenlevők a tanácskozás további
részében azokkal a váltókkal foglalkoztak,
amelyekkel a város a hiteleiért kezeskedik.
A város közgazdásza, Monika Tomeková
szerint a váltókezesség általános szokássá
vált az önkormányzatok körében. Polka Pál
szerint a váltókezességről a volt városvezetés
egy alkalommal nem tájékoztatta a képviselőtestületet. A közgazdász szerint hitel felvétele
esetén a képviselő-testületnek mindig
jóvá kell hagynia a kezesség formáját is.
Hozzátette: a város minden jelenlegi hiteléért
(a Állami Lakásfejlesztési Alapból felvett hitel
kivételével) váltókkal kezeskedik. A város
jelenleg három hosszú lejáratú beruházási
hitelt törleszt: egyet 280 ezer euró értékben,
havi 2333 eurós törlesztő részlettel, egyet 189
ezer euró értékben, havi 10 700 eurós törlesztő
részlettel, valamint egy további hitelt havi
9100 eurós törlesztéssel. Átlagosan tehát a
város havonta több mint 22 ezer eurót fordít
hiteltörlesztésre.
A tanácskozás végén a Szlovákiai
Antifasiszta Harcosok Szövetsége városi
alapszervezetének elnöke, Jozef Výboch
megköszönte az önkormányzatnak a város
felszabadításának 70. évfordulóján tartott
megemlékezés megszervezését.
(ik)

Játszóteret adtak át
A helyi lakosok fáradhatatlan
munkájának
köszönhetően
egyre szebb és egyre felszereltebb
garammikolai park volt május

1-jén a hagyományos mikolai
májusköszöntő
helyszíne,
amelyet immár 4. alkalommal
rendezett meg a Mikulčan
polgári társulás. Az idei,
rendkívül magas részvétellel
büszkélkedő
rendezvényen

ünnepélyes keretek közt adták át
a parkban létesített kis játszóteret,
amelyet a Cloetta Gyermekalap
pályázati
támogatásából
a

Szlovákiai
Gyermekekért
Alapítvány által meghirdetett
projektből építettek Zselíz város
és a Mikulčan polgári társulás
hozzájárulásával.
A májusköszöntőt a szervezet
elnöke, Pavol Ivan a városi

hivatal elöljárójával, Csicsman
Dianával együtt nyitotta meg.
A hagyományos májusfaállítást
követően
egy
kisóvodás
vágta át jelképesen a játszótér
szalagját, majd a résztvevők
megtekintették a műsort. A
rögtönzött színpadon felléptek a
szabadidőközpont mazsorettjei,
a
mikolai
óvodások,
az
ipolyszakállosi
Szignál
tánccsoport és esztrádcsoport.
A szervezők kétfajta gulyással
és frissítők széles kínálatával
kedveskedtek az érdeklődőknek.
Amíg a felnőttek kulináris
és
kulturális
élményekkel
színesítették a délutánt, a
gyermekek
a
játszóteret
vették birtokba, és első látásra
megbarátkoztak az újonnan
átadott elemekkel. A fából
készült játékokat a nagyölvedi
ASTOL
vállalat
készítette.
A
projektumot,
amelynek
köszönhetően 1500 euró értékű

felszerelést sikerült beszerezni,
a városi hivatal alkalmazottja,
Gabriela Bieliková dolgozta ki és
menedzselte, aki a projekt során
tanúsított hozzáállásával sokak
szerint új tartalmat adott a „városnak dolgozni” kifejezésnek.
Az Örömük a mi boldogságunk
elnevezésű projekt sikeréhez
nem utolsó sorban maguk a
mikolaiak is nagymértékben
hozzájárultak, akik a mostani
sikeren felbuzdulva bővíteni
is szeretnék a játszóteret – új
játékelemek elhelyezése mellett
egy
nyugdíjasoknak
szánt
pihenőzónát is szeretnének
kialakítani.
(ik)
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területre tervezett körforgalom pénzügyi
fedezetét, ezért alternatív megoldásként
egy kereszteződés kiépítése mutatkozik a
borüzem bekötőútjának kihasználásával.
Hozzátette, hogy egy teljes értékű
kereszteződés kialakításához szükség lesz
még egy 133 négyzetméteres telekre is,
amely jelenleg a Selyz Bútor tulajdonában
van. Erről a polgármester május közepén
tárgyal a vállalat képviselőivel. Az
előterjesztett szerződés szerint a város egy
3854 négyzetméteres szilárd burkolatú

városi telek feleslegessé nyilvánítását
követően jóváhagyta. A polgármester a
vitában megjegyezte: tudomása szerint a
borüzem tulajdonosa logisztikai központot
és vállalkozói inkubátort szeretne kialakítani
az ipari park mellett.
Kisebb
támogatást
kapott
a
geotermikus forrás felhasználását vizsgáló
megvalósíthatósági tanulmány beszerzésére
tett javaslat. A képviselők a 30-40 ezer
eurós árat kifogásolták. Bár Nagy Géza
polgármester-helyettes szerint a költségek
egy részét projektumokból
lehetne
beszerezni,
és
csupán kb. 20%-át kellene
a városnak biztosítania, a
vitázók többsége a néhány
ezres kiadást sem helyeselte
erre a célra. A határozatban
viszont a testület javasolta,
hogy a város folytassa az
esetleges tárgyalásokat a
kérdéskörben.
Az interpellációk során
szó volt a szlovák alapiskola
előtt tervezett forgalommódosításról, a mikolaiak
kérvényéről,
akik
a
járdaépítés során keletkezett
Egyre tisztábban körvonalazódik a volt borüzem bekötőútjának szemét eltávolítását kérik a
kihasználása az ipari park megközelítésének céljából. Áprilisban a várostól, valamint a Bike Park
képviselő-testület jóváhagyta azt a csereszerződést, amely alapján az melletti
szemétlerakatok
út a város tulajdonába kerül. A Selyz Bútor területére a bekötőútről a f e l s z á m o l á s á n a k
parkoló mögött tudnak majd majd bejutni a járművek. (foto: gb)
szükségességéről
és
a
faültetésre alkalmas területek
területet cserél el egy 6088 négyzetméteres feltérképezéséről is. Az általános vitában a
termőföld-parcelláért a borüzem mögött. polgármester megköszönte a lakosságnak
A képviselők kérdései elsősorban a a Föld napján való részvételt, valamint a
bekötőút műszaki állapotát, valamint rendezvény támogatását, és sikeres városi
a két telek értékének összehasonlítását rendezvénynek nevezte a megmozdulást. A
érintették. Az ezekről folyó vita után a város közgazdásza a közpénzek alakulásáról
testület azonosult azzal a javaslattal mint számolt be, majd a jogi szolgáltatások igénybe
az egyetlen megvalósítható alternatívával, vételének formájáról folyt eszmecsere.
amely az ipari parkot a már meglévő úttest Miután a polgármester tájékoztatta a
kihasználásával kapcsolja a főútra. Martosy képviselőket az új bérházak szerkezeti
Péter a javaslatot salamoni döntésnek és a hibáinak elhárításáról, a városatyák jelezték:
várost pénzügyileg a legkevésbé megterhelő saját szemükkel is szeretnék megtekinteni az
megoldásnak nevezte. A testület egyetértett Innovia által épített objektumokat.
a szerződés-javaslattal, és a cserére szánt
(ik)

Előtárgyalták a javaslatokat
Az építésügyi és környezetvédelmi bizottság április végén,
két nappal a képviselő-testületi ülés előtt tárgyalt néhány, az
önkormányzati ülésre kitűzött
napirendi pontról. A bizottság
tagjai Kovács Kázmér vezetése alatt több témáról is véleményt alkottak: tárgyi teher
létesítéséről egy városi telken,
egy városi telek eladásáról

transzformátor-állomás létesítésének céljából, valamint az
Ironsheep Crew polgári társulás által bérelt telek éves bérleti díjának csökkentéséről. A
tanácsadó testület támogatta a
javaslatokat, hasonlóan a volt
borüzem területét érintő telekcsere-előterjesztéshez, amely
által megoldódhat az ipari
park rákötése az országútra. A

A zselízi gimnazisták idén is bekapcsolódtak
a Rákellenes Liga idei jótékonysági gyűjtésébe, a nárciszok napjába. Március 27-én
a szlovák tannyelvű gimnázium 20 diákja
vonult az utcára, és a nap során 5 csoportban
592,96 eurót gyűjtöttek össze. „Tavaly ugyan
960 eurót sikerült gyűjtenünk, de ez sok tényezőtől függ, például idén nem kedvezett az
időjárás. És nem verseny volt, segíteni akartunk” – mondta el az egyik önkéntes, Marek
Hodálik. A gyűjtésbe a magyar tannyelvű
gimnázium diákjai is bekapcsolódtak.
Április végén az Innovia K. tudatta a város képviselőivel, hogy befejezte az általa
korábban felépített, tűzoltóállomás mögötti
lakások hibaelhárítását. A várost felkérte,
hogy vegye át az építményt. Minderről
Juhász András polgármester tájékoztatott
az április képviselő-testületi ülésen. A következőkben a város egy bizottságot állít fel,
majd az elvégzett munkák átvizsgálása után
használatra átveszi a lakásokat.
A tolmácsi gépgyár zselízi vállalatának telephelye ismét eladó. Ez derült ki a város
polgármestere és a tulajdonos képviselője
közti, április 29-ei tolmácsi tárgyaláson. A
SES Rt. igazgatótanácsának elnöke, Martin
Paštika kijelentette, hogy a terület 2–3 millió
euróért találhat gazdára. Korábban 7 millió
euróban állapították meg a vételárat, amihez
képest jelentős a jelenlegi árkedvezmény.
Továbbra is érvényes, hogy nem tárgyalnak
gépiparban tevékenykedő érdeklődővel, aki
esetleges konkurensként léphetne fel.
A város dolgozik a Béke utcai alapiskola
előtti forgalom módosításának előkészítésén, miután az úttestről eltávolították a
fekvőrendőröket, hangzott el az áprilisi képviselő-testületi ülésen. Az iskola előtti biztonságot a fekvőrendőrök helyett sebességkorlátozással igyekeznek majd garantálni.
A forgalommódosítás részeként képviselői
javaslatra a gyalogátkelőhelyek elhelyezését
is átértékelik.
A karolinai közmunkások a város további
közmunkásaival karöltve kitisztították a

bizottság tárgyalt a Szlovák
Posta telekvásárlási kérvényéről is. A vállalat a zselízi posta
tervezett felújítása során alakítana ki akadálymentesített
bejáratot. Foglalkozott a zselízi geotermikus forrás megvalósíthatósági tanulmányának
javaslatával. A résztvevők
leszögezték: a jó döntéshez
hiányzik a bővebb tájékoz-

→

tatás a tervezett munkákról
és a tanulmányról. Az ülés
végén városi telkek eladásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek közzétételéről, a
kutyasétáltatás feltételeinek
megteremtéséről is szó volt, és
elhangzott: új pályázatot írtak
ki az illegális hulladéklerakatok felszámolására.
(ik)
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„...azt tervezték, hogy Nagykürtös felé
indulva egészen Kassáig befestik az
állomások épületeit. A 22–25 éves tettesek
Dunamocsról, Bátorkesziről és Hetényből
származnak. Csak kávéra és bagettre álltak
meg. Bekísértük őket a rendőrségre, és
kapcsolatba léptünk az érsekújvári vasúti
rendőrséggel, akik eljöttek értük. Néhány
nappal később dicséretet kaptunk a lévai
állomásfőnöktől.” (Bővebben a 4. oldalon.)

Városi újság

Az Örömük a mi boldogságunk
elnevezésű projekt sikeréhez nem
utolsó sorban maguk a mikolaiak is
nagymértékben hozzájárultak, akik a
mostani sikeren felbuzdulva bővíteni is
szeretnék a játszóteret.
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ára: 0,35 euró

Az utolsó áprilisi hétvégén a zselízi főtéren két szent osztozott: Szent Jakab, akiről
a teret elnevezték és Szent György, aki
a védőszentje volt annak a vásárnak és fesztiválnak, melyet az Ister-Granum Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás és
az Alsó Garam Menti Fejlesztési Partnerség
közösen szervezett.
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Áprilisi képviselő-testületi ülés

Zöld utat kapott az
ipari park melletti
telekcsere
Áprilisban másodszor, a választási
időszakban
már
7.
alkalommal
tanácskozott a városi képviselő-testület
április 29-én. Bevezetőben a testület
tárgyi teher létesítését hagyta jóvá az SPP–
distribúcia vállalat részére egyszeri, 1000
eurós illeték ellenében. Jóváhagyta egy 11
négyzetméteres telek eladásának tervezetét
a Západoslovenská distribučná társaságnak
1000
euróért
transzformátorállomás
létesítésének céljaira. Jóváhagyta az
Ironsheep Crew polgári társaság által
bérelt terület bérleti díjának csökkentését
évi 1 euróra különös tekintettel arra, hogy
a szervezet kitisztította a csaknem 15
ezer négyzetméteres területet, felszámolta
a szemétlerakatokat, és kiépítette az
ismert Bike Parkot. A Szlovák Posta
40 négyzetméternyi területet szeretne
vásárolni a várostól a posta épülete
mellett, hogy akadálymentes hozzáférést
biztosítson
a
postára. Kérvényével
kapcsolatban a képviselők úgy döntöttek,
hogy a polgármester kezdeményezzen
tárgyalásokat a társaság képviselőivel
a zselízi posta jelenlegi helyiségeinek
kibővítéséről.
Az ülés egyik legfontosabb napirendi
pontja a város és az egykori borüzem
területének tulajdonosa közti telekcsereszerződés tervezetének jóváhagyása volt.
A város ilyen módon szeretne hozzájutni
a terület bekötőútjához, amelyet a Selyz
Bútor telephelyének és az egész ipari
park területének bekötőútjaként szeretne
hasznosítani. A tervezet előterjesztője,
Gubík Emese városházi osztályvezető
szerint a város nem képes biztosítani a
→2

Május elején a város több helyén állítottak idén is májusfákat. A Csemadok alapszervezete
a Magyar Házban (felvételünkön), a Matica slovenská a főtéren rendezett műsort a májusfa
árnyékában. Ahogy azt már megszokhattuk, Garammikolán és Szódón is ápolják a hagyományt,
köszönhetően elsősorban a városrészekben tevékenykedő polgári társulásoknak. (foto: sza)

Főellenőr kerestetik
A városi képviselő-testület április 9-én
tartotta a városi hivatal esketőtermében a
soron következő, 6. ülését. A tanácskozást
azért hívták össze, hogy pályázatot írjanak
ki a főellenőri posztra, miután a város
addigi főellenőre, Soňa Šuranská lemondott
tisztségéről. A képviselők egyetértettek abban,
hogy a főellenőr az elkövetkező időszakban is
40%-os munkaviszonyban dolgozzon.A sikeres
jelöltnek legalább középiskolai végzettséggel
kell rendelkeznie, a jelentkezést és a szükséges
iratokat május 14-ig kell leadnia. A választás
május 28-án lesz a képviselő-testület ülésén.
Az ajánlatok kiértékelése után a képviselőtestület úgy döntött, hogy eladja az egykori
garammikolai úrbéri társaság földtulajdonosi

közösségének városi tulajdonrészét. A 405 ezer
négyzetméternyi erdőterület egy komáromi
érdeklődő vásárolja meg 5300 euró értékben.
A polgármester a vitában tájékoztatta
a jelenlevőket, hogy májusban az egyes
bizottságok
foglalkozhatnak
majd
a
városfejlesztési tervvel. Javasolta, hogy
kéthavonta egyszer legyen képviselőtestületi ülés. Polka Pál szerint nem kellene
előre meghatározni az ülések gyakoriságát,
ellenkezőleg, lehetőséget kell hagyni arra,
hogy az üléseket szükség szerint hívják
össze. A polgármester is hajlott arra, hogy
a képviselő-testületi üléseket szükség
szerint hívják össze, és megjegyezte, hogy
a testületnek évente legalább négyszer kell
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