Ž
X. rocník, júl-august 2009
Inovatívne v tepelnom
hospodárstve – ako
horí slama v kotolni
Tenerga?
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Prehľad júlových a augustových podujatí,
koncertov a festivalov
v okolí – čo, kde, kedy?

Po úspešnej sezóne
– vyjadrenia predstaviteľov MŠK o dvojnásobnom postupe
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Z júnového zasadnutia MsZ

Niektoré nehnuteľnosti
nepotrebné, možno sa
predajú
Pred letnou dvojmesačnou pauzou sa
poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach zišli 25. júna 2009 na svojom
29. riadnom zasadnutí. V úvode sa riaditeľ
Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Karol Pólya odchádzajúci do
dôchodku v mene svojom i v mene školy
poďakoval poslancom i primátorovi za
podporu a vyjadril prianie, aby tieto korektné vzťahy trvali naďalej. Po zvolení
návrhovej komisie sa začali zaoberať novinkou v programových bodoch, ktorou boli
informácie primátora mesta.
MsZ zobralo na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
a hospodárenia mesta k 31. 12. 2008 a stanovisko rady úseku ekonomiky MsZ a schválilo
celoročné hospodárenie mesta za rok 2008
bez výhrad, zobralo na vedomie rozbor hospodárenia oboch základných škôl a schválilo
ich čerpanie bežného i kapitálového rozpočtu, a takisto aj rozbor hospodárenia Mestskej
knižnice za rok 2008. Schválená bola aj
koncepcia prechodu školskej záujmovej činnosti pod CVČ a na vedomie zobrané plány
aktivít školských a kultúrnych zariadení na
letné prázdniny.
Poslanci zobrali na vedomie žiadosť želiezovskej základnej organizácie Združenia
technických a športových činností regiónov
SR o oslobodenie od dane z pozemkov
a uložili koordinátorovi referátu hospodárstva postupovať pri jej riešení v zmysle
platnej legislatívy a schválili VI. zmenu
VZN č. 1/2007 – Štatútu mesta – organizačnú štruktúru MsÚ, ktorou bolo zrušené
jedno pracovné miesto. Schválený bol pozmeňujúci návrh poslanca Gézu Horvátha
presunúť športové činnosti spod referátu
kultúry pod referát školstva.
→2.str.

Radosť našich futbalistov z titulu oblastného majstra bola veľká. Viac na str. 18.
Foto: Anikó Bottová

Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený
Asi najväčším prekvapením júnového zasadnutia MsZ bol výsledok hlasovania o zmenách
a doplnkoch územného plánu mesta, ktoré sú nevyhnutné pre na stavbu malej vodnej
elektrárne na Hrone. Z prítomných 11 poslancov za hlasovalo 5 poslancov (Tibor Csenger,
Ladislav Vékony, Pavel Polka, Vojtech Tomašovič, Peter Martosy), proti boli 2 poslanci (Géza
Horváth, Gabriel Melzer), zdržali sa 4 poslanci (Ján Cserba, Irena Turzová, Róbert Gulyás,
Róbert Récsei), neprítomná bola 1 poslankyňa (Katarína Mocsyová).
→2.str.

Kostol a námestie – ako ďalej?
V uplynulých mesiacoch je badateľná zvýšená snaha samosprávy o riešenie vzhľadu mesta, napokon nedávno bol podaný rozsiahly projekt revitalizácie centrálnej časti. V súvislosti
s tým mesto na jar tohto roka poverilo katedru architektúry Slovenskej technickej univerzity
vypracovaním návrhov riešenia námestia a úpravy Kostola sv. Jakuba. Študenti katedry pod
vedením doc. Ing. arch. Jany Gregorovej, PhD. vypracovali niekoľko predbežných alternatívnych návrhov tak v jednom, ako aj druhom tematickom okruhu. Prezentácia študentských
návrhov sa uskutočnila v posledný júnový deň v Dome kultúry v Želiezovciach za účasti
primátora, oboch viceprimátorov, pracovníkov samosprávy a asi štyroch (!) predstaviteľov
verejnosti.
→2.str.
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Kostol a námestie...
1. str.→

Prezentáciu
viedla
Jana Gregorová, ktorá v
úvode zhrnula základný
problém, ktorým je strata
mestského
charakteru
Želiezoviec. Pri riešení
námestia študenti konfrontovali súčasný stav s
historickým stavom na
základe máp zo začiatku
19. storočia. Prítomní boli
oboznámení s niekoľkými
variantmi riešenia, všetky
sa však zhodovali v určitých prvkoch. V prípade
kostola išlo o prezentáciu
gotických
fragmentov
v kontexte súčasného
kostola. Podobne ako
v prvom prípade, bolo
vypracovaných niekoľko
riešení. Niektoré boli za-

merané na zvýraznenie
gotických prvkov, ďalšie
na prezentovanie všetkých
stavebných slohov, ktoré
počas histórie ovplyvnili
vzhľad kostola, iné sa
zamerali na ponechanie
funkcionalistického štýlu
s decentnejším zobrazením historických slohov.
Po skončení prezentácie
sa k slovu dostali aj poslucháči. Pavel Polka spomenul niekoľko historických
faktov, ktoré by mohli mať
vplyv na koncepčné poňatie
plánovania vzhľadu námestia alebo prestavby kostola.
V odpovedi na jeho príspevok bolo skonštatované, že
štúdia bola iba prostriedkom akéhosi naštartovania

spôsobu myslenia v týchto
otázkach, na ktoré môžu
nadviazať ohlasy obyvateľov,
prípadné ďalšie, hlbšie štúdie kultúrno-historických
súvislostí a následne vytvorenie všeobecnej zhody spôsobu obnovenia tejto časti
mesta. Oslovením partnera
z akademickej pôdy sa
samospráva zhostila tejto
úlohy mimoriadne inovatívne a zároveň racionálne.
V ďalšom období sa mesto
v snahe o zistenie spoločenskej potreby rekonštrukcie
námestia a kostola bude
snažiť o propagáciu výsledkov tejto štúdie a získanie
reakcií obyvateľstva v čo
najväčšom rozsahu.
(ic)

Malá vodná elektráreň...

1. str.→

Na schválenie bola potrebná trojpätinová
väčšina prítomných poslancov, pretože
išlo o zmenu VZN. Návrh neprešiel.
O stavbe bolo rozhodnuté dňa 3.
júla 2008 na 18. riadnom zasadnutí
MsZ. Vtedy z 10 prítomných poslancov
hlasovalo za 7 poslancov (Ján Cserba,
Katarína Mocsyová, Tibor Csenger, Ladislav Vékony, Pavel Polka, Irena Turzová,
Vojtech Tomašovič), proti 3 poslanci
(Peter Martosy, Géza Horváth a Gabriel
Melzer), hlasovania sa nezdržal ani jeden,
neprítomní boli dvaja poslanci (Róbert
Gulyás, Róbert Récsei). Na schválenie
bola potrebná nadpolovičná väčšina,
návrh prešiel.
O vyjadrenie sme požiadali niektorých poslancov.
Vojtech Tomašovič: Bol som veľmi nepríjemne prekvapený. Vo februári sme im dali
v hlasovaní kladné stanovisko, preto ma
teraz prekvapilo, že väčšina z nás nehlasovala, alebo sa zdržala alebo hlasovala proti.
Neočakával som takýto priebeh, myslel som
si, že si za svojím budeme stáť.
Róbert Récsei: Ľutujem, že som nebol na
tom zasadnutí, kde sa rozhodovalo a tom,
či sa stavba povolí, alebo nie. Mám rovnaký
názor ako aj vtedy a počujem to aj od občanov – tú elektráreň nepotrebujeme.
Peter Martosy: Z podnikateľského hľadiska je to určite neférové a neseriózne. Raz
zodvihnúť ruky za to a potom, keď niekto
do toho investuje, to zrušiť, je chrapúnstvo.
Aj keď som predtým tiež bol proti tej elektrárni. Ale keď už to raz väčšina schválila,
podriadil som sa. Teraz sa väčšina zhodla,

že im budeme hádzať polená pod nohy. To
je chrapúnstvo, inak sa to nedá nazvať.
Poslankyňa Irena Turzová sa nevyjadrila, prečo zmenila svoj názor oproti minuloročnému hlasovaniu.
Ján Cserba: Predtým som hlasoval na
základe informácií, ktoré som mal k dispozícií. Odvtedy však prešla nie krátka doba.
Získal som nové informácie, na základe
ktorých som svoj postoj zmenil.
Géza Horváth: Investor aj kolegovia poslanci museli vedieť, že vlaňajšie hlasovanie nerozhodlo o všetkom. Bolo treba zaobstarať rad odborných posudkov a povolení
a k začatiu stavby aj upraviť územný plán
mesta. K tomu – pri plnom počte poslancov
– je potrebných 8 hlasov. Teda ak by sme aj
všetci hlasovali tak ako v júli 2008, nestačilo by to na odsúhlasenie úpravy územného
plánu. S tým museli počítať aj zástupcovia
Hydroenergia, s. r. o. a ak napriek tomu
začali túto rizikovú investíciu, za prípadnú materiálnu stratu môžu viniť len seba.
Najviac poburujúce však bolo to, že orgány
ochrany prírody najprv jednoznačne vyhlásili, že stavba malej vodnej elektrárne
by bola hrubým zásahom do prírodného
prostredia, zápisnice z opakovaných rokovaní pritom povoľujú stavbu s radom nesplniteľných podmienok. Žiaľ, predstaviteľ
spoločnosti nedokázal odborne zodpovedať
ani elementárne otázky z oblasti životného
prostredia. Ďalšie generácie by nám neprepáčili, keby sme boli hlasovali za návrh.
(šh)

Niektoré nehnuteľnosti...
1. str.→

MsZ neschválilo zmeny a doplnky územného
plánu mesta, ktoré si vyžaduje realizácia dohody
medzi mestom a investorom Hydroenergia s.r.o.
Bratislava (dvaja zástupcovia boli na rokovaní
prítomní) – stavba malej vodnej elektrárne na rieke
Hron. Schválený bol návrh na spolufinancovanie
a realizáciu projektu modernizácie a rekonštrukcie
budovy slovenskej Základnej školy a s pozmeňujúcimi návrhmi aj VZN č. 9/2009 o určovaní nájomného za nebytové priestory, pozemky a hnuteľnosti
vo vlastníctve mesta. Prerokovaním návrhu na
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta
MsZ vyhlásilo za prebytočné nehnuteľnosti: pozemok pri trhovisku, administratívnu budovu bývalého Veposu s areálom, budovu bývalého Bytového
podniku s garážami a budovu kina a prednostke
MsÚ uložilo zabezpečiť znalecké posudky a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na ich odpredaj.
Schválené boli aj zámery a koncepcia našich novín.
Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu
o stave pohľadávok a záväzkov v súvislosti s bytovými a nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta
a informáciu v voľbe riaditeľov školských zariadení,
podľa ktorej boli vo svojich funkciách potvrdení:
riaditeľka slov. ZŠ Marta Zabadalová, riaditeľka MŚ
Ul. SNP 93 Eva Galatová, riaditeľ ZUŠ F. Schuberta
Július Klimo a riaditeľka CVČ Kvetoslava Záhorská,
za nového riaditeľa ZŠ s VJM bol zvolený Ladislav
Kádasi. Po schválení odmien riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta priznali
odmenu za prvý polrok 2009 primátorovi mesta vo
výške 10 % zo súčtu platov za toto obdobie. Po prerokovaní správy o kontrole plnenia uznesení prišli
na rad interpelácie a diskusia. Okrem mnohých
aktuálnych problémov (o ktorých informujeme aj
v tomto čísle novín) sa hovorilo napr. aj o potrebe
vybudovania chodníkov v mestskej časti Mikula.
Primátor informoval poslancov, že koordinátorka č.
4 Alžbeta Kádasiová, ktorá bola poverená výkonom
funkcie prednostu MsÚ bola do funkcie prednostu
MsÚ menovaná a zároveň bola poverená výkonom
funkcie koordinátora č. 4.
(šh)

JEDNOU VETOU

##############################
# 18 m vysoký topoľ, stojaci v obývanej lokalite za bývalou bižutériou, opílený po celom obvode niekedy medzi 18.
a 21. júnom, predstavoval pre svoje okolie nebezpečenstvo,
preto mesto strom so spoločenskou hodnotou2500 € dalo
vypíliť a zároveň podalo trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa # Tohtoročné zápolenie v rámci Challenge
Day vyhralo naše mesto, keď do športových aktivít
zapojilo 1336, t. j. 18 % svojich občanov, kým náš tradičný partner – mesto Trstená zapojilo len 1226 obyvateľov # Snaha mesta o znovuobnovenie vzťahov medzi
mestom a potomkami rodiny Esterházyovcov sa možno
dostáva do novej etapy, viceprimátor Pavel Polka v júni
rokoval v Rakúsku s príslušníkmi rodiny o ich možnej
návšteve Želiezoviec # Na účasť v diskusii na mestskej
webovej stránke je už potrebná registrácia, diskutéri
sa preto presúvajú na alternatívnu diskusiu venovanú
životu v našom meste #
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POLICAJNÉ SPRÁVY
Dňa 11. júna sa začalo trestné stíhanie za
marenie výkonu úradného rozhodnutia voči
33-ročnému Mikulčanovi, ktorý bez udania
vážneho dôvodu nenastúpil na výkon trestu
odňatia slobody na 10 mesiacov, nariadený
Okresným súdom v Leviciach v marci tohto
roka.
Štyridsať litrových fliaš vína a trojlitrový demižón s vínom ukoristili neznámi páchatelia
z chatky v Šalove v období od 10.00 hod. dňa
9. júna do 13.00 hod. dňa 14. júna. Želiezovskému majiteľovi spôsobili krádežou škodu 100
eur, poškodením zariadenia škodu vo výške 50
eur. Trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi bolo začaté 14. júna.
Tri výbušniny z vojnového obdobia našiel
v polovici júna 52-ročný obyvateľ B. Bystrice
v parku svodovského kaštieľa pri ošetrovaní
stromčekov. Privolaný pyrotechnik z Nitry
konštatoval, že ide o delostreleckú muníciu
z čias II. svetovej vojny ráže 82 mm, ktorú zabezpečil a odviezol na zneškodnenie.
Dňa 22. júna bolo začaté trestné stíhanie voči
32-ročnému mužovi zo Štúrova za prečin nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví
a marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Páchateľ ako pacient Psychiatrickej nemocnice
v Hronovciach s nariadeným liečením sa 18.
júna vyhrážal fyzickou likvidáciou 38-ročnej
hlavnej sestre z V. Ludiniec. Počas upevňovania remeňov si vytrhol ruku a trikrát sestru
udrel do tváre a kopol do stehna. Personál ho
okamžite pripútal na lôžko. Zranenia sestry si
vyžiadajú liečenie a PN s dobou do 10 dní.
Dňa 28. júna bolo pre zločin ublíženia na
zdraví a prečin výtržníctva začaté trestné stíhanie voči neznámemu páchateľom, ktorí 27.
júna v Pohronskom Ruskove údajne napadli
27-ročného miestneho obyvateľa, ktorého bili
neznámymi predmetmi do hlavy a po tele. Na
pomoc mu prišiel jeho 20-ročný brat, ktorého
útočník udrel do tváre a rebier. Obaja utrpeli
zranenia s dobou liečenia 14 dní a práceneschopnosťou do 7 dní.
Za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže bolo vznesené obvinenie voči manželskému páru, 43-ročnému mužovi a 40-ročnej
žene zo Šalova. Dopustili sa ho tým, že sa sústavne nestarali o výchovu a všestranný rozvoj
svojich detí. Ich syn - žiak 4. ročníka vymeškal
počas práve skončeného školského roka 480
hodín, ďalší syn – druhák 479, dcéra – prváčka
364 hodín, a to napriek tomu, že škola rodičov
opakovane na tieto problémy upozorňovala.
Spracoval (ik)
Informácie poskytol mjr. Ing. Marián Mikloško,
riaditeľ OO PZ v Želiezovciach

Slušnosť nadovšetko
„Po tom, čo NSK budovu útulku odpredal za 1 € mestu a uplynutí 40-dňovej lehoty potrebnej na zápis nového majiteľa do katastrálnej mapy, začne sa rekonštrukcia“ – povedal nám
riaditeľ útulku Pavel Polka a dodal, že v zrekonštruovaných priestoroch na prízemí budú
ubytovaní Želiezovčania, ktorí sa dostali do ťažkostí. „Záleží nám na tom, aby to bývanie
bolo na slušnej úrovni, preto túto možnosť nedostane hocikto, bude si ju potrebné zaslúžiť.
Aby to boli slušní ľudia, slušným spôsobom bývajúci. Aby táto budova bola hrdosťou a nie
hanbou.“
Na poschodí je ubytovaných 32 osôb, na prízemí by ich malo byť 30 až 60, vyššieho
a nižšieho štandardu. Pre menej prispôsobivých občanov bude niekde v extraviláne (na
niektorom z majerov) postavená unimobunka.
(šh)

Čo s kinom?
Kino už mesiac a pol
stojí
opustené. Bývalý
nájomca dostal výpoveď,
potenciálni z Blue Art
nepristali na podmienky
mestského zastupiteľstva.
Teraz ho nevyužíva nikto
a ani mesto z toho nemá
žiadny príjem. Spýtali sme
sa niektorých poslancov,
ako vidia budúcnosť tohto
objektu.
Peter Martosy: To závisí od
ponúk. V každom prípade
si myslím, že mesto nebude
mať na to, aby kino dalo
úplne do poriadku. Určite
by som bol za to, aby sme
tam získali niekoho. Buď
za veľmi zaujímavých nájomných podmienok, alebo
nemal by som problém to
aj predať. Mohol by to byť
aj multifunkčný objekt. Keď
dá do toho niekto peniaze,
prečo nie? Ako vidím rozpočet, mesto ho najbližších
20 rokov isto prevádzkovať
nebude.
Géza Horváth: Optimálne
by bolo, keby ho mesto dalo
do poriadku a potom ho dalo
niekomu do prenájmu. Veľkú
sálu by som ponechal na
divadelné predstavenia, rockové skupiny atď. Aj keď je to
málo, pretože toľko akcií tam
nikdy nebolo, ale mohli by
sme tú miestnosť poskytnúť
niekomu inému na ďalšie
akcie, keby tam chceli nejaké
organizácie organizovať koncerty alebo niečo iné. Ostatné
priestory sú v takomto stave

nepoužiteľné. Chlapci z Blue
Artu mali dobrý nápad – aby
tam bola galéria, menšie
miestnosti, čajovňa a podobne. Mohli by tam byť menšie
komorné akcie, napríklad
premietanie vedeckých filmov a tak. Nemusíme mať

Vojtech Tomašovič: Keby
som mal peniaze, vytvoril
by som tam malé obchodné
centrum. Boli by tam nejaké
obchodíky aj niečo na posedenie, nejaká cukráreň... Nie
však krčmu, aby to ľudí rušilo. A bez nočnej prevádzky.

100–200 ľudí, niektoré akcie
sú lepšie, keď je tam 20 - 25
ľudí, ale takých, ktorých
to zaujíma. Takéto akcie v
Želiezovciach teraz nie sú, a
ak aj, tak zriedkakedy. Takže
veľkú budovu rozparcelovať
na menšie, ponechať veľkú
sálu na väčšie akcie a keby to
bolo trošku finančne možné,
dať to trošku do poriadku,
lebo budova schátra.

Nebránil by som sa ani tomu,
aby tam bol nejaký detský
kútik. Spravil by som malú
komornú kinosálu zhruba
pre 30 ľudí – vyslovene taký
filmový klub, a časť by som
určite využil na prenájom,
na bývanie. Nakoniec je
tam byt, vhodný na bývanie,
napríklad pre domovníka,
správcu, prípadne pre hostí.
Nejaké slušnejšie bývanie,
lebo v meste nemáme čo ponúknuť. Keby to nevyšlo, bol
by som za predaj. Ale najskôr
by som bol za takéto využitie, až potom za predaj.
Na júnovom zasadnutí rozhodlo mestské
zastupiteľstvo o prebytočnosti budovy kina,
ktorá bude ponúknutá
na odkúpenie.
(šh, ic)

Róbert Récsei: Keby sa našiel strategický partner, podporoval by som prenájom.
Prípadne radšej predať, ako
by to malo chátrať. Využiť by
sa mohlo na kultúrne účely,
bolo by ho však treba doplniť, alebo dobudovať, aby čo
najviac vyhovovalo týmto
účelom.
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Začínajú osvetou
Vážený účastník cestnej premávky,
vzhľadom na sprístupnenie verejného, bezplatného parkoviska zo
strany mesta na Rákócziho ulici vás žiadame, aby ste využívali na

Ako blesk z jasného neba...
V súvislosti so zasadnutím MsZ sme oslovili aj primátora
mesta Pavla Bakonyiho.
Ako hodnotíte výsledok hlasovania o zmene územného
plánu, vlastne o stavbe vodnej elektrárne?
Myslím si, že sa nevenovalo dostatok času na oboznámenie
sa s materiálom, vyjasnenie si názorov, proste na diskusiu.
Zrejme nezasadli všetky rady úsekov a podobne. A toto je
výsledok. Ako blesk z jasného neba sa ukázalo, že dvaja poslanci, ktorí
predtým podporovali tento investičný zámer, zmenili názor. Ich zmena
názorov nebola vydiskutovaná.
Ako hodnotíte prvý polrok tohto roka? Poslanci sa netajili svojim
úmyslom radikálne zmeniť organizačnú štruktúru MsÚ, no ich útoky
napokon prestali...
Nenazval by som to útokmi... Poslanci celý vlaňajší rok prejavovali raz
väčšiu, raz menšiu nespokojnosť s organizačnou štruktúrou. Vyvrcholilo to
približne vo februári až marci, keď skupina poslancov pripravovala návrh
na jej zmenu. Po niekoľkých rokovaniach od svojho zámeru ustúpili. Tento
svoj postoj deklarovali odsúhlasením zmeny na tomto zasadnutí MsZ.
(šh)

parkovanie kapacitu uvedeného parkoviska a umožnili tak bezpečnejší prejazd cyklistov na tomto úseku komunikácie. Za porozumenie ďakujeme.
Takýmto letákom oslovovala koncom júna mestská polícia vodičov motorových vozidiel, parkujúcich pozdĺž Mierovej ulice v centre mesta. Cieľom tohto prístupu bolo v prvej
fáze upozorňovať vodičov na novú možnosť parkovania v centre, avšak mimo hlavnej ulice
v duchu zásady: osveta – prevencia – represia. Najbližšie týždne ukážu, ako tento ústretový
prístup zarezonuje v radoch najmä miestnej motoristickej verejnosti...
(foto: ic)

Výsledky volieb do Európskeho
parlamentu
Na voľbách do Európskeho parlamentu SMER – SD získal 4914 hlasov (26,28 %),
sa 6. júna v Želiezovciach zúčastnilo 1108 SDKÚ – DS 2218 hlasov (11,86 %).
zo 6069 oprávnených voličov, čo predstavuje
V celoštátnom meradle sa do volieb
18,25 %-nú účasť, teda menšiu, ako celoštát- zapojilo 853 533 voličov z celkového počtu
ny priemer účasti, ktorý dosiahol 19,64 %. 4 345 773, čo predstavuje 19,25 %-nú účasť.
Želiezovčania volili v 8 volebných okrskoch. Najviac hlasov získal SMER – Sociálna dePodporu väčšiny voličov v našom meste mokracia, 264 722, čo je 32,01 % z celkovézískala Strana maďarskej koalície, ktorá za- ho počtu. Druhou najúspešnejšou stranou
znamenala 608 hlasov, čo predstavuje 54,87 v eurovoľbách bola SDKÚ – DS, získala
%-nú podporu voličov. Druhou najúspeš- 140 426, t. j. 16,98 %, SMK – MKP získala
nejšou stranou bol SMER – Sociálna demo- 93 750 (11,33 %), KDH 89 905 (10,87 %), ĽS
kracia so 169 hlasmi (15,25 %), 121 hlasov – HZDS 74 241 (8,97 %), SNS 45 960 (5,55
(10,92 %) hlasov dostala Strana demokratic- %) hlasov. Zástupcovia týchto strán sa dostakej a kresťanskej únie. Ďalšie parlamentné li do EP, menovite:
strany dopadli v eurovoľbách v našom meste
takto: ĽS – HZDS 40 hlasov, Por.
Meno a priezvisko
Politická strana
KDH 23 hlasov, SNS 19 hlasov. č.
kandidáta
Zaujímavosťou je relatívna 1.
Edit Bauer
SMK - MKP
úspešnosť mimoparlamentných 2.
Monika Flašíková - Beňová SMER - SD
strán, napr. Slobodné fórum zís- 3.
Sergej Kozlík
ĽS - HZDS
kalo 23, Sloboda a solidarita do- 4.
Eduard Kukan
SDKÚ - DS
konca 26 hlasov. Najmenej, iba 1 5.
Vladimír Maňka
SMER - SD
hlas získala Misia 21 – HKS, po 6.
Alajos Mészáros
SMK - MKP
dva hlasy dostali DS a SDĽ.
7.
Miroslav Mikolášik
KDH
V okrese Levice pristúpilo 8.
Katarína Neveďalová
SMER - SD
k volebným schránkam 19 219 9.
Jaroslav Paška
SNS
Monika Smolková
SMER - SD
voličov z celkového počtu 10.
Peter Šťastný
SDKÚ - DS
96 034, čo predstavuje 20,01 11.
Boris Zala
SMER - SD
%-nú účasť. Najviac hlasov 12.
Anna Záborská
KDH
získala SMK – MKP, ktorú pod- 13.
Zo zdrojov ŚÚ SR a MsÚ Želiezovce spracoval: (ic)
porilo 5990 voličov (32,04 %),

Nádej na
Zónu Vrbovec?

O Zóne Vrbovec, ako o možnosti vytvorenia prechádzkovo-rekreačnej oázy na
území mesta, sme písali v našich novinách
v decembri 2007. Situácia sa odvtedy veľmi
nezmenila, momentálny vzhľad potoka Vrbovec je naďalej nevábny, stále je zarastený
burinou a brehy sú neprístupné.
„Potok Vrbovec je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy
dolného Hrona a dolného Ipľa Levice (tzv.
Povodie Hrona). Čistenie a údržbu potoka
zabezpečuje tento podnik, avšak podľa
našich informácií, z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov starostlivosť oň sa
zužuje na kosenie brehov 2x ročne. Referát
životného prostredia je v kontakte s Povodím, uvažujeme totiž prevziať od neho
zabezpečenie starostlivosti o brehy potoka,“
uviedla koordinátorka na MsÚ Emese Gubíková.
V prípade dostupnosti a pridelenia dodatočných zdrojov na údržbu toku a jeho
okolia by mesto prevzatím správcovských
úloh urobilo prvý krok k vytvoreniu oddychovej zóny. Chodník vedúci popri neudržiavanom Vrbovci, slúžiaci v súčasnosti
skôr ako skratka, by tak po zrekultivovaní
toku mohol slúžiť ako jedno z centier oddychu.
(vk)
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Strecha nad hlavou, alebo je 12 veľa?
I keď v nasledujúcich
riadkoch bude reč o výstavbe
a strategickom zmýšľaní, začnime jednoduchou matematicko–sociologickou úlohou: aká
je najväčšia možná skupina ľudí,
ktorej členovia ešte dokážu zaujať jednotné stanovisko v nejakej
strategickej otázke? Z minulomesačného vydania našich
novín vieme, že Želiezovčania
sa nedokázali dohodnúť na časti
projektu výstavby kanalizácie. Z
tohto hľadiska môžeme kruh zúžiť: medzi majiteľmi pozemkov
na Hurbanovej ulici bol jeden,
ktorý odmietol predať svoju
parcelu mestu, ostatní s tým
problém nemali. Teda uličné
spoločenstvo nie je dostatočne
malou skupinou. Možno obyvatelia jedného bytového domu,
povedzme tucet rodín. Alebo
stále nie?
Stav bytoviek na Sládkovičovej ulici za poštou nesľubuje
tamojším obyvateľom príliš pozitívne vyhliadky. V jednom bytovom dome je 12 bytov. Na fondoch údržby a opráv, tvorených
príspevkami užívateľov bytov, sa
zvyčajne pozbiera suma potrebná na akútne prípady, vážnejšie
rekonštrukcie užívatelia príliš
neplánujú. V prvej budove od
Hrona býva podnikateľ Dezider
Horváth, ktorý túto informáciu
potvrdil: „Na účte fondu údržby
a opráv nášho domu je približne stotisíc korún. Tieto peniaze
spravidla použijeme na opravu
strešného plášťa, ktorý odoláva asi
3–4 roky, potom sa všetko zopakuje. Na iné opravy či rekonštrukciu
potom nezostanú prostriedky.
Medzi vlastníkmi a užívateľmi
sú aj rodiny v slabšej ekonomickej
situácii, správca nemôže a ani
nechce zvyšovať platby, preto ani
vo fonde nedokážeme združiť viac
prostriedkov.“
V tejto bezvýhľadnej situácii
preto s pochopiteľnou radosťou
privítal návrh Gabriela Grosza,
ktorý mal v úmysle zastavať
strechu bytového domu a na
oplátku za poskytnutie strechy
by čiastočne zrekonštruoval

budovu. „Mojou predstavou bolo,
že vybudujem šesť podkrovných
bytov. Uskutočnenie však bolo
podmienené súhlasom všetkých
obyvateľov, keďže strecha je ich
vlastníctvom a ja ako investor by
som ju bol musel od nich odkúpiť.
Majiteľom
bytov
som ponúkol, že ako
protihodnotu
za
strechu zateplím dva
bočné múry domu,
zrekonštruujem fasádu a schodisko. S
tým súhlasili všetci,
okrem jedného, ktorý
si neprial ´aby nad
ním niekto chodil a
aby ho rušili stavebné
práce`. Pritom chyby
plochej strechy spôsobujú, že práve do jeho
bytu pravidelne zateká. Tieto chyby sa odstraňujú z fondu údržby
a opráv domu. Uvažovali sme aj o
takej možnosti, že jemu pripadajúcu časť strechy vynecháme, čo je
síce technicky možné, avšak právne nie jednoduché.“ Podľa Dezidera Horvátha zákony dovoľujú,
aby sa investícia začala už pri
dvojtretinovej podpore majiteľov, na druhej strane však každý
z nich je majiteľom 1/12 plochy
strechy. Preto každý z nich musí
súhlasiť, aby sa podarilo získať
stavebné povolenie. „Teoreticky
by bolo možné vynechať časť strešnej plochy pripadajúcej na tohto
jedného majiteľa, bolo by to však
zložité a predražilo by to stavbu,“
dodáva ako majiteľ jedného z
bytov a zároveň podnikateľ z
oblasti stavebníctva. Nechápe
prístup Vojtecha Kuruca, svojho
suseda z druhého vchodu, ktorý
ponuku odmietol. Nadstavbou
ďalšieho podlažia by sa totiž dlhodobo vyriešili jeho problémy
so zatekaním do bytu, a z kompenzácie by profitoval takisto
ako všetci obyvatelia domu.
Vďaka zatepleniu by sa znížili
výdavky na kúrenie, vďaka rekonštrukcii by sa skrášlil celý
bytový dom a stúpla by aj trhová
cena tamojších bytov. „Práve
dnes som bol v kancelárii Tener-

ga, kde mi povedali, že dostali
hlásenie o škode z nášho bytového
domu, niekomu vraj premoká vodovodné vedenie. U pána Kuruca
opäť zateká cez strechu. Gabriel
Grosz chcel venovať 300–400 tisíc
korún na úpravu domu a 30 rokov

by nebol problém so strechou.“
„Stavebné práce by rušili najviac mňa, pretože bývam na vrchnom poschodí a všetky vedenia by
boli išli cez môj byt,“ vysvetľuje
svoje stanovisko Vojtech Kuruc, vlastník bytu odmietajúci
ponuku investora. „Nadstavba
by spôsobovala nepretržitý neporiadok. Kto by mi upratoval?
Gabriel Grosz síce povedal, že keď
robil nadstavbu na svoj penzión,
mal tam ubytovaných hostí, ale
oni museli vydržať len niekoľko
dní a ja možno aj pol roka. A čo
parkovacie miesta, už teraz ich je
málo okolo domu. Neviem, ako to
mysleli s ďalším poschodím, budo-

va sa pohybuje, pri mojom byte je
asi 5 centimetrová medzera medzi
panelmi. Neviem či by vydržala
ešte jedno poschodie. Podľa mňa
sem netreba už žiadne byty,“
dodáva a poznamenáva, že pre
stavebné práce by mal najviac
nepríjemností, zo
zateplenia bočných
múrov ako majiteľ
vnútorného bytu
najmenej osohu.
O zámere sa už
vyjadril aj statik,
ktorý konštrukciu
budovy uznal za
vhodnú na zastavanie strechy. K otázke statiky dodáva
autor stavebného
projektu
Gabriel
Szalay len toľko, že
stavba by sa bola uskutočnila
z ľahkej sendvičovej konštrukcie,
ktorá by neznamenala výrazné
zvýšenie záťaže oproti súčasnému stavu.
Potenciálny investor musel
zaplatiť tak projekt, ako aj statický posudok. Tieto náklady sa
javia byť nenávratné.
Asi jediným pozitívom tejto
kauzy je, že sme našli odpoveď
na jednu zo všeobecných škôlkarských otázok hamletovskej
hĺbky: je 12 veľa? Zdá sa, že v Želiezovciach je to stále veľa, najmä
keď sa vyžaduje logicky plne
odôvodniteľná dohoda v určitej
otázke.
Ladislav Levicky

Spomínali na zelené peklo...
Konfederácia politických väzňov Slovenska a Konfederace politických vězňů Čech a Moravy v spolupráci s Ústavom na výkon
trestu odňatia slobody v Želiezovciach zorganizovali v sobotu 20.
júna už 4. stretnutie žien, ktoré boli v 50-tych rokoch minulého storočia nespravodlivo odsúdené a väznené vo väznici v mestskej časti
Veľký Dvor. Súčasťou stretnutia bola pietna spomienka, slávnostná
svätá omša v rímsko-katolíckom kostolíku v Nýrovciach, ktorú celebroval Anton Srholec i kladenie vencov pri pamätnej tabuli, osadenej pred štyrmi rokmi v areáli väznice, ktorú pre ťažké práce na
nekonečných poliach väzenkyne nazývali zeleným peklom. Bolo to
najmä o stretnutie bývalých väzenkýň a ich rodinných príslušníkov
a spomínanie na ťažké časy i na spoluväzenkyne, ktoré sa dneška nedožili. Išlo však aj o pripomenutie ďalším generáciám, že ani sloboda
a demokracia, akokoľvek nedokonalá, nie je samozrejmosťou...
(šh)
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Gymnáziu pribudnú nové učebne

Nielen prístavba, celková rekonštrukcia

Pri miestnom gymnáziu sa
pred niekoľkými týždňami začali
stavebné práce na prístavbe, ktorá sa tiahne od pôvodnej budovy
smerom k Štúrovej ulici. Na aký

účel bude prístavba slúžiť, sme sa
spýtali kompetentného – riaditeľa Gymnázia v Želiezovciach Milana Bukovena. Nové priestory
sú podľa neho potrebné najmä z
dôvodu nárastu počtu študentov
v uplynulých rokoch.
„Nárast počtu študentov
bol za ostatných asi 13 rokov
100 %-ný, z pôvodných vyše 100
študentov na dvojnásobok. V súčasnosti máme 208 študentov.

Nie sú len zo Želiezoviec, ale aj
zo spádových obcí a Levíc. V septembri otvárame jednu triedu
s 27 študentmi. Len jednu, lebo
viac študentov by sme nemali kde
umiestniť. Keď sa pripravoval plán výkonov,
ešte sme nevedeli, že
budeme mať financie na
prístavbu,“ informuje
riaditeľ a oboznamuje
nás so základnými informáciami. Pôvodná
projektová dokumentácia bola vypracovaná
ešte v roku 1998. Celé
desaťročie teda trvalo,
kým sa škola dopracovala k jej realizácii. Vlani bola
projektová dokumentácia aktualizovaná. Stavbu z úverových
zdrojov realizuje Nitriansky samosprávny kraj, ide o investíciu
vo výške takmer 20 mil. korún,
čiže asi 663 000 eur. Vo výberovom konaní na dodávateľa uspela spomedzi štyroch uchádzačov
spoločnosť Molda z Nových
Zámkov.
„Keď som nastúpil pred 13

rokmi, na škole boli 4 triedy. Odvtedy sme sa rozrástli, pričom budova postavená v 70. rokoch je
stavaná tak pre 4 triedy, plus
odborné učebne. Za uplynulých
30 rokov sa však tieto učebne
znehodnotili, sú potrebné nové.
V prístavbe bude šesť nových
učební a tri nové odborné kabinety. Zriadime tam odbornú učebňu

A bude svetlo,

môžu si povzdychnúť študenti želiezovského gymnázia, ktorí
sa v septembri dostanú do triedy, ktorej slnečné svetlo zatarasila
prístavba k budove. Na margo kritiky, ktorá odznela na jednom
z uplynulých zasadnutí mestského zastupiteľstva, týkajúcej sa naprojektovania prístavby, povedal riaditeľ Gymnázia v Želiezovciach
Milan Bukoven toľko, že trieda bude mať okná. Budú vytvorené
smerom k ihrisku, namiesto doterajších, smerujúcich na Štúrovu
ulicu, ktoré budú zamurované. Trieda patrila štvrtákom, takže odkedy prístavba „zacláňa“, je prázdna. Otvory na okná budú vytvorené až tesne pred osadením okien na prístavbe. Nové okná dostane
aj celá stará budova.
(ik)
fyziky, chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov. Jednu
učebňu pravdepodobne využijeme
na spoločenské udalosti, alebo
tam zriadime knižnicu,“ plánuje
riaditeľ, ktorý sa pravidelne zú-

Žiadne nebezpečenstvo...
Na jednom z jarných zasadnutí
mestského zastupiteľstva odznela
kritika na parkovanie vo dvore
Domu služieb, o čom sme sa zmienili v jednom z predchádzajúcich
čísel novín. Hovorilo sa tam aj
o nebezpečnej zóne v súvislosti
s herňou a diskobarom. Na podnet
čitateľa sme sa na okolie
Domu služieb išli pozrieť
aj osobne. Čakalo nás prekvapenie. Príjemné, najmä
čo sa týka herne vo dvore.
„Venujeme zvýšenú pozornosť tomu, aby návštevníci
nášho zariadenia neparkovali v tejto uličke, aby
nezatarasili cestu prechádzajúcim vozidlám,“ hovorí majiteľ herne Ladislav
Kurali a dodáva, že autá
parkujúce v uličke patria zväčša
zákazníkom iných prevádzok vo
dvore. Dodržiavať zákony a pravidlá sa darí aj vďaka niekoľkým
kamerám umiestneným v interiéri
a exteriéri objektu, preto o žiadnej
nebezpečnej zóne v okolí herne
nemožno hovoriť. Zo schátralej

častňuje mesačných kontrolných
dní. Na základe nich vyhlasuje,
že doteraz sa darí dodržiavať
termíny, preto je predpoklad, že
termín odovzdania v novembri
tohto roka bude tiež dodržaný.
V najbližších týždňoch
bude prebiehať osadenie strechy. V rámci projektu sa pri
realizácii prístavby počíta aj

budovy bývalej Casablanky vybudoval nový majiteľ moderný, čistý
podnik s asi najkrajšou terasou
v meste, vkusne zdobenou živými
kvetmi.
Parkovanie v uličke by podľa
náčelníka mestskej polície Jozefa
Kovácsa malo byť vyriešené v blíz-

kej budúcnosti. „Okresný dopravný
inšpektorát koncom júna povolil osadenie tabule so zákazom
vjazdu do dvora Domu služieb
s výnimkou majiteľov tamojších
prevádzok. Zákazová tabuľa by
mala dopomôcť k prejazdnosti
úzkej uličky.“
(ik)

s celkovou rekonštrukciou
starej budovy: osadením sedlovej strechy namiesto plochej,
kompletnou výmenou okien
a zateplením objektu.
(ik)

Aj Želiezovce dejiskom
podujatia V4
Každú národ i región je býva najúčinnejšie prezentovaný
vlastnou kultúrou a najuniverzálnejšou i najautentickejšou
časťou kultúry každého národa je ľudová hudba a folklór. Práve
z tohto dôvodu sa v rámci stretnutia mládeže V4 uskutočnil už
druhý ročník medzinárodného folklórneho festivalu Vyšehradský dav v znamení autentického folklóru pod heslom „...takí
sme!“.
Hlavným organizátorom bol Nitriansky samosprávny kraj
a Regionálne osvetové stredisko Levice, spoluorganizátormi
Tekovské múzeum Levice a samosprávy miest Levice, Šahy,
Tlmače a Želiezovce, záštitu nad podujatím prevzal poslanec
NSK Miloš Zaujec. Dejiskom celého festivalu, ktorý sa konal
v dňoch 4. – 7. júna 2009, boli spomínané 4 mestá.
Želiezovská časť sa uskutočnila v piatok 5. júna v Dome
kultúry, kde vystúpili okrem
domáceho súboru Kincső detský folklórny súbor Kuraľanček z Kuralian, mládežnícky
súbor Regős z Győru a súbor
Forgatós Kamara z Budapešti.
Výkony súborov boli kvalitné
až strhujúce, no atmosféra
v sále, napriek voľnému vstupu, bola poznačená žalostnou účasťou. Vyzeralo to skôr na
generálnu skúšku, pri ktorej jednotliví účinkujúci hrajú sami
pre seba. Táto trpká stránka želiezovská reality je bizarne vyvažovaná úspechmi súboru Kincső, ktorí nás v sprievode ľudovej
hudby Gereben aj v rámci tohto festivalu úspešne reprezentovali v ďalších mestách.
(šh)
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Csemadok oslavoval

So spevom cez šesťdesiatku
Okrúhle 60. výročie svojho založenia
si pripomenula miestna organizácia Csemadoku 19. a 20. júna. Pri tejto príležitosti
zorganizovali jej členovia kultúrny program
v miestnom Dome kultúry. Jubileum spre-

vádzala širokospoločenská podpora, o ktorej
svedčí okruh spoluorganizátorov: Mesto Želiezovce, Gymnázium s VJM J. A. Komenské-

ho v Želiezovciach, ZŠ s VJM v Želiezovciach,
Združenie maďarských rodičov na Slovensku,
Spolok priateľov Rákóczi, občianske združenie
Želiezovské hlasy, miestna organizácia Strany
maďarskej koalície a Želiezovský reformátsky
cirkevný zbor.
Piatkové dopoludnie vypĺňal regionálny
festival prednesu poézie a prózy s názvom
Pohronský festival. V miestnom reformátskom kostole sa uskutočnil koncert
k ukončeniu školského roka s názvom
Spievajte Pánovi, na ktorom účinkovali:
Detský spevácky zbor F. Schuberta, Detský spevácky zbor ZŠ na Ul. kráľa Mateja
v Pécsi a žiaci ZUŠ F. Schuberta. Popoludní v dome kultúry Pohronský festival pokračoval, tentoraz prehliadkou ľudového
spevu. V komornej atmosfére, avšak o to
živší koncert predviedol Attila Zsapka na
záver prvého dňa jubilea.
O 60-ročnej histórii želiezovského Csemadoku vypovedala výstava inštalovaná

Absolventi sa predviedli
Tak ako po iné roky, aj tento začiatok júna patril v Základnej umeleckej škole F. Schuberta
v Želiezovciach absolventom, ktorí mali možnosť preukázať svoje nadobudnuté vedomosti
pred rodičmi, príbuznými, známymi a ďalšími účastníkmi na absolventskom koncerte a výstave v budove školy. Na vydarenom koncerte vystúpili mnohí žiaci školy, pozornosť však
patrila najmä absolventom, menovite: na prvom stupni Radoslav Hajdamár (klavír), Ferko
Kovács (klavír), Sarolta Nagy (klavír), Veronika Oravczová (klavír), ktorých pripravovala
učiteľka Dancziová, Marica Kotaszová (klavír, tr. učiteľ: Virágová, zast. Kotaszová), Kristína
Majtánová (husle, tr. učiteľka Alica Danišová), Veronika Németh (husle, tr. uč. A. Danišová), Tímea Tóthová (priečna flauta, tr. učiteľ Ľ. Neviďánsky), Ádám Balla (klarinet, tr. uč. Ľ.
Neviďánsky), na II. stupni: Nikoleta Fílyóová (klavír, tr. učiteľka Virágová, zast. Dancziová).
Výtvarný odbor absolvovali: Sandra Tomek, Adriana Bordáčová, Monika Zimovčáková, Veronika Oravczová a István Torma pod vedením triednej učiteľky Ivany Straňákovej. (ic)

Plážový volejbal v želiezovskom Edene
V tomto roku vstúpil turnaj v plážovom
volejbale s názvom Eden Beach Volleyball

do svojho štvrtého ročníka. Ako každý rok,
aj v tomto ho zorganizovali v prvú júnovú
sobotu na volejbalovom ihrisku v areáli
Penziónu Eden ako podujatie pri príležitosti
otvorenia sezóny. Na turnaji sa zúčastnilo 12
družstiev z rôznych kútov Slovenska: okrem

viacerých domácich družstiev aj kolektívy
z Levíc, Štúrova, Kalnej nad Hronom, Seče,
ale aj Rimavskej Soboty a Šamorína.
„Našťastie počasie nám prialo,“ hovorí
hlavný organizátor športového podujatia
Gabriel Grosz, „i keď občas zapršalo, len
cez obedňajšiu pauzu a tesne po ukončení
turnaja.“ Účastníci si okrem počasia pochvaľovali aj kvalitné organizovanie podujatia, v ktorom hostiteľovi vypomohli aj
Robert Mihók a Ján Matiaško s manželkami. Prvé miesto na celodennom turnaji získal celok z Kalnej nad Hronom,
druhí skončili účastníci z Rimavskej
Soboty, tretie miesto získal druhý tím z
Kalnej. Milovníkom plážového volejbalu
môžeme prezradiť, že to nebola posledná
veľkolepá súťaž v tomto športovom odvetví
v areáli Penziónu Eden Začiatkom septembra sa uskutoční druhý ročník Turnaja babieho leta, ktorý bude uzatvárať tohtoročnú
sezónu.
(vi)

v Dome kultúry. Po otvorení výstavy dlhoročným bývalým predsedom organizácie
Štefanom Farkasom sa slova ujali žiačky
miestnej ZŠ s VJM Bernadett Bahorec a Éva
Bukó, ktoré predstavili národopisné hodnoty
dolného Pohronia. Šesť desaťročí miestnej
organizácie v kocke predstavil člen výboru
MO Csemadoku Ján Gunyics vo svojom
slávnostnom príhovore.
Úctu miestnej organizácie k svojim
členom dokumentuje 18 diplomov odovzdaných dlhoročným aktívnym členom
Csemadou. Po oficiálnej časti osláv mohla
nasledovať zábava, o ktorú sa postarali amatérski speváci z mesta a okolia sprevádzaní
cigánskou skupinou Sándori Pepes Anyalaiho zo Strekova. Aj vďaka nim vydržala dobrá
nálada do neskorých večerných hodín.
(vi)

V matematickej elite...

Podľa nedávno zverejnených výsledkov
maturitných skúšok v stredných školách
Slovenska dosiahlo Gymnázium v Želiezovciach vynikajúci výsledok. Úspešnosť
študentov v rámci maturitných skúšok
z matematiky zaradilo školu na 3. miesto
na Slovensku a prvé miesto v Nitrianskom
kraji. Tento výsledok hovorí o tom, že škola
patrí medzi celoštátnu matematickú elitu.
Preto bola namieste otázka smerovaná k
riaditeľovi Milanovi Bukovenovi, či sa na
želiezovskom gymnáziu venuje špeciálna
pozornosť vyučovaniu matematiky. „Nie sme
špeciálne zameraní na matematiku. V štvorročnom učebnom odbore sme klasickým typom gymnázia, 8-ročné štúdium je zamerané
na cudzie jazyky,“ prekvapuje odpoveďou
riaditeľ a dodáva: „Kvalita vyučovania matematiky spočíva vo veľmi dobrých pedagógoch.
Platí to najmä na úseku prírodovedných predmetov. Konkrétne je to najmä zásluha učiteľky
Martiny Brusnickej, ktorá vyučuje matematiku a nemalý podiel na tom má aj alternatívny
učebný plán, umožňujúci študentom od 3.
ročníka špecializáciu, okrem iných aj na matematiku. Tento výsledok však nie je akýmsi
ojedinelým výstrelom, aj v minulosti sme mali
vynikajúce výsledky z matematiky, v ostatných
rokoch sme vždy boli medzi najlepšími školami.“ Treba však dodať, že podobné výsledky
dosahuje škola aj v cudzích jazykoch. „Podobný výsledok, aký sme dosiahli teraz v matematike, sme pred niekoľkými rokmi dosiahli
v oblasti cudzích jazykov.“ Tieto úspechy sú
podľa riaditeľa dobrým zviditeľňovaním
školy, objektívne hovoria o kvalitách tohto
gymnázia. „Presviedčajú rovnako, ako napríklad údaj o 100%-nej úspešnosti v prijatí
študentov na vysoké školy,“ dodáva na záver
Milan Bukoven.
(ic)
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Najskôr využili rezervy…
O slávnostnom uvedení kotolne na Mierovej ulici spaľujúcej biomasu – slamu do
prevádzky sme vás už informovali (ŽS apríl
2009, str. 5). Súčasťou slávnosti bola prehliadka kotolne, na ktorej sa zúčastnilo mnoho hostí. Aby sme sa mohli detailnejšie oboznámiť so súčasným fungovaním a plánmi do
blízkej i vzdialenejšej budúcnosti a poskytnúť vám podrobnejšie informácie, v sprievode prevádzkového riaditeľa TENERGO Brno,
a. s., OZ ZO Martin, Ing. Tibora Ešeka sme
prehliadku po čase absolvovali opäť.
Kotolňa bola postavená začiatkom
80-tych rokov ako súčasť sídliska Pri stanici,
ktoré takmer každý nazýva Čínska štvrť.
„Boli tu štyri kotly na uhlie. Samozrejme, vtedy
sa počítalo s tým, že sídlisko sa bude tiahnuť
až k budove MsÚ, kde namiesto vtedajších rodinných domov či terajšieho LIDL-u a zelenej
plochy budú paneláky s približne 600 bytmi.
S tým sa počítalo ešte i v roku 1993, keď sa
prechádzalo na plyn. Tu sa postavila sa priečka nainštalovali sa 3 plynové kotly,“ - spomína
Ing. Tibor Ešek, ktorý v tých časoch pôsobil
spočiatku v Okresnom podniku bytového
hospodárstva v Leviciach. „Pod OPBH Levice vtedy okrem Levíc patrili Želiezovce, Šahy,
Tlmače, Kalná nad Hronom, Pukanec... Boli
sme jedným z väčších podnikov vo vtedajšom
Československu. Plošne, ale aj z hľadiska výroby a predaja tepla. Tieto bývalé štátne podniky
v roku 1990 podľa zákona o obciach prešli pod
obce a levický podnik sa rozdelil.“
Prechádzame po nádvorí kotolne, kde
bola kedysi skládka uhlia a teraz tam stojí zastrešený reťazový dopravník paliva - balíkov
slamy. Balíky sú na dopravník kladené vysokozdvižným vozíkom, ktorý ich donáša zo
skladiska, ktoré je v časti budovy, kde kedysi
boli kotly na uhlie. Dopravník balíky posúva
k tzv. rozdružovadlu paliva. Odtiaľ sa slama
šnekovým dopravníkom dostáva do dávkovača, z ktorého je potom „dávkovaná“ do
ohniska - horizontálneho valca, aby napokon
skončila vo vertikálnom valci – dohorievacej komore. „To je tak, že keď do toho fúkate
Nový kotol sa volá Gejza. Podľa bývalého
primátora mesta. Podľa vyjadrenia Ing. Tibora Ešeka sa však zo strany súčasného
vedenia mesta tešia „minimálne rovnakej“
podpore. Nie je preto ťažké uhádnuť, ako
sa bude volať druhý kotol...

vzduch, horí a keď nefúkate, iba tlie. To sa
reguluje. Ak sa teplota v kotly pohybuje od 800
do 850°C, slama horí optimálne –zohreje vodu
v kotle. Potrebné je, aby maximálne zhorela,
pri ideálnej teplote. Ak však teplota stúpne priveľmi nad 850°C, vznikajú problémy s tavením
popola. Je to pomerne zložitý proces, pretože
v ňom pôsobí mnoho protichodných fyzikálnych a chemických pochodov, ktoré bolo potrebné zvládnuť. Tento kotol sa vyvíjal 6 rokov

v ČR. Vývoj bol financovaný Ministerstvom
priemyslu ČR a z európskych fondov. A tento
typ, tohto výkonu, je prvý na Slovensku. Takže
za české a európske peniaze prvý takýto kotol
na Slovensku...“
Spomíname na prvé reakcie časti želiezovskej verejnosti, keď sa začalo hovoriť
o tom, že sa tu bude spaľovať slama. Niektorí
si predstavovali stoh slamy a človeka s vidlami, ktorý ju nahadzuje do kotla. Mnohí nechápali, odkiaľ bude toľko slamy a namietali,
že slama rýchlo zhorí.... „Ľudia, najmä obyvatelia týchto panelákov mali strach aj z toho, že
tu budú vo dne v noci premávať autá. Ale teraz
vidia, že všetko sa robí počas pracovnej doby.
V lete slamu stačí doviezť 4 – 5 krát do mesia-

ovzdušia, hygienu práce a okolia, t,j. hlučnosť
a prašnosť v súlade s platnými limitnými normami s dostatočnou rezervou.“
Ako ďalej hovorí Ing. Tibor Ešek, v pláne
je aj využitie popolčeka, o ktorý prejavili
záujem poľnohospodári. „Doteraz poľnohospodári slamu využívali v živočíšnej výrobe ako
podstieľku, potom ako maštaľný hnoj. Samotná
slama pôdu môže zabetónovať, pokiaľ sa 2-3
roky po sebe zaorie, pretože ju dehydratuje a
sama o sebe sa rozkladá dlhšiu dobu. Ale
prostredníctvom popolčeka zo spálenej slamy
sa živiny zo stebiel skôr dostanú do pôdy, čím
sa pôda rekultivuje. Je to vlastne to isté, ako
keby ste na poli spálili slamu, čo je zakázané,
a potom to zapracovávali. Tým by ste však
nezužitkovali vznikajúce teplo. Toto máme rozpracované,
boli odobrané vzorky a už aj
avizované kladné stanovisko.
Poľnohospodárom potom budeme môcť poskytovať časť popolčeka za iné náklady, než aké sú
v podstate za odvoz i uloženie
na skládke, čo samozrejme pozitívne ovplyvní aj cenu tepla do
budúcna.“
Ukážka schopnosti koncepčného myslenia v oblasti
efektivizácie sa týmto nekončí.
V plynovej časti kotolne je
okrem kotlov jedno zaujíma„Snažíme sa plniť to, čo sme sľúbili, keď sme do Želiezoviec v decembri vé zariadenie – kogeneračná
2004 vstúpili. To znamená, že urobíme všetko pre to, aby bolo teplo jednotka
dodaná
jedným
zracionalizované. Technicky, ale najmä ekonomicky“ – hovorí Ing.
z
akcionárov
spoločnosti.
Slúži
Tibor Ešek. Vedľa neho kogeneračná jednotka vyrábajúca elektrickú
na
výrobu
elektrickej
energie
energiu zo zemného plynu.
zo zemného plynu. „Vďaka nej
nakupujeme menej elektrickej
ca, v zime 3 – 4 krát do týždňa, vo vrcholnom
energie.
Do
2
kW
nakupujeme, nad 2 kW, čo je
období raz za deň. Samozrejme, podľa požiarokamžitá
vlastná
spotreba
technológie, jednotka
nych predpisov nemôžeme na sídlisku v centre
mesta skladovať obrovský objem slamy. Preto vyrobí. Sama sa reguluje a odpadové teplo dotu máme len nevyhnutné množstvo. Dodávku dáva do systému. Táto elektrina je lacnejšia, ako
kedykoľvek, podľa potreby, v priebehu jedného tá nakupovaná. Takže okrem toho, že znižujeme
cenu tepla slamou, nakupujeme aj menej elekdňa zabezpečí náš zmluvný partner.“
Ďalšími komponentmi zariadenia sú trickej energie...“
Všetko to znie veľmi ideálne. Kým v
kotol – výmenník tepla a multicyklónový
okolí
sa cena tepla v podstate neznižuje,
odlučovač prachu... „V ohnisku prebieha
v
Želiezovciach
sa znižuje. Natíska sa otázka,
hlavné spaľovanie, v dohorievacej komore
dodatočné spaľovanie, tu sa spaliny ešte prečo potom všetky kotolne neprejdú na
ochladzujú a v odlučovači sa zbavujú prachu slamu. Na slávnostnom uvedení kotolne do
a spalinový ventilátor očistené spaliny ťahá prevádzky 12. marca z úst generálneho riadido komína nad strechu kotolne.“ Koncom teľa spoločnosti TENERGO Brno Ing. Petra
roka 2008 a začiatkom roka 2009, keď bolo Horáka zaznelo, že nemožno očakávať, že
toto zariadenie v skúšobnej prevádzke, došlo celé Slovensko bude na slame. Teda je, alebo
dvakrát k úletom sadzí a kúskov slamy z ko- nie je dosť slamy? „Toľko slamy, koľko by spotmína do okolia (ŽS, feb. 2009, str. 5). „Áno, rebovalo celé Slovensko, nie je. Slama je najmä
ako som už vtedy povedal, mrzí nás to. Situá- tu na juhu, od Bratislavy po Košice. Vyvíjajú
ciu sme hneď riešili. Nie je však ľahké prechá- sa technológie na využitie iných obnoviteľných
dzať na novú technológiu pri plnej prevádzke zdrojov energie. Napríklad geotermálna voda,
kotolne – bez výpadku dodávok tepla a teplej kde je prameň. Potom slnečná alebo veterná
vody. Všetko sme sa snažili zvládnuť tak, aby energia... A čo sa týka biomasy, je tu aj drevná
sme minimalizovali dopad na obyvateľov. Na štiepka. Spočiatku sme o nej uvažovali aj my,
základe vykonaných oprávnených meraní mô- ale v tejto obilninárskej oblasti je dlhodobo
žeme konštatovať, že máme ošetrené emisie do najbezpečnejšie používať slamu. My sme si tu
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zazmluvnili zdrojovú časť – tento druh to boli prvé skúsenosti. Aj pre nás. Je
paliva na 10 rokov, medzi prvými. Je to nové. Pre tých ďalších to bude možtak väčší predpoklad, že tá palivová no jednoduchšie...“
základňa tu zostane. Ak prídu ostatV minulosti sa spomínalo, že
ní, budú sa musieť prispôsobiť, alebo po pripojení sídlisk a verejných buslamu dovážať z väčšej vzdialenosti. dov by sa mohli pripájať aj rodinné
Zmapoval sa tento región, sú podchy- domy. Nakoľko sa táto možnosť javí
tené aj susedné okresy na slamu, ktorá ako reálna, sa pýta mnoho Želiezovspĺňa naše kvalitatívne kritériá.
To všetko má na starosti náš Vďaka novej technológii sa teplo zlacnilo
zmluvný partner, ktorý má pre- oproti vlaňajšku približne o 50,0 Sk/GJ do
teraz. V priemere je to asi toľko, ako keby
hľad v poľnohospodárstve.“
namiesto 12 mesiacov obyvatelia zaplatili
Vraciame sa na nádvorie,
len za 11,2 mesiacov - zatiaľ.
kde Ing. Ešek hovorí o zmenách, ktoré sa tu v najbližšom
čanov. Odpoveď Ing. Ešeka je jednočase udejú. Po dobudovaní ďalšieho značná: „Nebránime sa tomu, avšak
kotla na slamu sa zastreší ďalšia časť musí ísť o kompaktné celky – ulice.
nádvoria a odstráni starý komín, vo Pretože keď rozkopeme ulicu, musíme
vnútri sa bude musieť posunúť proti- ju aj dať do pôvodného stavu a pritom
požiarna priečka. Vymení sa zariade- vyriešiť križovanie s inžinierskymi sienie, ktoré dožíva technicky i morál- ťami. Teda v budúcnosti je to možné.
ne, vrátane troch plynových kotlov, Nepredpokladáme však, že budeme
môcť uspokojiť niekoho z opačného konca,
napríklad že by sa
chcel pripojiť niekto zo
Svodova, pretože ťahanie potrubia na veľkú
diaľku pre niekoľko
rodinných domov... To
by sme dosiahli cenu
tepla omnoho vyššiu,
než zo zemného plynu.“
Na záver Ing. TiKotol, ktorý z jednej tony slamy vyrobí 14 GJ tepelnej energie. bor Ešek hovorí opäť
o minulosti. Aj keď sa
ktoré nahradí jeden, maximálne dva hovorí o tom, že prevzal zanedbané
špičkové plynové kotly novej gene- tepelné hospodárstvo, on ho zanerácie a pribudne ďalšia kogeneračná dbaným nenazýva. „Skôr by som
jednotka na výrobu elektriny a tepla. ten stav nazval – s nevyužitými
Cieľom je používať na 80 % biomasu dostupnými rezervami. Videli sme
a na 20 % zemný plyn, t.j. diverzifi- najmä nevyužité rezervy a tým
kovať palivovú základňu. Potom je to sa nám podarilo presvedčiť našich
pripojenie budovy MsÚ, MsP a ďal- akcionárov, i mesto. Povedali sme,
ších verejných budov (školy a pod.) že aj keď nič neinvestujeme, vidíme
a sídlisk pri námestí a bývalej ne- tu rezervy. Takže prvé roky sme
mocnici. Tie dve kotolne sa dočasne upresňovali a využívali rezervy,
ponechajú ako rezerva. Výsledkom až potom sme začali investovať. Je
bude lacnejšie teplo pre všetkých. to asi v tom duchu, že keď má čloNapokon, obyvatelia dvoch spomí- vek 15-ročnú škodovku, nemusí ju
naných sídlisk majú lacnejšie teplo hneď zahodiť a nemusí mať ihneď
už teraz, napriek tomu, že nejde BMV...“
o teplo vyrobené z biomasy. NezaNapokon, celá prechádzka po
nedbateľné je aj to, že v meste bude kotolni s Ing. Tiborom Ešekom
dymiť menej komínov.
bola o využívaní rezerv a hľadaní
Prechod na novú technológiu ďalších. Ale aj o hľadaní a navšak nebol jednoduchý: „Bolo potreb- chádzaní nových riešení. Najmä
né prekonávať prekážky – nedoriešená však o systematickom smerovaní
legislatíva a nedôvera, možno i strach k cieľu. A to v našich zemepisných
zo strany dozorujúcich inštitúcií a šírkach ešte stále nie je samozrejv neposlednom rade aj zmluvných mosťou...
Števo Hečko
partnerov na odber tepla. Pre všetkých

Vážení čitatelia
Držíte v ruke najrozsiahlejšie vydanie našich novín
v celej ich 10-ročnej histórií. Nesnažili sme sa o tento
rekord, jednoducho k tomu došlo. Podobne, ako to desiate výročie. Prišlo samo od seba. Je to čas na oslavu?
Na bilanciu? Na zamyslenie sa? Možno na to prvé, druhé
i tretie.
Výročie bolo vo februári. Odložili sme ho. Každý
mesiac sme ho odkladali. Nebol čas, nebolo miesto.
Nebola vhodná doba. Mesiac čo mesiac chystáme nové
číslo novín a snažíme sa priniesť vám správy, reportáže,
analytické články, rozhovory, glosy, fotografie. Snažíme sa
Vám približovať život v meste vo všetkých jeho podobách:
politika, šport, kultúra, história, vzdelávanie, ekonomika,
životné prostredie, hľadáme zaujímavosti, pozoruhodnosti i riešenia problémov.
Kým sa jedno číslo tlačí, my už chystáme ďalšie.
A neustále mapujeme udalosti, sledujeme mestskú politiku, zasadnutia mestského zastupiteľstva, snažíme sa
vnikať do podstaty prerokúvaných problémov i politických postojov zúčastnených, reagujeme na Vaše podnety
a pripomienky a neustále hľadáme možnosti riešenia aj
Vašich problémov.
Snažíme sa pritom nestratiť súdnosť, cit pre mieru,
zmysel pre spravodlivosť i pre humor... Nie je to jednoduché, neraz je to veľmi ťažké, ale nesmierne dôležité.
Preto, aby ste dostali noviny, v ktorých budete nachádzať
to, čo hľadáte. Najmä však to, čo potrebujete... Aby ste si
z našich novín dokázali utvoriť čo najúplnejší a najobjektívnejší obraz o Želiezovciach.
Ak niekto o niekom povie, že nedodržuje zákon, je
povinný to oznámiť. Týka sa to aj prípadu, že vyjadrí len
svoj názor o tom? Alebo napíše článok či fejtón, kde nie
je niekto priamo menovaný? Aj to je jeden z problémov,
ktoré riešime. Za to, čo sa objaví v novinách, nesieme
zodpovednosť.
Zvykli sme si na to, že aj väčšina z vás, ktorí nás
oslovujete, robíte tak najmä osobne. Málokedy telefonicky alebo písomne. Mnohí radšej zostávate v anonymite.
I tak problém riešime. A píšeme: „Jeden z čitateľov nás
upozornil...“, „Istý občan nás požiadal...“ a podobne. My
však musíme vystupovať pod vlastnými menami a verejne. Nemôžeme niekam prísť a predstaviť sa: „Dobrý deň,
som istý redaktor...“ ani sa tak v novinách podpísať. Ak
sa dopustíme omylu alebo chyby, všetko je verejné.
Ale na to sme tu, je to naša práca. Všetky tie informácie zhromažďujeme pre vás. Aby ste Vy nemuseli vysedávať na dlhých zasadnutiach, schôdzach, študovať rôzne
predpisy, chodiť, vypytovať sa. My to robíme za Vás. Aby
ste každý mesiac všetky informácie dostali za niekoľko
centov priamo do rúk.
Ale funguje to aj naopak: Chodíme medzi vami, zaujímame sa o vaše problémy, názory, nápady... Aby nemuseli chodiť pracovníci MsÚ, poslanci MsZ... Aby si mohli
urobiť obraz z našich novín. Noviny ponúkajú možnosti
a je na čitateľovi, ako ich využije. Každý sa môže rozhodnúť – čítať, či nečítať... Ďakujeme za všetky pozdravy a
gratulácie k nášmu výročiu.
(Vaša redakcia)
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Národnostné otázky z iného pohľadu
Doteraz som trpela a s úsmevom som uhládzala konflikty
medzi dvomi národnosťami, ale
cítim, že musím ukončiť svoju
úlohu mierotvorcu. Prečo mám
byť práve ja upratovacou brigádou radikálnych ľudských názorov?
Dvadsaťniekoľko rokov svojho života žijem s krstným menom Györgyi na Slovensku. Nie
Georgina, ani Juraina, ani Jiřina.
Po ZŠ a gymnáziu s vyučovacím
jazykom maďarským som získala
diplom z komunikácie a marketingu v slovenskom jazyku, teraz
som doktorandkou na tej istej
fakulte, kde robím skúšky v slovenskom jazyku, učím sa a učím
po slovensky slovenských študentov. V ostatných siedmych rokoch
sa takmer týždenne stretávam
s nechápavým výrazom pri vyslovení svojho mena, keď ho musím
trikrát opakovať a vysvetľovať,
že ide o maďarské meno. S rovnakou periodicitou sa dostávajú
na pretras nezhody medzi dvomi
národnosťami. Pri takýchto príležitostiach som nútená chrániac
Maďarov spomenúť a vysvetľovať
Trianon (na základe mojich skúseností Slováci len zriedka chápu,

o čo išlo v Trianone alebo čo zna- dilemy v otázke zemepisných námenal odsun obyvateľstva). Pri- zvov, potrebu rozšírenia maďartom si vypočujem, že otec mojej ského národnostného školstva...
kolegyne zo severného Slovenska Ďalej ani nepokračujem. Vtedy si
odriekava Otčenáš po maďarsky. poviem svoj názor na študentov,
Keď ho s obdivom počúvam, ktorých musím chrániť pred kolevysvetľuje mi, že sa to naučil od gyňami, lebo súčasné národnostsvojej starkej, ktorá sa to musela né školstvo ich nedokázalo naučiť
naučiť aj ako
po slovensky. RozhoSlovenka, hoci „Nie, my sa trápime pre vorím sa o vlastných
dodnes nerozu- minulosť, pre nevyrieše- problémoch,
ktoré
mie ani slovo. né následky minulosti, som musela prekoAlebo sa mi sta- pričom sa pýtam: čo sa návať, keď som sa
ne, že niektorá má stať, ak minulosť ani hlásila na slovenskú
kolegyňa príde jedného národa nie je univerzitu a robila
za mnou po vy- ideálna?“
som prijímačky zo
učovaní a sťaslovenskej literatúry.
žuje sa, že jej študenti maďarskej Spomeniem starú mamu mojej
národnosti (v Nitre) jej nedokážu kolegyne, ktorá po maďarsky ododpovedať po slovensky, dokonca riekavala Otčenáš. Potom vysvetniektorí jej vôbec nerozumejú. ľujem, že Maďari by mali zmeniť
Ja sa ich poctivo zastanem, že svoj prístup.
určite pochádzajú z regiónu, kde Ako sa pritom cítim v týchto schicelá dedina hovorí po maďarsky zofrenických situáciách? Hanbím
a oni chudáci nemali príležitosť sa. Medzi Slovákmi ako Slovenka,
zdokonaliť sa v slovenčine. Po- medzi Maďarmi ako Maďarka.
tom vysvetľujem, že Slováci sa Nestačí, že mám po krk analýz
nemôžu takto radikálne stavať týchto otázok, namiesto ktorých
k Maďarom.
by sme mali riešiť vážnejšie probKeď sa potom vrátim do lémy (napríklad prečo neuskutočsvojej obce pri Želiezovciach, níme určitý rozvoj spoločne, alekde si vypočujem nadávky na bo prečo neučíme svoje deti úcte
niektorých slovenských politikov, alebo takým základným veciam,

Kreslili na chodník

Tak ako vlani i predvlani, žiaci ZUŠ F. Schuberta začiatkom júna opäť
kreslili farebnými kriedami na chodník. A kreslili, čo sa im zachcelo
– postavy, autá, krajinky, najmä však zvieratká. Téma? Svet okolo nás.
Tiež ako vlani. Učiteľka výtvarného
odboru Ivana Straňáková: „Áno, ako
vlani. Téma sa osvedčila, všetko je na
deťoch a ich fantázii. Čo je však iné,
sme tu v areáli školy a máme tu hudbu.“
Áno, o tú sa postaral Ádám Balla so
svojím klarinetom a na playback hral
príjemné džezové melódie, ktoré sa
rozliehali prietorom, kde 32 detí popúšťalo uzdu svojej fantázií.
Jeden z prítomných rodičov
Dušan Murcin: „Je to podarené podujatie, deti to baví,
sú spokojné“. A naozaj boli.
Čo viac si možno želať?
Práce detí boli nakoniec
vyhodnotené a tu sú výsledky: I. kategória – 1. Barbora
Murcinová, 2. Sandra Botková, 3. Anna Čermáková; II. kategória – 1. Alexandra Čermáková, 2.
Nikolett Kollárová, 3. Katka Pólyová; III. kategória – 1. Gréta Horváthová,
2. Michaela Štefaneková, 3. Miriam Adamiková.
(šh)

že napr. nastúpiť na autobus
v rade je oveľa pohodlnejšie, než
sa tlačiť). Nie, my sa trápime pre
minulosť, pre nevyriešené následky minulosti, pričom sa pýtam: čo
sa má stať, ak minulosť ani jedného národa nie je ideálna? Nebolo by jednoduchšie uznať svoje
chyby – a myslím obe národnosti
a vytvoriť demokratický štát?
Mám dosť ochraňovania
Maďarov aj Slovákov. Buďme
konečne dospelí. My, ktorých
sa to týka, akceptujme, že sme
občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti a buďme na
to hrdí! Učme sa básne Petőfiho
aj Hviezdoslava a prijmime, že
musíme dokonale ovládať dva
jazyky! Nech sa hanbí ten Maďar
žijúci na Slovensku, kto sa nevie
ozvať po slovensky, ale aj Slovák,
ktorému prekáža, že niekto ovláda dva jazyky namiesto jedného!
Je ľahké byť múdrym medzi
svojimi, v maďarskom prostredí
byť Maďarom, v slovenskom Slovákom, ale ako človek maďarskej
národnosti byť v takýchto podmienkach denne medzi Slovákmi
v slovenskom prostredí je ťažké
a nie normálne.
Györgyi Kapusta

Prípad družby Somgörgcsa s nevestou,
alebo nie je všetko zlato, čo sa blyští
Keď investigatívne vyhlásenie družbu Pityesza Somgörcsa –
zastavte svadobný sprievod, nevesta je maskulinná – sa dotackala
k podguráženému vedomiu svadobčanov, prekvapenie udrelo ako
kostolné zvony.
Podobné bolo prekvapenie radných, keď po dôkladnom preštudovaní samosprávneho zákona prišli na to, že si pomiešali
sezónu s fazónou. Pretože v zákone stojí čierne na bielom, že
kompetencia rozhodovania prináleží im, výkonná zas primátorovi. Summa summarum, poslanci hlasujú v zbore (za čo ich
nemôžeme zobrať na zodpovednosť), primátor vykonáva (za čo
zodpovedá).
Poviem úprimne. Poslanci nemôžu koordinovať ani jedného
zamestnanca MsÚ, to môže iba primátor. Prípadne, kde je vytvorená funkcia prednostu, tak ten, ktorý sa zodpovedá primátorovi.
Nakoniec, i keď nie v poslednom rade, je tu kontrolná kompetencia,
ktorá prináleží hlavnému kontrolórovi – keby sme ho mali. Mám
sen. Snívam o tom, že o rok sa skončí obdobie koordinátorov.
Vážení spoluobčania, Želiezovčania, priatelia!
Nezabudnite, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Dajú sa o systéme samosprávy spievať ódy, podstatou je, že sa opiera o tri piliere
– rozhodovací, vykonávací a kontrolný. Keď sa jeden z nich odstráni, systém sa zosype ako domček z karát. Takto jednoducho
funguje samosprávna demokracia, a to je dobré.
Dezider Adamcsek (Dede Adams)
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Dôchodcovia v Taliansku

Želiezovská miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku zorganizovala pre svojich
členov v polovici júna zájazd do severotalianskeho
prímorského mestečka Lignana. Po vydarenom
vlaňajšom zájazde išlo už o v poradí druhý výlet,
ktorého hlavnou organizátorkou bola predsedníčka želiezovskej organizácie Mária Bakonyiová.
Skupinka dôchodcov prevažne zo Želiezoviec si
niekoľko dní užívala krásy talianskeho mestečka,
prívetivú náturu domácich obyvateľov, príjemné
účinky mora a časť z nich navštívila aj Benátky.
Účastníci sa domov vracali plní krásnych spomienok, vďaky k organizátorom výletu a očakávania
budúcoročného zájazdu.
(vc)

Dva najväčšie problémy štadióna vyriešené
Vedenie mesta a Mestského športového klubu ťažili donedávna v súvislosti
s futbalovým štadiónom dva nevyriešené problémy: otázka polievania a kosenia trávnika. Keď sa pred niekoľkými mesiacmi zmenila organizačná štruktúra
mestského úradu, v osobe Štefana Štullera sa riešenia problémov v oblasti
športu ujal osobitný referent. Koncom júna sme sa ho spýtali, ako pokročil
s riešením hlavných úloh: „Na štadióne už polievame z nedávno vytvorenej
studne, bez akejkoľvek cudzej pomoci. K studni vyvŕtanej v areáli štadióna sme
dokúpili zavlažovací systém. V priebehu krátkeho času zaobstaráme novú kosačku, ktorá bude od predchádzajúcej vybavená aj košom na zber skosenej trávy, čím
sa zabezpečí, že nebude zostávať na zemi a dusiť pôdu. V oboch prípadoch sme
teda značne pokročili.“ Športový referent sa okrem týchto technických záležitostí zaoberá aj organizačnými vecami, podieľal sa napríklad na organizovaní
Challenge Day či dňa detí a v uplynulých týždňoch zorganizoval aj niekoľko
futbalových turnajov pre prípravky.
(ic)

Z činnosti Centra voľného času Želiezovce
Od nášho posledného stretnutia s čitateľmi Želiezovského
spravodajcu uplynul polrok. Za
toto obdobie zorganizovalo naše
zariadenie niekoľko zaujímavých
akcií pre deti a mládež.
V priebehu jarných prázdnin
bol pre deti pripravený pestrý
program. V priestoroch CVČ sa
tancovalo - hip-hop aj spoločenské tance, hral sa stolný tenis
a zorganizovali sme aj jarný turnaj v stolnom tenise.
Deti,
ktoré sa chceli zabávať, strávili príjemné dopoludnie na
detskej karaoke
show - zapojili
sa dievčatá
aj chlapci.
Milovníci
počítačov
sa stretli v počítačovej miestnosti,
kde rozvíjali svoje schopnosti
práce s počítačom a zahrali si
turnaj družstiev v hre Country
strike. V priebehu celého týždňa
mohli deti pracovať v tvorivých
dielňach. Pripravili sme aj metodický deň pre pedagógov zo škôl
na tému „Country tanec“, ktorý
viedla PaedDr. Kmetzová , vedúca
skupiny „Arizona“.
Po jarných prázdninách
prebiehala pravidelná záujmová
činnosť a členovia krúžkov sa
pripravovali na súťaže a vystúpenia. Výborne zvládli prípravu
členovia krúžku karate, ktorí
sa po úspešnom decembrovom
„páskovaní“, kde začiatočníci
získali oranžové a pokročilí
modré opasky, zúčastnili veľkého
turnaja v Jahodnej pri Dunajskej
Strede. Všetci sa odtiaľ vrátili
s výborným umiestnením v sú-

ťaži jednotlivcov aj v skupinovom
cvičení: Deti sa pýšili krásnymi
medailami a diplomami. Dávid
Klenko získal 1. miesto v kumite
a 3. miesto v cvičení kata. Strieborní v kumite boli Peter Regasz
a Július Kicsindy, bronzoví Lacko
Wollent, Patrik Hutai, Kevin Kovács, Richard a Juraj Veiszovci.
Tanečníci v spoločenských
tancoch finišovali s prípravou na
záverečný slávnostný venček, ktorý sa uskutočnil v sobotu, 9. mája
2009 v Dome kultúry. Predstavili
sa výborne zatancovanou choreografiou
z o s t av e n ou
z 9 spoločenských tancov.
Urobili radosť
nielen svojim rodičom, starým rodičom a priateľom,
ale i vedúcej krúžku
– Klaudii Konczovej,
riaditeľke ZŠ a svojim
tried- nym učiteľom, ktorí prijali
pozvanie a prišli ich v tento slávnostný večer podporiť.
Mažoretky, tanečnice z krúžku moderného tanca i hip-hopperi centra voľného času sa vo
veľmi dobrom svetle predstavili
v programe na Challenge day.
Výborne odtancovali svoje tance
a za vystúpenia boli odmenení
uznaním a potleskom. Mažoretky a karatisti navyše svojím
vystúpením prispeli k slávnostnej
atmosfére pri oficiálnom otvorení
multifunkčného ihriska pri ZŠ
Želiezovce.
V priebehu mesiaca máj sa
v CVČ súťažilo aj vo vedomostných kvízoch. Riaditeľka CVČ
pripravila pre žiakov 3. ročníka
ZŠ prírodovedný kvíz a pre žia-

kov 4. ročníka ZŠ vlastivedný
kvíz. Súťaže mali po 3 kolá, v
ktorých deti vypracovali vedomostný test, spoznávali zvieratá
našich lesov podľa odtlačkov stôp
a zvukov, či plody a listy rastlín
našich lúk a lesov.
Vo
vlastivednom kvíze
odpovedali na
otázky zo zaujímavostí Slovenska
i okolia nášho mesta, spoznávali hrady
a zámky Slovenska.
V oboch kvízoch boli
vyhodnotení najlepší
jednotlivci aj najúspeš- nejšie
triedy. Odmenení boli drobnými
vecnými cenami, diplomami
a všetky deti za snahu a prípravu
dostali sladkú odmenu.
Výsledky: Vlastivedný kvíz: 1. Katarína Pólyová – 4.B, 53 bodov, 2.
Adam Barkóczi – 4.A, 50 bodov,
3. Monika Melichová – 4.A, 49
bodov, najúspešnejšia trieda bola
4.A.. Prírodovedný kvíz: 1. Paulína Bradová - 3.A, 59, 2. Simona
Kunovičová - 3.C, 55, 3. Richard
Raczkó - 3.C, 55, najúspešnejšia
trieda bola 3.C.
Športovkyne z krúžkov aerobik a tae-bo sa už druhýkrát zúčastnili na aerobik maratóne v Tekovských Lužanoch. V programe
sa objavili aj nové smery cvičenia,
ako napr. Zoomba, pri ktorej sa
cvičí na latinskoamerické rytmy.
Všetky dievčatá a dámy dostali
diplom za účasť a v tombole po
cvičebnom maratóne mohli vyhrať krásne ceny.
Aby sme „nesedeli len doma“,
zorganizovali pracovníci CVČ
pre deti a ich rodičov aj návštevu
Vidámparku v piatok 8. mája.

K spokojnosti všetkých účastníkov prispeli nielen nové, aj adrenalínové atrakcie, ale i krásne
slnečné počasie.
S pribúdajúcimi dňami
sa
čoraz
viac blížia
prázdniny.
V predprázdnin ovom
duchu
s
a
niesla
aj
návšteva
aquaparku
v Budapešti, ktorú sme absolvovali
v nedeľu 21. mája 2009.
V krásnom prostredí si deti a ich
rodičia vyskúšali adrenalínové
tobogány, jazdu na surfe a rôzne
vírivé kúpele. Pod zakrytou kupolou nikomu neprekážalo ani
nepriaznivé počasie.
Na prázdniny pripravujeme
letný tábor pre mladých futbalistov - buď v Ipeľskom Sokolci
celotýždennou formou alebo
v Želiezovciach formou denného
pobytu detí v CVČ. Pre rodičov
a deti sme zorganizovali 10 dňový
pobyt pri mori v gréckej Asprovalte a pre fanúšikov karate spoluorganizujeme letné sústredenie
karatistov v Nových Zámkoch.
Informácie o mestskom tábore
a sústredení karatistov dostanete
v centre voľného času.
Pracovníci centra voľného
času ďakujú všetkým vedúcim
krúžkov, rodičom aj deťom za
spoluprácu v školskom roku
2008/2009, prajú všetkým krásne
slnečné prázdniny plné krásnych
zážitkov a tešia sa na spoluprácu
v novom školskom roku.
Kvetoslava Záhorská, riaditeľka CVČ
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Je to na spadnutie!
V komunálnej politike aktívne pôsobí od vypuknutia novembrových udalostí v roku 1989. Veľmi rýchlo
si získal povesť najkontroverznejšieho želiezovského politika.
Jeho priaznivci si na ňom cenia nekompromisné politické postoje, ktoré prejavil už v roku 1968 a schopnosť razantného vystupovania na verejných zhromaždeniach, najmä však na zasadnutiach zákonodarného zboru. Jeho odporcovia ho považujú za populistu.
Väčšia zhoda o ňom panuje ako o miestnom historikovi, ktorý sa významnou mierou podieľa na záchrane historického bohatstva a oživovaní potenciálu mesta. Aj táto stránka jeho pôsobenia má však
niekoľkých odporcov, ktorí akékoľvek jeho zásluhy spochybňujú.
Komunikuje i podpisuje sa po slovensky i po maďarsky a hovorí o potrebe vzájomného zmierenia a spolupráci na rozvoji mesta. Napriek tomu však mnohé z jeho početných konfliktov získavajú i národnostný
podtext.
Po rokoch v opozícii od začiatku roku 2007 pôsobí vo funkcii zástupcu primátora. Ani to mu však nebránilo už niekoľkokrát vyjadriť nespokojnosť so situáciou v meste.
Pre svoju aktivitu a komunikatívnosť je najmedializovanejším predstaviteľom mesta (čo aj nám býva
často vyčítané) i spolupracovníkom našej redakcie. Aj túto spoluprácu však sprevádzajú mnohé konflikty. Jeden z posledných takýchto konfliktov vyústil do jeho rozhodnutia prerušiť populárnu rubriku
Želiezovské spomienky.
Pri našej snahe neustále riešiť akékoľvek problémy tým, že sa im dostaneme „na koreň“ nás v jednom momente prekvapil pozitívnou odpoveďou na našu žiadosť o rozhovor, čo sme sa rozhodli rýchlo využiť.
Aké pocity vo vás vyvoláva označenie najkontroverznejší želiezovský politik?
Poznajú ma ako kritického človeka. Možno niekedy
vyzerám až nepríjemne konfrontačne. Podľa mňa by
poslanec mal svoje pôsobenie vo funkcii považovať
za poslanie. Mal by odovzdávať svoje vízie a predstavy o možnostiach skrášlenia, skultúrnenia a zlepšenia kvality života občanov, ktorých zastupuje.
Zástupca primátora mesta by však mal hovoriť
z pozície člena vedenia mesta. Niekoľkokrát ste
sa však postavili do role opozičného poslanca. Je
to podľa vás v poriadku?
Človek je už od prírody trochu romantický, mal by
však vidieť dva-tri kroky dopredu. Pri tom sa nedá
vyhnúť ani konfliktom, či už v rodine, v zoskupení
poslancov, či v úzkom vedení mesta. Som relatívne
netrpezlivý človek. Často mávam pocit, že veci by
mohli ísť aj lepšie, úspešnejšie. Keď som sa dostal do
pozície, v ktorej sa spolurozhoduje o chode mesta,
moja netrpezlivosť sa zintenzívnila a je permanentná. Keď človek v tejto pozícii hovorí o svojich predstavách, veľmi ľahko ho môžu nazvať populistom.
Obviňujú ho, že to hovorí preto, aby mal úspech, aby
sa ľuďom zapáčil a získal si ich priazeň. Je takmer
nemožné vysvetliť, že mi ide naozaj o dobro mesta.
Dúfam, že okruh ľudí, ktorí ma obviňujú z populizmu, nie je až taký veľký.
Za populistu bývate označovaný najmä vtedy,
keď sa správate, akoby ste neboli členom vedenia
mesta a svojimi vyjadreniami sa pridávate na
stranu oponentov...
V našom zastupiteľstve a na Slovensku to funguje
tak, že niektorí populisti sú aj 20 rokov poslancami.
U mňa je to úplne inak. Som poslancom vždy len
jedno štvorročné obdobie. Myslím si, že je to práve
preto, že nie som populista a nejdem po vlne, ktorá
je dominantná. Vždy si poviem svoj názor a potom
s bolesťou zisťujem, že tento názor si prisvojili tí
druhí. Ale až o 4 roky neskôr. Najosvedčenejším spôsobom, ako zostať poslancom či primátorom aj na
ďalšie funkčné obdobie, je nezabŕdať, nekritizovať,
nehovoriť nepríjemné pravdy, nehlasovať, zdržiavať
sa hlasovania a pod. Nevytvárať konfliktné situácie. Poslanec, ktorý je neaktívny, je pre obyvateľov
väčšinou tým dobrým poslancom. A poslanec, ktorý
je mimoriadne aktívny a otvorene hovorí o problémoch, má už vopred vo vienku, že bude u obyvateľstva považovaný za kritika, populistu, konfliktného
človeka, ktorý robí problémy...
To, že ste poslancom vždy len 4 roky, ešte nemusí
znamenať, že nie ste populista. Možno je to tým,

že nie až taký šikovný populista...
Mňa to v konečnom dôsledku teší, že sa toľko točíte
okolo toho, či som alebo nie som populista, pretože
to evokuje iné slovíčko – populárny. Nikdy som
nebojoval o to, aby som bol populárny. Ak o niekom
veľa hovoria, zatiaľ je to ešte dobre. Podprahoví
ľudia sú tí, ktorí sú zalezení ako potkany a vyliezajú
až vtedy, keď naozaj horí. Ja som v osobnom živote
prežil niekoľko etáp, keď som vyjadril svoj názor a
o niekoľko rokov neskôr som pociťoval na pleciach
potľapkávanie: „Pali, aj my sme to tak mysleli, aj my
to tak cítime“. Ale prečo to tiež nahlas nepovedali?
Nemali odvahu? Azda len nemali toľko síl, aby v danej chvíli povedali to, čo bolo potrebné.
Asi v živote každého človeka, či je to politik, alebo
len dobrý otec, sú chvíle, keď je potrebné mlčať.
Málokedy, ale sú. Ale nikto mi nevyvráti myšlienku,
aj história to dokazuje, že niekedy je potrebné, aby
hlas človeka, i keď len jedného zo 7500 obyvateľov,
bolo počuť. A poslanec zastupuje určitý okruh ľudí.
Dlhodobo sa zaoberám históriou mesta, lebo viem,
že Želiezovce niečo znamenali, niečo znamenajú, a najmä – optimisticky vravím – niečo budú
znamenať. V nejednom príspevku do médií som
povedal, že Želiezovce vybuchnú, či to chceme, alebo
nechceme. Potenciál, ktorý je v Želiezovciach je
neuveriteľne vzácny. Za tých 26 mesiacov, čo som
v MsZ, moje kroky diktovala najmä tá netrpezlivosť.
Terajšie vedenie mesta, ktoré je často kritizované,
preberalo mesto v mimoriadne zlej ekonomickej
kondícii. Veľa sme o tom nahlas nehovorili, pretože
sme nepovažovali za potrebné, aby tým občania boli
zaťažovaní. Bol to stav, že kam sme pichli, tam boli
problémy. Neriešené, možno ešte spred 25, 15 alebo
50 rokov. Šťastím pre vedenie mesta je, že primátorom je človek, ktorý chce robiť systematickú mravčiu
robotu. Pochopil som, že na to je potrebná nielen
fundovanosť, ale aj cieľavedomosť a vytrvalosť. Tá
akoby niekedy bola v konflikte s mojou povahou
– netrpezlivosťou. Teraz priznávam, niektoré veci
asi naozaj musia ísť pomaly, pretože rýchlo dosahované úspechy nie sú vždy trvalé. Upustil som aj
ja z niektorých svojich predsavzatí, a našťastie sa
vykryštalizovala situácia aj v MsZ. Niektorí jednotliví poslanci i zoskupenia tiež popustili z niektorých
svojich ťažšie realizovateľných vecí a popustil aj
primátor. Bolo dôležité zhodnúť sa na spoločných
prioritách. Ale pretože sme ľudia a už traja ľudia
sa v názoroch rozchádzajú, zosúladenie názorov
bolo bolestivé a žiaľbohu aj mesto to pocítilo. Čiže
škoda, ale aj našťastie, voľby sa opakujú každé 4

roky. Niekedy by však bolo potrebné 8-ročné obdobie na to, aby jedno zoskupenie ľudí mohlo niečo
konkrétne ukázať. Ide tu o výsledky práce primátora
i práce jedného zastupiteľstva. Niekedy len z našej
malosti, lebo sme len ľudia, sa vieme uraziť, nahnevať a vieme sa i zaťať. A to nám akoby zväzovalo
nohy i ruky. Našťastie, v treťom roku sa medzi nami
tieto napätia začínajú uvoľňovať a ja verím, že ešte
v tomto roku sa prvé viditeľné plody našej spolupráce ukážu.
Každá vláda sa snaží premyslene si časovať svoje
kroky, ktoré sú nevyhnutné, potrebné a tie, ktoré prinášajú len viditeľný efekt. Pre reformnú
vládu, ktorá chce v ďalšom volebnom období
pokračovať, to platí dvojnásobne. Myslíte si, že
ste to po tejto stránke robili rozumne?
Myslím si, že rozumne. Prvý rok bol o odstraňovaní
tých finančných dlhov, vyprodukovaných najmä
nemocnicou. To sme dostali do vienka. Bolo to tvrdé
uťahovanie opaskov, čo sa obyvateľom nepáčilo, ale
bolo to potrebné. Druhý rok, na moje nepríjemné
prekvapenie, to bolo vytváranie nových štruktúr,
nových projektov, ich vypracovanie a zaplatenie,
z ktorých nie všetky, ale niektoré budú realizované.
Teraz, v treťom roku – priamo v rozlete, nás veľmi
nepríjemne a neočakávane, ako celý svet, prekvapila
hospodárska kríza. Povedal som azda nepríjemnú
vetu, že: „Dobré obdobie už bolo.“ Podľa logiky malo

nastúpiť práve obdobie realizovania tých tisícich
vecí, ktoré mesto potrebuje. Povedali sme si, že aj
keď v menšom rozsahu, ale tretí a najmä štvrtý
- zdôrazňujem, nie z populizmu - to budú roky, keď
sa budú ukazovať plody nášho, niekedy až bolestivého sporenia sa v niektorých záležitostiach. Veľmi ma
teší, že už sú isté výsledky, možno sú málo zviditeľňované. Netreba sa chváliť každou novou lavičkou,
ihriskom či parkoviskom. Ľudia musia precítiť, že
naozaj sa tu spúšťa určitý mechanizmus. Aj keď tichúčko, ale nápravy v systéme, organizácii, v personálnych záležitostiach MsÚ a v rôznych výkonných
orgánoch mesta, prebehli. Ale aj tak, netrpezlivosť
je vo mne naďalej. Ja osobne som si zobral niekoľko
priorít, viem, že niektorí poslanci tento výraz nemajú radi... Ale priority existujú a musíme sa na nich
bez ohľadu na konfesie, záujmy politických zoskupení a národnostné zmýšľanie dohodnúť. Nemôžeme
bojovať každý len za seba, za svoju ulicu alebo za
svoju školu, či organizáciu. Spoločný záujem musí
byť prioritný. Ja som si napríklad vytýčil vybudovanie mestského múzea, už sú urobené základné
kroky, vypracovaný harmonogram... Teším sa na
to prekvapenie, ktoré vyvoláme, keď ho o niekoľko
mesiacov odovzdáme. A bude to naozaj mestské
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múzeum, nie elokované pracovisko alebo expozícia
levického múzea. Zvýši to počet pracovných príležitostí, pretože tam zamestnáme dvoch-troch ľudí, či
už na plný, alebo čiastkový úväzok. A budú to Želiezovčania. A robiť rekonštrukciu budovy a stavať
nové priestory budú želiezovskí robotníci. Ďalšou
mojou prioritou je vyriešenie problémov s niektorými budovami v centre mesta. Mnohé sú polozbúrané
alebo sú v nebezpečnom stave. Potom je to rozšírenie útulku o nové priestory, ktoré budú pre občanov
mesta v núdzi. Potom je to - dúfam, že sa zhodnem
s ostatnými poslancami - prekrytie niektorých vážne
poškodených komunikácií, aj keď nie asfaltovou
pokrývkou, ale aspoň takzvaným mikrokobercom.
Boľavou záležitosťou je pre mňa kaštieľ. Konkrétne
a systematicky sa pracuje na jeho záchrane. Chceme
urobiť aj úpravu okolia Domu kultúry. Aby sme sa
pred hosťami nemuseli hanbiť...
Dobre sa to počúva, ale obávam sa, že to bude
príliš dlhé...
Chcel by som však zdôrazniť, že napriek našej vôli
to nešlo všetko tak, ako by sme chceli. Najskôr sa
mesto muselo dostať minimálne do nuly, potom sa
museli vypracovať projekty, prišla kríza a my sme
museli začať postupne vypúšťať niektoré záležitosti
a filtrovať viac a menej dôležité veci. Samozrejme,
že je toho menej, ako sme očakávali. Čo sa týka politickej situácie, je to vždy boj. Na budúci rok budú
voľby a poznajúc našu želiezovskú mentalitu, očakávam aj určité ataky z kruhov, ktoré momentálne
nie sú priamo zainteresované do chodu mesta. Mám
určité impulzy a informácie, že prídu dokonca aj
podpásové údery, napádania a ohovárania...
Týka sa to aj nejakých poslancov?
Samozrejme. Niektorí už zbierajú chyby, chybičky,
pochybenia poslancov či primátora, aby ich mohli
použiť. Dokonca sa tu šermuje takými výrazmi, ako
„porušili zákon“ alebo „nenapĺňajú podstatu zákona“, čo sa týka napr. chodu MsÚ alebo organizačnej
štruktúry. Zákonom je však stanovené, že každý
občan, keď sa dozvie o niečom protizákonnom, musí
to okamžite, nie keď mu to bude vyhovovať, hlásiť!
Ja nemám ten pocit, že by sme porušili nejaký zákon. Máme vytvorenú legislatívnu komisiu, máme
viac komisií a v nich veľmi bystrých a šikovných
poslancov. Aj keď sa niekedy kritizujeme... Ja som
naozaj hrdý na toto zoskupenie terajších 12-tich
poslancov... Je vlastne dobre, že máme aj niekoľko
„vyrývačov“, pretože z tých vzájomných sporov
vyrastajú určité konsenzuálne efekty. Čiže nikdy to
nie je valivá väčšina, pretože to by ani nebolo dobré,
aby sa valcovacím spôsobom niečo dosahovalo. Tu
je to vždy veľmi ťažko vytvorená dohoda, ktorá
môže byť trošku ťažkopádna, ale aspoň má človek
pocit, že je to naozaj konsenzus...
Predchvíľou ste hovorili, že isté kruhy niečo
chystajú a že sa to týka aj poslancov. Ale v tomto
modeli – „konsenzuálnom“, ako ho primátor
nazýva, predsa neexistuje opozícia...
Samozrejme, nemyslel som tých poslancov, ktorí
sú v tomto zastupiteľstve, pretože tí veľmi otvorene
a bez nejakých zábran povedia akékoľvek svoje kritické pripomienky. Myslel som na zoskupenia, ktoré
očakávajú revanš, návrat istých osôb, zoskupení...
Ja však tvrdím, a stále viac ľudí aj v iných mestách a obciach na to prichádza, že na komunálnej
úrovni treba zabudnúť na pravicovosť i ľavicovosť
a zaoberať sa len konkrétnosťami. Dôkazom, kam
vedie to rozdeľovanie podľa straníckej príslušnosti,
je katastrofálny stav v Maďarsku, kde pomaly celá

ekonomika padá na tom, že sa nevedia rozhodnúť,
kto má viesť štát – pravica alebo ľavica. Našťastie,
myslím si, že obyvatelia na Slovensku túto stránku
už dávajú trošku bokom. Treba nájsť konsenzus,
spoločnú reč a spoločné ciele. To isté platí aj v Želiezovciach. Raz sa jedno politické zoskupenie na
moje vety napísané v mestských novinách skoro
urazilo a dokonca protestovalo proti tomu, že som
si dovolil povedať: „Zanechajme hranie sa na slovenskosť, zanechajme hranie sa na maďarskosť, ale
začnime sa hrať na želiezovskosť.“ Toto je pre mňa
osobným mottom, pretože práve to je podľa mňa
dôležité a nie to, akého je človek vierovyznania, akej
politickej orientácie alebo národnosti. Všetci sme
Želiezovčania.
Ste presvedčený, že viete, v čom spočíva tá „želiezovskosť“?
Počul som na svoju adresu, že jeden viceprimátor
by nemal toľko chodiť na bicykli... Ale ja najmä od
tej doby, čo zastávam túto funkciu a som poslanec,
sa mimoriadne rád pohybujem medzi najširšími
vrstvami ľudí. Preletiac autom by som nikdy nevidel, nepočul, neprecítil to, čo preciťujem. A ja sa
veľmi snažím vo svojich príspevkoch na zasadnutiach MsZ nehovoriť vlastné názory. To nie je teraz
ani podceňovanie, ani povyšovanie sa. Ale naozaj
preciťujem nálady obyvateľov, ich požiadavky, očakávania a najmä ciele, ku ktorým by mali v tejto
ťažkej ekonomickej situácii Želiezovce smerovať.
A preto niekedy až s prílišnou razanciou hovorím
to, čo hovorím, pretože to nie je môj osobný názor.
To znie veľmi zaujímavo. Ale tým konfliktom s redaktormi mestských novín, keď ste prestali písať
Želiezovské spomienky, trestáte najmä občanov...
Aj to dokazuje len to, že som naozaj krehká duša,
ako každý jeden z nás, od Gašparoviča až po bezdomovca. Aj ja mám svoje negatíva, slabosti a slabiny
a je možné, že práve na začiatku spomenuté slovo
– netrpezlivosť - v niektorých veciach mi vie zatemniť mozog. Pamätám sa, kedy v mojej hlave vznikla
tá myšlienka, že som sa cítil byť urazený, čo v mojom veku nie je veľmi sympatické... Už veľa rokov
sa svedomite zaoberám históriou mesta a okolitého
regiónu. Pritom som si v sebe vytvoril jedinú bigotnú, utkvelú formu – jednoznačne sa vždy držať
pravdy a ani v najmenšom, v jedinom dátume,
v jedinej pripomienke sa nikdy nesnažiť o už spomínaný populizmus. Čiže keď sa niečo stalo tak, tak sa
stalo tak a zásadne si veci neprikrášľovať, ale povedať si vždy tvrdú pravdu. Možno z určitej poruchy
v komunikácii v aprílovom čísle vyšiel ten článok
(ŽS, apríl 2009, str. 3, Csatlós-Smiley - pozn. red.).
Snažím sa veriť, že bol myslený humorne. Mňa však
zarazila reakcia obyvateľov, keď práve moje meno
bolo spojené s tým huncútstvom, alebo pokusom poukázať na menšiu rozhľadenosť určitej vrstvy obyvateľov Želiezoviec. Celý článok, opakujem a trvám
na tom, nebol so mnou kompletne konzultovaný,
s nevôľou som síce dal súhlas, ale to som nevedel, že
tam bude fotodokumentácia, ktorou bude tá napísaná nepravda ešte zvýraznená. Šéfredaktorovi som
vytkol, že prvoaprílové vtipy sú aktuálne prvého
apríla. Žiaľbohu, naše noviny nevychádzajú prvého
v mesiaci. Bolo to pre mňa poučenie a dúfam, že
to bolo poučenie aj pre redaktorov. Trvám na tom,
že nikto nie je povinný poznať historické udalosti
a že to bolo hazardérstvo s dôverou voči mestským
novinám a mojej osobe...
Ako sme už napísali, poučenie to bolo aj pre
nás. Ale nikde sme netvrdili, že by bol človek

povinný poznať historické udalosti. A okrem
toho ste museli vedieť, že k článku bude „fotodokumentácia“, pretože bez nej by sa článok
vôbec netýkal vašej osoby a nebola by potrebná
konzultácia s vami, ani váš súhlas. Tiež to však
vidím ako poruchy v komunikácii.
Ešte z detstva, zo školy si pamätám, že prvoaprílové
žartíky boli pre tých, na ktorých boli spáchané a
ktorých dostali do omylu, veľmi nepríjemné. Pri
tých negatívnych reakciách som si vedel veľmi živo
predstaviť práve starších dôchodcov, ktorí boli takýmto spôsobom, aj keď nie s negatívnym úmyslom,
uvedení do omylu. To vyústilo do udalostí, že ľudia
sa prihlasovali na MsÚ, chceli si pomôcť vo svojej
ekonomickej situácii. Nebol to správny spôsob, ako
rozosmiať v tejto ťažkej ekonomickej situácii našich
obyvateľov... Desiatky a desiatky reakcií a pripomienok, s ktorými ma ľudia zastavovali na ulici alebo
mi telefonovali, vo mne vyvolalo kŕč. Zdá sa mi,
že tento kŕč je už na ústupe a dúfam, že pominie.
Počítam s tým, že počnúc septembrovým číslom
obnovím rubriku Želiezovské spomienky.
Zamyslel som sa nad tým, prečo ich vlastne píšem
a jediné, čo mi napadlo, bolo konštatovanie, že to
robím pre pozdvihnutie mestského povedomia, či už
staršej alebo strednej generácie, alebo mladých ľudí.
A o to sa aj naďalej budem veľmi tvrdohlavo snažiť.
Aby sme začali byť hrdí na naše mesto, na náš región,
pretože si nemusíme nič vymýšľať, ako v uvedenom
prípade. Aj tak je dosť historických daností, na ktoré
obyvatelia tohto hustého regiónu môžu byť hrdí.
Teda sa do budúcnosti pozeráte optimisticky?
Veľmi ťažká otázka. Musím sa priznať, že začínam
vidieť nejaké svetielka, ktoré poukazujú na to, už som
to spomenul, že to musí vybuchnúť. Želiezovce majú
v histórii obrovský potenciál, ktorý raz Európa ocení.
Aj medzi poslancami bol spor o to, akým smerom by
sa Želiezovce mali uberať. A už takmer všetci pochopili, že Želiezovce si musia zakladať na svojej historickej danosti, že musíme mať v popredí práve kaštieľ,
Schuberta, Sachera... O tom svedčia aj naše najnovšie
kroky – nadväzovanie kontaktov s potomkami želiezovských grófov, ich pozvanie do Želiezoviec...
Je dôležité, aby Želiezovce nezabúdali na tie rodiny,
komunity, ktoré Želiezovciam priniesli určitý vzostup. Či už ide o židovskú komunitu, ktorá zmizla,
či ide o tú, ktorá vlastne bola pôvodným majiteľom
želiezovského kaštieľa, alebo komunitu presídlencov,
alebo Slovákov, ktorí do tohto typicky maďarského
kraja priniesli to nóvum, tie klady.
Práve tieto rozmanitosti by sme nemali pustiť a nemali by sme sa snažiť, aby sa Želiezovce premenili na
slovenské mesto, alebo na maďarské, cigánske, židovské... Želiezovce nech zostanú takými, akými sú. Len
spolupráca týchto komunít alebo rôznych zoskupení
môže prispieť k úspešnému napredovaniu!
Máme potenciál minimálne na európskej úrovni.
Práve to množstvo mladých ľudí, ktorí chodili
a chodia na západ a zistili, či zisťujú a prichádzajú
na to, že ho naozaj máme. Možno spí alebo je v polospánku, a treba ho zobudiť, rozprúdiť... A to sa aj
tak stane. Je to len otázka času. Ak budeme úspešní
v spolupráci, kooperácií všetkých možných názorových zoskupení v meste, budeme ťahať za jeden
povraz a dáme bokom všetky spory, pôjdeme tým
správnym smerom. Je možné, že za dva roky sa nám
to nepodarí a niekoľko rokov budeme na to čakať.
Ale je to na spadnutie!
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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9. C
predný rad zľava: Simona Rašíková, Miriama Mirjáková, Mária Mátéová, Veronika Mészárošová, Žaneta Magová, Noémi Virágová, Monika
Nagyová; stredný rad zľava: Róbert Kováč, Jakub Zikmund, Richard
Škvarda, Michaela Hlavňová, Barbara Morvaiová, Viktória Kotrusová,
Marek Hegedűs; zadný rad zľava: Mário Monc, Attila Vámoš, Milan
Pazár, triedny učiteľ PaedDr. Jozef Výboch, Roland Molnár, Branislav
Slušný
9. A (vľavo dole)
predný rad zľava: Kristína Fűriová, Dominika Šedivá, Annamária Róžová, Tímea Tóthová, Simona Michlová, Alexandra Číková, Angelika
Antalíková, Hana Szabová; stredný rad zľava: tr. učiteľka Mgr. Marta
Bugárová, Viktor Lestyan, Martin Podmanický, Roland Mocbeichel,
Jozef Szívó, Ján Šuranský, Denis Dobrovický, Stanislav Fabo; zadný rad
zľava: Gabriel Juhász, Daniel Romada, Zoltán Szabó, Timotej Halaši,
Tomáš Zábrenszki, Adrián Maczkó
9. B
predný rad zľava: Kristína Boženíková, Margaréta Kaszmányová,
Slávka Bogárová, Enikő Chrenková, Veronika Hrnčiarová, Adriana
Ducháčková, Carmen Andrassyová, Gabriela Mišeková; stredný rad
zľava: Michal Babecz, Matúš Moravčík, Mário Herceg, Róbert Juhász,
Ján Hurtoš, Daniel Bócz, Zoltán Homola, Iveta Donátová; zadný rad
zľava: Roman Adamík, Dušan Goras, Peter Ivančin, Patrik Javro, Tomáš
Benčík, chýba: tr. učiteľka Mgr. Naďa Koncsalová

Gastronomické uznanie od Dunaja
KAMENICA NAD HRONOM (iv) – Dňa 30. mája sa uskutočnil
už X. ročník obecných Dní sv. Orbana, v rámci ktorých organizátori vyhlásili regionálnu súťaž vo varení kotlíkového guláša. Do súťaže sa zapojilo 20 záujemcov, nielen z obce, ale i zo širšieho okolia
a spoza hraníc. V súťaži boli reprezentované aj farby nášho mesta,
keďže medzi súťažiacimi bola aj dvojica zo Želiezoviec. Otec a syn
sa o šírenie dobrého mena nášho mesta zaslúžili nielen účasťou,
ale aj svojím výtvorom, ktorým si vydobyli prvenstvo v súťaži.
Na základe jednomyseľného rozhodnutia poroty vedenej kuchárskym šéfom z Budapešti, súťaž vyhral Gabriel Pásztor so svojím
otcom Ondrejom. Diplom im odovzdala starostka obce Judita
Slivová. Ondrej Pásztor exkluzívne pre našich čitateľov prezradil
aj zjednodušený recept víťazného guláša: „Treba k tomu hovädzie
mäso, soľ, čierne korenie, paprika a dávka
dobrej nálady.“ A samozrejme nezaškodí
trochu obratnosti vo
varení – mohli by
sme dodať. Víťazstvo
predsa nie je také
ľahké. „Dôležitý je
výber mäsa. Na kotlíkový guláš potrebujeme hovädziu holeň.
A treba vareniu dodať
aj formu, dôležité je oblečenie – podľa možnosti biele a dekorácia
hotového jedla,“ hovorí o svojich skúsenostiach starší z víťazného
tandemu. Dobre vedieť...

Ochutnávka rôznych
mäsových
špecialít a vína,
čapované
pivo
a to všetko zadarmo – hovorilo sa
po meste 3. júna.
V centre mesta
v tzv. modrých butikoch prevzal predajňu mäsa nový
nájomca. Otvorenie
značkového
mäsiarstva privítal vo svojom príhovore aj primátor, ktorý v sprievode
viceprimátora navštívil túto akciu, aby okrem iného prestrihol pásku,
na čo čakalo niekoľko netrpezlivých zákazníkov. Predajňa by mala
doplniť sortiment mäsových výrobkov a vína v našom meste, ale aj
piva istej, čiastočne staronovej značky, ktorá si zatiaľ do nášho mesta
len nachádza cestu. Nuž, ako sa možno bude hovoriť, dobrý mäsiar
– všetko dobré.
(šh)
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Strelecký klub mesta Želiezovce Brok
pri OKO SPZ Levice
USPORADÚVA
v sobotu 12. septembra 2009
I. ročník
BROKOVÉHO DVOJBOJA
o putovný pohár mesta Želiezovce
a memoriálu všetkých bývalých športových strelcov
a rozhodcov okresu Levice
na strelnici v Želiezovciach (za mostom cez rieku Hron)
Brokový dvojboj
TRAP – BATÉRIA 15
UPRAVENÝ SKEET – OS

2 x 25 terčov
2 x 20 terčov

Program: 08:00 hod. prezentácia
09:00 hod. otvorenie
17:00 hod. záver
Štartovné: 30,- eur (obed,
občerstvenie a parkovné)

Porotu opäť zaujal Kincső
zo Želiezoviec

LIKAVKA (šh) – Na XXXIV. ročníku detského folklórneho festivalu Pod
Likavským hradom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. – 14. júna 2009 sa
zúčastnilo 16 detských folklórnych súborov z celého Slovenska – víťazov regionálnych a krajských postupových súťaží. Festival so súťažnou
prehliadkou, ktorej vyhlasovateľom bolo Národné osvetové centrum
v Bratislave, organizátormi Obec Likavka a Liptovské kultúrne stredisko
a bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, sa mala
pôvodne odohrávať na prírodnom amfiteátri pod hradom. Nepriaznivé
počasie organizátorov prinútilo celý festival premiestniť do kultúrneho
domu. Nakoniec sa ukázalo, že tieto priestory sú pre súťažnú prehliadku
najvhodnejšie.
Odborná porota hodnotila predovšetkým autenticitu, štýlovosť a scénické
spracovanie ľudových zvykov (najmä fašiangy, vítanie jari, Morena, Lucia) v podobe rečňovaniek, hier, prekáračiek, tanca. Zvláštna cena poroty
bola udelená jedinému zúčastnenému maďarskému súboru – detskému
a mládežníckemu súboru Kincső zo Želiezoviec, ktorý si navyše odniesol
aj strieborné pásmo.

Chráňme a zachovávajme si zvyky našich predkov 7
Jakub – Anna 25. a 26. júl – prelom týchto dní
sa považoval za predel medzi letom a jeseňou.
Verilo sa, že kto chcel predať dobytok, mal ho na
Jakuba posypať mravčími vajíčkami, aby mal veľa
kupcov. Jakubom sa končí pravé leto, Annou sa
začína babie leto, ktoré postupne prechádza do jesene. „Svätá Anna chladná z rána“. Má sa vyberať
cesnak, lebo vraj po Jakubovi uteká do zeme. Toto
obdobie sa považovalo za vhodné na okopávanie
kapusty a krumpiel (zemiakov).
Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny,
krúťte, že sa krúťte, moje milé hlavy.
Alebo:
Včera bolo Jakuba, dneska je Anny,
aby krumple narástli ako naše hlavy.
Po našich slovenských dedinách v tomto období
boli známe Anenské zábavy.
Dožinky – oddávna viedla k chlebu úmorná
a strastiplná, ale zároveň krásna cesta. Nastal,
priblížil sa čas, kedy tie najstaršie a najskúsenejšie žničky začali pripravovať dožinkový veniec
– symbol ukončenia žatvy a čas radostných
dožiniek.
Idú ženci z rolí, prestierajte stoly.
Stoly javorové, obrusy kmentové.
Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš,
veru sa pred nami, za dvere neschováš.
Žatevné vence sa vili z klasov a stebiel obilia,
ozdobovali sa papierovými stuhami a ružami. Do
gazdovho sedliackeho dvora prichádzal sprievod
dožinkárov s vencom. Na čele bol žatevný gazda,
kosec s vencom, najkrajšia žnica, muzika a všetci
ostatní za nimi.
Gazdíčko, gazda náš, dajže nám oldomáš,
dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky.
Dajže nám ho smele, dožali sme vesele.
Gazda veniec prijal, poďakoval sa za statočnú
robotu a všetkých pozýval k prestretým stolom
– k oldomášu. Bývalo zvykom, že gazdiná žencov
oblievala vodou a veniec zavesila na gánok, kde
visel až do novej žatvy. Žatviari z Poník, ktorých
najímali ako žatevných robotníkov, prednášali
takýto vinš:
Milý pán hospodár, milá pani hospodárka,

už sme vám požali, kde ste len čo mali.
Keď sme to spravili, veniec sme uvili,
s ním sa k vám ponáhľali, ako sme vládali.
By sme vám s láskou odovzdali tento dar.
By ste boli toľko rokov zdraví, koľko je v tomto
venci trávy,
by ste mali toľko pekných dietkov, koľko je v tomto
venci kvietkov.
By ste nám dali toľko litrov piva, koľko očí sa tu
na nás díva,
by nás pani hospodárka obdarila aspoň súdkom
vínka.
Preto milý náš pán hospodár, prijmite vďačne
tento od nás dar.
V jednej modlitbe - otčenáši hovoríme – „Chlieb
náš každodenný daj nám dnes...“ a preto si spomeňme na našich rodičov, starých rodičov, na
našich predkov, ktorí skôr ako začali žať, pokľakli
a pomodlili sa. Keď začínali krájať nový chlieb,
prežehnali ho a skôr ako ho vložili do úst, ho pobozkali. Chlieb nebol len jedlom, ale vždy aj „Božím darom“, nemali by sme na toto zabúdať ani
dnes. Veď nie nadarmo Slováci vždy vítali, vítajú
a uctievajú si svojich hostí „chlebom a soľou .“
V dedine z ktorej pochádzam sme mali
malé gazdovstvo. V maštali stáli tri ťažné kone,
menovali sa Pišta, Cila a Gandino, ktorý bol
riadny divoch. Ešte tam boli ustajnené štyri
kravy a nejaké jalovice. Chovali sme aj prasatá,
sliepky, husi, kačice a zajace. Starý otec Vítko
mal predtým dvoch volov, ktorých sa veľmi ťažko
vzdával, lebo vedeli strašne veľa utiahnuť, aj keď
boli pomalšie. Všetci gazdovia v dedine už mali
kone, len on sa tých volov vzdal ako posledný
a až potom kúpil kone. Starého otca som si moc
neužil, lebo skoro zomrel. Tak som sa ako malý
chlapec neustále motal popod sukne starej materi. Babka - ako som ju volal, ma veru všeličomu
naučila. Brávala ma všade so sebou, či na pole,
do hory na hríby, alebo do humna, kde sme mali
ovocný sad. Zbierala liečivé bylinky a naučila ma
ich spoznávať a určovať, ktorá je na aký neduh,
na akú chorobu. Najskôr sme ich zbierali podľa
druhov v určitú presnú dobu. Doma sme ich

pozväzovali motúzom do malých viazaničiek
a pozavesovali dolu hlavou na hradu na povale
pod škridlu, aby sa usušili. Neskôr babka miešala
z nich čajové zmesi podľa druhu choroby. Liečivé
bylinky zbieram dodnes na chutné,voňavé a zdravé liečivé čaje. Po smrti starého otca ma naučila
strihať stromy a starať sa o ovocný sad. Najradšej
som však s ňou chodil do lesa na lesné plody
a hríby. Keď nastal ten čas, keď rástli, tak večer
prichystala omastený chlieb s cibuľou, navarila
bylinkového čaju a dala poživeň do batohu, aby
sme neboli hladní. Skoro ráno, ešte za tmy, ma
zobudila. Zobrali sme si palice, nožík a košíky,
na chrbát batoh s poživňou a vyrazili sme do
lesa pod kopec, ktorý sa menuje Holý vrch. Učila
ma spoznávať jedlé a jedovaté huby, kde rastú,
pod akými stromami a ešte dôležitú vec: kedy
a podľa čoho sa to dá určiť. Táto hubárska vášeň
ma drží dodnes. Keď sme prišli domov s plnými
košíkmi, hrdí a pyšní na náš úlovok, hneď sme sa
celá rodina pustili do čistenia a krájania. Dubáky,
kozáky, suchohríby a modráky sme nakrájali na
tenké plátky a poukladali na sito sušiť. Vtedy boli
dobre usušené, keď sa dali prelomiť. Uskladňovali
sme ich v sklených pohároch. Pridávali sme do
nich nové a celé čierne korenie, aby sa nám do
nich nedali mole. Vlastnoručne nazbierané hríby
dobre chutili v štedrovečernej polievke a silvestrovskej kapustnici.
Na dvore pod šopou starý otec postavil pec
na pečenie chleba. Chodievala k nám piecť skoro
celá dedina. Zvykli sme nakrájať jabĺčka, hrušky,
zrelé bystrické slivky a šípky, ktoré sme sušili na
rozohriatej peci. Šípky a štipky sušených jabĺčok
boli dobré na zjemnenie čajových zmesí. Tieto
usušené plody boli dôležitým zdrojom vitamínov
cez zimné mesiace. Sušené slivky dávala babka
do kyslých strukovinových polievok alebo keď
varila divinu. Ako deti sme ich spolu s hruškami
a jablkami cmúľali namiesto cukríkov. Starý otec
usušené ovocie pridával do fliaš s domácou pálenkou, nechal odležať, aby chuť sušeného ovocia
prešla na pálenku.
Jozef Beník
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Kam v lete?
Je tu leto, čas festivalov, koncertov a iných
kultúrnych a spoločenských podujatí pod
holým nebom. Kam sa vybrať v našom
regióne. Ponúkame vám prehľad letných
udalostí v okolí, dúfame, že si niečo vyberiete. Príjemnú zábavu.
25. – 26. júla 2009, Miesto: Strekov (vinohrady)
II. STREKOVSKÝ PIVNIČNÝ FESTIVAL
Otvorením vinohradov pre širokú verejnosť chcú domáci ukázať hodnotu práce
vinohradníkov, vinárov – od viniča až po
najvzácnejší výsledok ich činnosti: víno.
Bohatým programom II. Strekovského pivničného festivalu pokračujú v začatej práci
– pomáhať rozvoju miestnych kultúrnych
a spoločenských tradícií, a podporiť rozvoj
cestovného ruchu i agroturistiky v regióne.
Vstupenka 7 eur (v predpredaji na www.ticketportal.sk 6 eur). Vstup je bezplatný pre
deti do 14 rokov (na festivale sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelého), držiteľov
ZP a ZŤP. Pohár na ochutnávku - 1,5 euro,
lístok na ochutnávku - 0,30 euro
Program
Okrem pestrého hudobného programu je v
ponuke množstvo kultúrnych bonbónikov:
možnosť zatancovať si s ľudovými tanečníkmi, zaspievať si ľudové piesne s folkloristami,
pobaviť sa na divadelných scénkach, možnosť
odkukať niektoré finty remeselníkov, bohatý
detský program pre deti.
Štúrovo, pešia zóna, vždy o 19:00 hod.
LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
18. júla: tanečná skupina DEVILS, skupina
SKÝCOVANKA; 25. júla: koncert JÓVILÁGVAN, bluesový večer: BOBOŠ a priatelia; 1. august: tanečná skupina EXTRÉM;
hudobná skupina ATLAS ; 8. august: nostalgický koncert - HÜMÉR, skupina RIO; 15.
august: tanečná skupina DEVILS, koncert
skupiny ROCKIN´ROCK CATS koncertje;
22. august: egyptský večer – tanečná show,
koncert skupiny BLUES BROTHERS; 29.
august: koncert skupín LIVE MIRROR a
ACOUSTIC. Zmena programu vyhradená
31. júla – Pomlé, Šamorín, 1. augusta: amfiteáter Komárno – 18:30 h:
koncert skupiny Tankcsapda (H), hostia:
Aurora (H), Phoenix.
25. júla, 21:00 – 06:00 hod., Kúpalisko Štrand,
Nové Zámky
RAINBOW OPEN AIR 2009
Drum and Bass Stage: BLACK SUN EMPIRE
(NL), DISTORTED MINDS (UK), PANACEA
(DE), BROOKLYN (CZ), MC DON.SKEY
(NL), CRAB (PL), SVETLUX (UK-SK), BIOFORMS - GORO & DEPHZAC (SK), BION
& FEZRY (SK), REDDOG (SK)
More
info:
www.dnb.sk/parties/1394/
rainbow-open-air-2009/

1. augusta 2009, Želiezovce, kemping
TÁBOR NAUTILUS ´09
Program: od 14:00: Devil Street 13, Ayers
Rock, Mohecco, Display, Crashpoint, Konflikt, Nautilus, Bikini
Vstupné: v predpredaji 10 €, na mieste 13 €
informácie: www.nautilusmusic.sk
12. – 17. augusta 2009, Budapešť, ostrov Óbudai
SZIGET FESTIVAL 2009
Festival Sziget má každoročne celkovo viac
ako 300 000 návštevníkov a na hlavnom javisku sa vystrieda viacero svetovo známych
hudobných skupín, spevákov a speváčok. Na
ostrove môžete nájsť veľmi veľa zaujímavých

atrakcií, spomenieme iba zopár najzaujímavejších: premietanie filmov, divadelné predstavenia, výstavy, rôzne športy (od vodného
futbalu, cez lukostreľbu až po bitku v blate),
karaoke show, šach, bungee jumping, paintball, cirkus, diskotéky, diskusie na rôzne
témy, pivo a samozrejme, že vás hlavne nadchne tá neopakovateľná, iba pre tento festival
špecifická a jednoznačne neprekonateľná
atmosféra slobody a mieru, ktorá sa nazýva
Szigetovská nálada.
Program – potvrdené do konca júna
Main Stage: 12. 8.: IAMX, Nouvelle Vague,
Ska-P, Snow Patrol, Lily Allen, 13. 8.: Miss
Platnum, e Ting Tings, Die Toten Hosen,
Bloc Party, Fatboy Slim, 14. 8.: Haydamaky,
Primal Scream, Pendulum, e Prodigy, 15.
8.: e Subways, Editors, Klaxons, Manic
Street Preachers, Placebo, 16. 8.: Disco Ensemble, Danko Jones, Maximo Park, e
Offspring, Faith No More
World Music Main Stage: 12. 8.: So Kalmery, Napra, Oi Va Voi, Calexico, 13. 8.: 08001,
Palya Bea, Életek éneke („Az erdélyi Buena
Vista“), Orquesta Buena Vista Social Club ®,
14. 08.: Figli Di Madre Ignota, Csík Zenekar
and guests, Zamballarana, Amadou & Mariam, 15. 8.: Speed Caravan, Woven Hand &
Muzsikás, N&SK, Khaled, 16. 8.: Vieux Farka
Touré, Besh o droM, Tiken Jah Fakoly. Broterhood of Brass: Boban Marković Orkestar
+ Frank London‘s Klezmer Brass Allstars
A38 – WAN Stage: Blasted Mechanism, De
Staat, La Troba Kung-Fú, Matatu, Miloopa,

Muchachito Bombo Infierno, Squarepusher,
Tricky, White Lies, Rock Stage, Backyard Babies, Brujeria, Donots, Expatriate, Gwar, Life
of Agony, Turbonegro
Party Arena: Armin van Buuren, Birdy Nam
Nam, Coldcut, Dillinja, Eric Prydz, Grooverider, Paul Oakenfold, Pete Tong
0-tý deň, 11. 8.: podujatie Rock Againts Racism – Rock proti rasizmu: LGT, a Kispál és
a Borz, a Heaven Street Seven, Balázs Fecó,
KFT, Deák Bill Gyula, a Quimby, a Beatrice,
a Kaukázus, Rúzsa Magdi, Péterfy Bori Love
Band, Novák Péter, Bródy János, a Bikini, a
Fish!, az Irie Maffia, a Pannonia Allstars Ska
Orchestra, a Turbo, a Subscribe, a Republic,
a Zanzibár, Jamie Winchester, a 30Y, Müller
Péter Sziámi a ďalší. Od 23.00 h na A38-WAN2 stage: Animal Cannibals, Ladánybene 27, Dopeman, Anna and the Barbies,
jazzoví hudobníci.
Ceny lístkov: lístok + kemping 188 €, lístok
bez kempu 150 €, lístok VIP kemp 83 €, lístok karavan 125 €, denný lístok 42 €. Nákup
lístkov: www.ticketstream.cz, www. listok.sk,
www.ticketportal.hu. (Podrobný program:
www.sziget.sk, www.sziget.hu)
14.– 16. augusta, Nýrovce, futbalové ihrisko
REBORNED FLAMES III. BIKE WEEKEND
Kapely: Sick Dog, Nautilus, Ayers Rock,
Devil Street 13 (rockabilly), Rockin´ Rock
Cats (rockabilly), Blues Company, Memento
(Kabát r. b.), AB/CD (AC/DC r. b.), Lükverc
(Rammstein r. b.). Bufety, rôzne súťaže, možnosť stanovania a ubytovania...
Vstupné: 10 €
(viac na www.rebornedflames.szm.sk)
16. – 17. augusta 2009, Vráble, (staré ihrisko)
ROCK SHOW VRÁBLE 2009
16. 8.: 18:30 - 19:30 1st Choice, 19:45 - 20:45
Metalinda, 21:00 - 22:00 Michal Chrenko
17.8.: 18:25 - 19:25 Bystrík & Robo Papp, 19:
45 - 20:45 Samo Tomeček a Free Inna Cage,
21:00 - 22:00 Smola a Hrušky
http://rockshow.agonia.sk/index.htm?hid=aprkritrd26b0dbvsne9jsaje6rcmm
21. – 22. augusta 2009, Hrušov (okr. V. Krtíš)
HONTIANSKA PARÁDA
je festival ľudovej kultúry, plný folklóru,
hudby a tanca. Naživo predstavuje život na
lazoch: ukážky ručnej žatvy, pečenie chleba
v kamenných peciach, pálenie dreveného
uhlia, kresanie dreva a kameňa... Po celej
dedine sú rozmiestnené dvory ako priestor
pre ochutnávku, zábavu, ale i prezentáciu
okolitých obcí.
Program: 21. 8.: ochutnávka, posedenie,
hudba, spev, tanec, ukážky: žatva, pečenie
chleba, ľudoví remeselníci, výstava starej roľníckej techniky, vystúpenie sólistov a kolektívov, vystúpenie SĽUK; 22. 8.: ukážky: žatva,
konský záprah pri prácach, práca s drevom
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Okrúhle výročie

Anketa
Pri príležitosti 10. výročia existencie našich
novín sme boli zvedaví, ako ich vnímajú
obyvatelia. Položili sme im niekoľko otázok:
Poznáte mestské noviny? Kupujete ich? Čo
sa vám na nich páči? Čo by ste radi zmenili?

Marián Uhliar a Dávid Farkas: 768
Mestské noviny si kupujeme vždy, páčia sa nám a
chceli by sme si ešte viac
prečítať o Želiezovciach.

Kinga Dinnyés:
Mestské noviny kupujem dvojmesačne, vždy si prečítam, čo nové sa v
meste deje, ale rada by som si v nich
prečítala aj nejaké dobré pletky.

Jana Nagyová: 778
Nepoznám noviny, ešte som ich nevidela. Možno môže za to chýbajúca
propagácia. Bolo by asi potrebné viac
upriamiť pozornosť občanov na noviny.

Ľudovít Jakab: (755)
Ešte som nevidel tieto noviny, nezvykol som si ich kupovať, uprednostňujem iné noviny.

Milan Herák: 773
Čiastočne som spokojný s novinami, čiastočne mi však v nich niečo
chýba. Veľa sa v nich píše o oficiálnych udalostiach, ale ja by som
bol zvedavý aj na to, čo sa deje za
kulisami.

Ján Momko: (762)
Keďže sa v Želiezovciach zdržiavam
len málokedy, kupujem ich zriedka.
Čo sa týka miestneho spravodajstva,
som spokojný, privítal by som viac
informácií o nových obchodoch a
cenách.
Gizella Ráczová: (764)
Mestské noviny si vždy kúpim a
prečítam si správy. Bola by som
rada, keby tam bolo viac informácií z kultúry, ale celkovo sa mi
noviny páčia.
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Gombkötő Tomáš: 775
Noviny poznám, ale nezvykol som ich
kupovať. Zaujíma ma síce, čo sa deje
v meste, ale čítam iné druhy novín.
Tomáš Veselovsky: 771
Mestské noviny si zvykli kupovať
rodičia, ale v ostatnom období si
ich kupujem aj ja, pretože tam píše
bývalá spolužiačka. Nič by som nemenil, páčia sa mi také, aké sú.
Katarína Balázsová

Kam v lete?

a kameňom, stavba uhliarskej míle, výroba
dreveného uhlia, pečenie chleba, gazdovský
dvor – jednoduché jedlá, ľudoví remeselníci,
vystúpenie heligonkárov, Hontianske dvor
– ochutnávka, posedenie, hudba, tanec, spev,
ukážky prác, veselica, na amfiteátri vystúpenia hontianskych sólistov, folklórnych skupín, detských súborov, zvykoslovné pásmo
hontianskych obcí, Zlaté husle.
Program na: www.hrusov.sk
28. – 30. augusta 2009, Kremnica
KREMNICKÉ GAGY – Európsky festival
humoru a satiry
Medzinárodná prehliadka kultivovaného
humoru, nezávislej satiry a veselej recesie s
dlhoročnou tradíciou (od 1981). Na 13 interiérových scénach a exteriérových pódiách
prezentuje svoje najlepšie produkcie cca 300
úspešných autorov, divadelníkov, hudobníkov, bábkarov, výtvarníkov, mímov, klaunov,
recitátorov a pouličných umelcov. Trojdňový
happening dobrej nálady na konci leta pra-

videlne navštevuje niekoľko tisíc divákov z
celého Slovenska i zahraničia.
Program na: www.gagy.eu
Ostrihomská hradná scéna – letný
program 2009
Program – hradná scéna: 17. – 18. júla: Machiavelli: Mandragora, predstavenie Jókaiho
divadla v Komárne; 18. júla – Námestie
Széchenyi: Hungarythm, tanečné divadlo
Presidance Company; 22. a 24. júla: Anyám
tyúk, avagy Az ember tragédiája, divadlo
L´art pour L´art; 25. júla: Východné rozprávky, večer brušného tanca; 29. júla: Sándor
Mária: Trávnikárska kniha, predstavenie Budaörsi Játékszín; 31. júla: Desatoro tulákov,
večer Lászlóa Földesa – Hobo; 1. augusta:
Mediterrán, predstavenie nového albumu
skupiny Princess; 7. – 8. augusta: István
Örkény: Mačacia hra, predstavenie Divadla
Örkény a Ostrihomskej hradnej scény; 9.
augusta – Námestie Széchenyi: Nebeské
dvere, predstavenie Maďarského baletného

V roku 1998, keď som pripravoval
volebný program, jedným z mojich predsavzatí, čo bolo uvedené aj v predvolebnom
programovom náčrte, že je dôležité dosiahnuť, aby samospráva mesta mala vlastné
periodikum, ktoré by nebolo tlmočníkom
jednotlivca či politickej strany, ale patrilo
by samospráve a všetkým spoluobčanom.
Toto predsavzatie sa nám podarilo splniť
už v prvých mesiacoch volebného obdobia
1999 – 2002.
Toto okrúhle výročie potvrdzuje, že vydávanie mestských novín má úspech a plní
svoju úlohu. Predovšetkým informuje občanov, vytvára priestor na diskusiu o veciach
verejných, čím dáva možnosť na spevnenie
miestnej demokracie. Veľmi zaujímavé je
s odstupom času prečítať si niektoré články, ktoré z faktografického hadiska majú
význam, najmä keď sú pravdivé, môžu byť
hodnotné aj pre budúce generácie.
V záujme vylepšenia obsahovej kvality
novín, zo strany autorov článkov bolo by
žiaduce uvádzať objektívne, netendenčné
informácie, redaktorom navrhujem zvážiť
možnosť zverejňovať VZN mesta ako prílohu novín.
Na záver do ďalšieho okrúhleho výročia
redaktorom prajem, aby sa im darilo sústavne vylepšovať kvalitu novín v prospech nás,
čitateľov. JUDr. Nagy Géza, bývalý primátor
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divadla Gödöllő; 12. augusta: Murphyho zákony, program Gábora Dvoráka; 14. augusta:
Aldo Nikolaj: Traja na lavičke, predstavenie
Budapeštianskeho komorného divadla; 15.
augusta: Peštiansky sen, koncert Kállói Molnár Péter, Hrutka Róbert, hosť: Fekete Pál;
15. augusta – Námestie Széchenyi: Hráme
inak, crossover koncert Mužského speváckeho zboru Honvéd, hostia: László Tolcsvay,
Mariann Falusi; 16. augusta – pred Bazilikou:
Al Di Meola, koncert; 17. augusta – pred
Bazilikou: Nagyidskí cigáni, produkcia Experidance. Detské programy: 10. – 16. augusta:
bábkarský tábor; 11. augusta, 10:00 h: Arany
János: Rytier Pázmán – Fúz, predstavenie
Bábkového divadla Maszk; 12. augusta, 10:00
h: Bláznivý šašo kráľa Mateja, predstavenie
Bábkového divadla Maszk; 13. augusta, 10:
00 h: Čarovný jeleň stúpajúci po hviezdach,
predsavenie scény Liliput – Nagyvárad; 14.
augusta, 10:00 h: Robin Hód, predsavenie
scény Liliput – Nagyvárad.
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Vydarená sezóna – dve naše mužstvá postupujú
Výborne si počínali naši futbalisti
v majstrovskom ročníka 2008/2009.
Družstvo dospelých podalo počas celej
sezóny sebavedomý výkon, ktorým si
udržalo vedúce postavenie pred najväčším rivalom, družstvom Levíc. Družstvo
dorastencov svojím nadšením a dobrým
výkonom vyhralo svoju súťaž s výrazným predstihom a výbornou gólovou
bilanciou pred družstvom Okoličnej na
Ostrove v západoslovenskej V. lige – východ. Tým obe tieto družstvá dosiahli
novodobý historický úspech a postúpili
do vyššej súťaže. Gratulujeme.
Na želiezovskom štadióne vládla 14.
júna športová oslavná nálada za účasti
fanúšikov a členov vedenia mesta, ktorí
sa mohli presvedčiť aj o vynikajúcich
schopnostiach 8–10-ročných mladých
hráčov a členov oboch žiackych družstiev.
Prítomní mohli samozrejme pozdraviť aj
členov majstrovských tímov.
(ág)

Ako hodnotí
účinkovanie želiezovských futbalistov v tomto ročníku

Ladislav Sokol,
prezident MŠK

– Ako predstaviteľ Mestského športového
klubu môžem hodnotiť iba polrok, lebo
prezidentom MŠK som sa stal až 1. januára
tohto roka. Chlapci to mali dobre rozbehnuté, veď A mužstvo stálo na prvom mieste,
takisto dorast a najťažšou úlohou bolo zachrániť pre mladších a starších žiakov III.
ligu. To sa nám chvalabohu v poslednom
kole podarilo. Keď to všetko zúčtujeme, tak
ročník 2008/2009 v histórii želiezovského
futbalu patrí k najlepším, keďže A mužstvo
postúpilo do V. ligy, dorast bez jedinej prehry postúpil do IV. ligy a žiaci zachránili
III. ligu. Okrem toho máme dve prípravky, ročníky 2001–2002 a 1998–1999. Je to teda 100 členov,
o ktorých sa v občianskom združení MŠK Želiezovce stará hŕstka ľudí. Sú to členovia výboru: Štefan
Štuller, Tibor Rotík, Imrich Szőköl a ja ako členovia výboru a tréneri Rastislav Škrha, Ľubomír Kuruc
a Gabriel Duchoň.
(ic, foto: Anikó Bottová)

Vymanili sme sa z okresu…
Želiezovské futbalové družstvo dospelých sa stalo majstrom oblastnej súťaže
Levického okresu, keď stíhané najväčším
rivalom z Levíc si dokázalo počas celej
jarnej časti udržať v tabuľke prvenstvo. Hovoríme so Štefanom Štullerom, trénerom
majstrovského tímu.
Ako hodnotíš uplynulú sezónu?
– Družstvo dospelých postúpilo do vyššej
súťaže, čomu sa veľmi tešíme. Snáď ešte viac
sa tešíme, že aj dorastenci postúpili a že pre
družstvo žiakov sa nám podarilo
udržať III. ligu, pričom družstvo bolo
po jesennej časti bez jediného bodu.
Nakoniec v jarnej časti získalo 18
bodov a skončilo na predposlednom
mieste, čo znamenalo udržanie sa
v súťaži. Zhrnuté a spočítané: uzavreli
sme mimoriadne úspešnú sezónu, a to
tu už dávno nebolo.
O čo ťažšie bude pokračovať
v úspechoch vo vyšších súťažiach
pre dospelých a dorastencov?
– Dorastenecké družstvo má najsmelšie možné plány do budúcej sezóny.
Zišli sa tu takí futbalisti, ktorí ešte tri roky
môžu hrať spolu. Aj z pohľadu mužstva
dospelých je len dobré, ak z dorasteneckého
mužstva prichádzajú hráči, ktorí okúsili
vyššie súťaže. V mene A mužstva môžem
vyhlásiť, že naším cieľom do budúcej sezóny je
skončiť do tretieho miesta. Nechceme zľavovať
zo svojich ambícií.
Aký je cieľ v prípade družstiev starších
a mladších žiakov?
– Najdôležitejšou úlohou v práci so žiakmi
je zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť
o nich. Potrebujú inakší prístup ako starší
hráči, viac pozornosti a udržiavanie kontaktu

nielen s nimi, ale aj s ich rodičmi.
Spomínal si, že tím dorastencov tvorí
kompaktný celok, ktorý sa môže spolu zoceľovať ešte ďalšie tri roky. Nastanú zmeny
v kádri A mužstva?
– Chceli by sme mužstvo udržať pokope, i keď
drobné zmeny sa udejú. Attila Porubszki
odišiel na 3 mesiace do New Yorku, už chýbal
aj v posledných dvoch kolách práve ukončenej sezóny. Ladislav Újváry zas odchádza do
Kosova ako príslušník mierových síl. Jeden

FUTBAL

Majstrovské zápasy
MŠK Želiezovce

Oblastné majstr. Levice – dospelí
Plavé Vozokany – Želiezovce 1:5 (1:3)
M. Páchnik 2, Porubszky 2, Karko
Želiezovce – Podlužany
1:0 (1:0)
Hliva
Levice – Želiezovce
2:1 (2:1)
Ujváry
Dorast V. liga – Východ
Želiezovce – Bešeňov
7:1 (4:0)
Hornyák 2, Tóth 2, Varga, Szabó, Dobias
Tvrdošovce – Želiezovce 1:3 (0:2)
Herceg, Rotík, Szabó
Želiezovce – Z. Olča
10:1 (6:0)
Sztreda 2, Tóth 2, Dobias, Rotík, Herceg,
Hornyák, Noga, Nerer

hráč družstvo opúšťa a káder by sme chceli
posilniť dvomi Želiezovčanmi, Richardom
Šálom a Norbertom Cziriom. Chceme stavať
na vlastných hráčoch.
Nehrozí, že mužstvá z vyšších súťaží rozoberú zohratý tím?
– Ak je vážny záujem o našich hráčov, nebránime im v tom, aby účinkovali vo vyšších
súťažiach, avšak iba na hosťovanie, teda aby
naďalej zostali hráčmi nášho mužstva. Takto
ich neobmedzujeme, môžu získavať skúsenosti, ale v prípade potreby sa môžu kedykoľvek
vrátiť a posilniť naše mužstvo.
Ďakujem.
(ick, foto: Anikó Bottová)

Starší žiaci III. liga – Juh
Želiezovce – Hurbanovo
Torma 2, Mácsadi
Želiezovce – Štúrovo
Köteles 2

3:3 (1:2)
2:1 (1:0)

Mladší žiaci III. liga – Juh
Želiezovce – Hurbanovo 3:9 (0:3)
Pancho 2, Szokol
Želiezovce – Štúrovo
1:5 (0:4)
Pancho
nyf.
Rozpis zápasov v sezóne 2009/2010 – V. liga Východ
02. 08. Kálna n/H. – Želiezovce, 09. 08. Bánov – Želiezovce, 15.08.Želiezovce – Semerovo, 23. 08. Chotín – Želiezovce, 29.08. Želiezovce – Nesvady, 06. 09.Veľke Lovce
– Želiezovce, 12. 09. Želiezovce – Pribeta
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Miroslav Kokoška (5. január 1957, Prešov)
Narodil sa na severovýchode Slovenska
a detstvo prežil v obci Kapušany, 8 kilometrov na severovýchod od rušného veľkomesta.
„Dodnes je pre mňa najmilšou obec ležiaca
medzi Slánskymi vrchmi a Šarišskou vrchovinou v Sekčovej doline. Ako 10-ročný som na-

V júli 1984, Miro prvý z prava v dolnom rade

háňal loptu v tamojšom žiackom družstve, neskôr medzi dorastencami, vo svojich 17 rokov
som so súhlasom rodičov a povolením lekára
posilnil družstvo dospelých ako pravý útočník.
Popoludní, keď som sa vrátil zo školy, prišla na
rad najprv moja srdcová záležitosť – futbal, až
potom učenie,“ hovorí Miro s odstupom asi
štyroch desaťročí. Futbalové družstvo vyše
dvetisícovej obce účinkovalo v I. A triede
pod vedením legendárneho brankára Júliusa
Holeša. Vedenie klubu sa len ťažko lúčilo
s nadaným futbalistom, preto na vojnu narukoval až ako 20-ročný. Mohol nastúpiť do
Tábora, Tachova, Banskej Bystrice či Podbrezovej, nakoniec však skončil v Leviciach, kde

bol vedúcim mužstva Ernest Málaszky, trénerom Jozef Vydra. V kolektíve bojujúcom
o postup do I. SNL účinkoval so Záhorským,
Kulcsárom, Brázdikom, Slaninom, Czígelom,
Ternényim a Jobkom. Nakoniec v r. 1978
sa podarilo dosiahnuť vytúžený cieľ, avšak
v najvyššej slovenskej triede
nemohli účinkovať vojaci. Na
jeseň 1979 preto s radosťou
prijal ponuku želiezovských
funkcionárov Rajmunda Sýkoru a Gézu Nagya na účinkovanie v tomto mužstve. „Ako keby
to bolo dnes: tréner Tibor Fúrik,
spoluhráči Rusnák, Opavský,
Duchoň, Chytil, Matiaško, Líška,
Danča a ostatní ma prijali do
skvelého kolektívu. Neskôr prišla
generačná výmena, prišiel Sokol,
Štuller, Csikós, Janšík, Krcsmérik,
potom tréner Rasťo Vincúr a s
ním Kocian, Jobko, Záhorský,
Solmoši, Pásztor, Szabó, Ševčík. Postúpili sme
do III. ligy, striedali sa tréneri František Raus
a Ján Matiaško. Neskóroval som veľakrát, viac
som sa tešil, keď som na gól prihral Csikósovi či
Sokolovi. Teraz sa už môžem priznať: väčšinu
rozhodcov som oklamal pri pískaní jedenástok. V mužstve nášho mesta som účinkoval
do roku 1988,“ spomína niekdajší úspešný
futbalista, ktorý potom pôsobil ako hrajúci
tréner v Kvetnej, Kuraľanoch a vo Farnej.
Svoju aktívnu kariéru ukončil príkladne
ako 47-ročný. Ako zaujímavosť uviedol, že
i keď jeho slovenský pôvod je nespochybniteľný, niekoľkokrát si ho súperovi fanatickí

fanúšikovia doberali
pre jeho „maďarský
pôvod“ na zápasoch
mimo
Želiezoviec.
Miro je zanieteným
fanúšikom
nášho
mužstva. Jeho kuchárske umenie je známe
široko-ďaleko. Každoročne organizuje
priateľské zápasy za
účasti svojich bývalých spoluhráčov. Trocha
futbalu a spomínanie do noci. Ako 25-ročný
sa oženil. Je pyšný na svojho syna Peťa, ktorý
bol prvoligovým dorastencom v Leviciach,
v súčasnosti je útočným záložníkom v želiezovskom mužstve. „Nikdy som nechcel
vykonávať veľké veci, a predsa sa teším, že
som počas svojej kariéry mohol vychovávať
výborných hráčov ako Sokol, Janšík, Robo
Gulyás a Štuller. Vďaka osudovým náhodám
som sa dostal do mestečka pri Hrone, kde som
našiel množstvo slovenských a maďarských
priateľov. Tieto úprimné vzťahy mi dodávajú
silu.“ Miroslav Kokoška je už 20 rokov
osobným vodičom primátora, vo voľnom
čase rád rybárči a hrá futbal so starými
pánmi. „Keď som sa ako vojak dostal do
Želiezoviec, fanúšikovia mužstva Ján Sebo,
Ľudovít Bócz a Ján Baka mi vždy pozbierali
po majstrovských zápasoch asi 200–300
korún. Slobodným rozhodnutím som tieto
peniaze minul na pivo s kamarátmi. Neskôr
prišlo do mužstva viac vojakov a tieto osobné odmeny zanikli,“ končí Miro rozhovor
s úsmevom.
(ág)

Challenge day 2009
27. mája 2009 bol opäť Challenge Day.
Staronovým rivalom nášho mesta bola Trstená. Koordinátorom podujatia bolo Centrum
voľného času.
Do aktívneho športovania sa zapojili
najmä žiaci základných a stredných škôl,
deti materských škôl a pracovníci niektorých
organizácií v meste. Slávnostné otvorenie
podujatia sa uskutočnilo na štadióne MŠK
Želiezovce, kde po oficiálnej zvučke Challenge day sa všetkým prítomným školákom
a pedagógom prihovoril primátor mesta
Pavel Bakonyi a pekný zážitok zo športovania zaprial všetkým prítomným aj Pavol
Hostačný, koordinátor referátu školstva
a kultúry MsÚ. V úvode podujatia vzhliadli
prítomní krátky kultúrny program, v ktorom
sa predstavili mažoretky zo ZŠ s VJM a členovia záujmových útvarov centra voľného
času - mažoretky, moderný tanec, hip- hop
a karate. Potom začali prebiehať jednotlivé
športové disciplíny – beh chlapcov na 1000
m a dievčat na 600 m – „Hľadáme nového

Jozefa Plachého“, turnaje mladších žiakov
a gymnazistov v malom futbale a vybíjaná
dievčat 5. a 6.ročníka ZŠ. Pri tejto príležitosti ďakujeme za spoluprácu kolegom
pedagógom - PaeDr. Ladislavovi Kádasimu,
Mgr. Gundovej, ako i Štefanovi Štullerovi
a dobrovoľným spolupracovníkom – pánovi
Kurucovi a Litavskému.
Pre žiakov 1.-4. ročníkabolo pripravených niekoľko stanovíšť so zaujímavými
disciplínami a všetci sa mohli zapojiť aj do
cvičenia aerobiku.
V telocvični na štadióne MŠK prebiehal
stolnotenisový turnaj jednotlivcov. Súťažili
chlapci aj dievčatá. Na regulárnosť súbojov
dohliadal Dalibor Jahoda a Soňa Sádovská.
V CVČ súťažili 4-členné družstvá v šachu
pod dohľadom Jána Machníka a Árpáda
Nagya. V areáli Bowlingu na volejbalových
ihriskách sa uskutočnil turnaj v plážovom
volejbale študentov gymnázií pod dohľadom
učiteľa Jána Matiaška. Na oficiálne otvorenom multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Želie-

zovce bol turnaj v malom futbale prípraviek
a starších žiakov pod vedením pána Sokola
a Škrhu.
Pracovníci CVČ ďakujú všetkým, ktorí
sa pričinili o úspešný priebeh športového
dňa: jednotlivým školám na území mesta,
pedagógom aj dobrovoľníkom. Poďakovanie
patrí aj vedeniu mesta, ktoré zabezpečilo
poháre a medaily pre najlepších a sponzorovi podujatia – Gabrielovi Valachovi, ktorý
daroval najmenším športovcom sladkosti za
ich športové výkony.
Šach: 1. miesto ZŠ s VJM Želiezovce, 2.
Gymnázium s VJM Želiezovce, 3. Gymnázium Želiezovce A, 4. Gymnázium Želiezovce B
Vybíjaná: 1. ZŠ Želiezovce, 2. ZŠ s VJM Želiezovce, 3. Gymnázium Želiezovce
Malý futbal - prípravky: 1. ZŠ s VJM Želiezovce A, 2. ZŠ Želiezovce A, 3. ZŠ s VJM
Želiezovce B, 4. ZŠ Želiezovce B
Ing. Kvetoslava Záhorská,
riaditeľka CVČ

20
Želiezovskí šachisti uzavreli sezónu
Skončila sa majstrovská súťaž družstiev
v šachu. Naše A mužstvo, ktoré som pochválil po štvrtom kole, v ďalších piatich kolách
už nevyhralo ani jeden zápas a zaslúžene
skončilo až na siedmom mieste z desiatich
družstiev. Drvivá väčšina uhrala výsledok
pod 50 %. Jediní dvaja, ktorý si zaslúžia pochvalu, dosiahli úspešnosť 75 %. To znamená,
že neprehrali ani jeden zápas. Sú to Jozef
Kakačka mladší a František Memersheimer
mladší. Súťaž vyhrali a do 3. ligy postupuje
družstvo Slovan Duslo Šaľa. Vypadáva družstvo ŠK Dvory nad Žitavou.
Situácia bola oveľa zaujímavejšia v 5. lige,
kde sme mali dve mužstvá B a C. Pred posledným dvojkolom, ktoré sme hrali s družstvami z Bátorových Kosích, malo naše C
mužstvo blízko postup do 4. ligy, lebo viedlo
tabuľku s trojbodovým náskokom. Stačila
jedna výhra a malá solidárna výpomoc od
B mužstva získaním aspoň remízového bodu
a bol by postup do 4. ligy zabezpečený. Ale
mužstvá z Kosích ukázali svoju silu. Ich C
mužstvo všetko vyhralo a D mužstvo zase

Umiestnenie želiezovských
futbalových mužstiev
v sezóne 2008/2009
Oblastné majstrovstvá Levice – dospeli
1. Želiezovce 30 27 1 2 111:19
2. Levice
30 27 0 3 122:11
3. Čajkov
30 17 4 9 69:41
4. St.Tekov
30 16 5 9 73:50
5. Plášťovce
30 15 2 13 87:60
6. Hr.Kľačany 30 13 4 13 70:78
7. Kozárovce 30 12 7 11 47:58
8. D.Pial
30 12 5 13 47:57
9. Kalinčiakovo30 12 4 14 48:62
10. N.Dedina
30 10 5 15 42:64
11. Žemberovce 30 10 4 16 43:70
12. H.Turovce 30 8 7 15 49:70
13. P.Vozokany 30 8 7 15 37:67
14. Bátovce
30 7 4 19 47:104
15. Podlužany 30 7 3 20 49:78
16. N.Tekov
0
5 6 19 31:83
V. liga východ – dorast
1. Želiezovce 30 26 4
2. Okoličná 30 21 3
3. Tvrdošovce 30 21 2
4. Marcelová 30 20 2
5. Kolárovo 30 18 4
6. Štúrovo B 30 15 3
7. Demandice 30 14 5
8. Palárikovo 30 14 1
9. Čechy
30 12 4
10. Bánov
30 10 3
11. T.Lužany 30 9 3
12. Kmeťovo 30 8 4
13. Chotín
30 9 1
14. Z.Olča
30 8 4
15. Pribeta
30 6 3
16. Bešeňov 30 4 4
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remízou zobralo postupové nádeje nášmu
C mužstvu. Do 4. ligy postupuje mužstvo
Bátorové Kosihy C, Želiezovce C skončilo
druhé a určite si zaslúži uznanie. Želiezovce
B mužstvo skončilo až na siedmom mieste.
Najlepším našim hráčom sa stal Vladimír
Bielik z Čaky, ktorý zo siedmich zápasov
získal sedem bodov.
Sklamanie hráčov z Tekovských Lužian,
ktorí tvorili jadro C mužstva, je veľké. Až
také veľké, že sa rozhodli zo Želiezoviec odísť
a prestúpiť do šachového klubu Dvory nad
Žitavou a tam skúsiť v ďalšej sezóne postup
do 4. ligy. Nuž prajem im k tomu viac šťastia
ako mali v tejto sezóne. K prestupu len toľko.
Podľa mňa by bolo oveľa logickejšie vytvorenie samostatného mužstva v T. Lužanoch.
Hráčov majú dostatok a už majú aj ako tak
skúseného vedúceho. Hracia miestnosť, ako
aj podpora od obce by sa určite našla, len
treba o ňu požiadať.
Medzi inými šachovými správami chcem
spomenúť tieto:
– dňa 25. 4. 2009 sa konala konferencia
Šachového zväzu Nitrianskeho kraja. Boli
prijaté stanovy a vykonaná nová voľba
funkcionárov ŠZNK. Predsedom sa stal Ing.
Dušan Páleš, CSc. Do výkonného výboru
boli zvolený Vincent Černák, Ing. Igor Eremiáš, Ing. Gyorgy Pallag a František Zelovič.
Do kontrolnej komisie Alexander Bálint, Ing.
Dušan Lukáč a Ján Machník.
Momentálne výkonný výbor pripravuje zmeny, a to reorganizáciu krajskej súťaže. Mala by
byť jedna 3. liga dve 4. ligy a niekoľko piatych
líg na úrovni okresov.
– dňa 27. 5. 2009 sa konal športový deň detí
spojený s Challenge day a v rámci toho aj
šachový turnaj štvorčlenných družstiev škôl
v Želiezovciach.
V tomto roku sa ho namiesto očakávaných ôsmych družstiev zúčastnili štyri družstvá. Začalo sa tradične s hodinovým meškaním, lebo napriek všetkým organizačným
usmerneniam sme sa nevedeli zísť na dohodnutý termín. Toto sa samozrejme netýka
starší žiaci, III. liga juh
1.Okoličná
24 21 3
2.D.Streda A 24 19 3
3.ViOn
24 15 2
4.Tvrdošovce 24 13 2
5.Šurany
24 11 5
6.N.Zámky B 24 10 4
7.Marcelová 24 10 3
8.Šaľa B
24 10 1
9.Hurbanovo 24 8 3
10.Štúrovo
24 5 5
11.Nesvady 24 5 3
12.Želiezovce 24 5 2
13.Bánov
24 4 4
14.Zlatná
0
0 0
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33:141
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družstiev z gymnázia, tie prišli včas o 830. Po
odštartovaní prvého kola, cca o desiatej, prišli dvaja žiaci zo slovenskej ZŠ, ktorý nemohli
nastúpiť, pretože mohli uhrať maximálne
remízu a kompletné družstvo zo ZŠ s VJM.
Posledne menovaní boli zaradení do súťaže
s tým, že prvé kolo prehrali kontumačne. Napriek tomuto znevýhodneniu dokázali turnaj
vyhrať lebo všetky ďalšie zápasy vyhrali - 5
bodov. Druhé skončilo družstvo Gymnázium
s VJM – 3 body. Tretie gymnázium slovenské
starší – 2,5 bodov (ktorí takto nezískali pohár
tretíkrát za sebou) a štvrté skončilo družstvo
slov. Gymnázia mladší 1,5 bodov.
Zostava víťazného družstva, jednotliví
hráči a ich získané body zo šiestich kôl: Gubík 4, Fóthy 2,5, Németh 4,5 a Kovács 5. Pochvalu si zaslúži aj Szobi z Gymnázia s VJM,
ktorý získal 6 bodov, to znamená že vyhral
všetky svoje partie..
– V blízkej budúcnosti, a to od jesene, pripravujeme súťaž zmiešaných rodinných družstiev, kde by za družstvo hral žiak a jeden
dospelý rodinný príslušník. Súťaž by mala
trvať viac mesiacov, a to jedno alebo viac kôl
týždenne, podľa počtu prihlásených. Samozrejme by sa hralo systémom každé družstvo
s každým. Na záver plánujeme veľkolepé
odovzdávanie cien (fanfáry, ohňostroj, banket, fotograf a pod). Všetko v priestoroch
a pod patronátom CVČ. Prosím zvážiť účasť.
Je to novinka. Takúto súťaž ešte nikto na Slovensku, a pokiaľ viem ani na svete neorganizoval. A možno bude aj zápis do Guinessovej
knihy rekordov.
– Hráči nášho šachového klubu sa zúčastnili
v Leviciach 3. ročníka turnaja o putovný
pohár primátora mesta. Vyhral Gregor Zaťko
z Levíc pred Lubomírom Vnekom z Trstenej
a Rastislavom Nikelom z Levíc. Počet hráčov
51. Našim najúspešnejším hráčom bol Ing.
František Memersheimer na 18-tom mieste
so ziskom 5 bodov z deviatich partií.
Pozývam všetkých záujemcov o šachovú
hru na štvrtkové tréningy do klubu dôchodcov. Čas od 1800 do 2200.
MJ
mladší žiaci, III. liga juh
1.D.Streda A 24 23 1
2.Šurany
24 21 0
3.ViOn
24 18 3
4.Okoličná
24 16 3
5.Štúrovo
24 14 2
6.Tvrdošovce 24 12 1
7.Šaľa B
24 11 3
8.Marcelová 24 11 1
9.N.Zámky B 24 8 3
10.Hurbanovo 24 6 0
11.Želiezovce 24 5 1
12.Bánov
24 2 0
13.Zlatná
0 0 0
14.Nesvady 24 0 0
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94:28
89:27
85:53
76:56
74:59
66:86
60:109
39:128
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Výsledky žiakov ZŠ Želiezovce na súťažiach
Názov súťaže
Pravopisná olypiáda

Streľba zo vzduchovky

Meno a ročník

Obv.
kolo

Okr.
kolo

K. Sádecká 5.r

1.

M. Mahútová 5.r

1.

M. Podmanický 9.r

1.

N. Kopjáková 7.r

3.

A. Bordáčová 8.r

1.

P. Vékony 7.r

2.

Kr.
kolo

Sl.
kolo

10.

Pytagoriáda

Hrnčiar 4.r

(ÚR)

S. Dávid 8.r

1.

N. Stančík 3.r

(ÚR)

M.A damíková 4.r

(ÚR)

Židek 4.r

(ÚR)

Matematický klokan

P. Hutai 2.r

(ÚR)

(medzinár. súťaž zap.
107 žiakov)

P. Turcsek 2.r

(ÚR)

Malé majs. EU - futbal

chlapci 8. a 9.r.

1.

2.

T. Princ 3.r

(ÚR)

Basketbal

chlapci

1.

2.

M. Adamiková 4.r

(ÚR)

dievčatá

1.

4.

M. Zlámalová 5.r

(ÚR)

T. Zábrenszki 9.r

(ÚR)

CO

chl. a diev.

6.

Hl. mladých zdravotn.

dievčatá

3.

V. Leštyan 9.r

2.

EXPERT geniality
show

T. Zábrenszki 9.r

E2

Vesmír očami detí
(výtv. súťaž)

Romadová 4.r

2.

(zapojených 25 žiakov)

R. Hajdamár 8.r

Poľovníctvo očami detí
lit. tvorba

Turčeková 4.r

3.

TOP
E1+E2

V. Lestyan 9.r

E2

cena Z. Dônčovej

D.Šedivá 9.r

diplom

D. Šedivá 9.r

E1

M Zimovčáková
8.r

diplom

D. Napová 8.r

D. Napová 8.r

diplom

cena A. Chudobu
literár.tvorba

M. Zimovčáková
8.r

(nehodn.)

Matematická
olympiáda

B.Kmotríková 6.r

T. Zábrenszki 9.r

9.

Archimediáda

V. jurášová 7.r

9.

Geografická olympiáda

K. Sádecká 5.r

4.

G. Juhász 9.r

9.

N. Kopjáková 7.r

2.

5.

D. Napová 8.r

1.

10.

D. Šedivá 9.r

15.

10.,
Biologická olympiáda

J. Piták 4.r

(ÚR)

Pólyová 4.r

(ÚR)

Peszeki 4.r

(ÚR)

E2

Fyzikálna olympiáda

Chemická olympiáda

Úspešnosť študentov gymnázia v súťažiach a olympiádach
Gymnázium dosiahlo veľmi pekné výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacej i v prezentácii školy na rôznych okresných, krajských a republikových súťažiach. Jedným z cieľov a kritériom vzdelanostnej úrovne našich žiakov bola
úspešnosť v školských a mimoškolských aktivitách a prezentácii školy, ako aj
kladné, neformálne hodnotenie školy rodičmi a širokej verejnosti.
OKRESNÉ KOLO
Hviezdoslavov Kubín
Olympiáda FYZ /kat.E/
Pytagoriáda P 5
Olympiáda MAT
Olympiáda CHE
Olympiáda CHE
Olympiáda CHE
Olympiáda v ANJ
Olympiáda v ANJ
Olympiáda v ANJ
Olympiáda v NEJ /A2/
Biblická olympiáda
Stolný tenis
Stolný tenis
MO v atletike
MO vo futbale
KRAJSKÉ KOLO
Európa v škole
Európa v škole
Európa v škole
Štúrov Zvolen
Vansovej Lomnička
SOČ geovedy
Olympiáda SJL

študenti
Timea Szabová /3.A/
Peter Paulovics / Kvarta/
Dean Páchnik /Príma/
Marko Šafár /Príma/
Dominika Dobrovická /2.A/
Monika Krišková /2.A/
Peter Paulovics / Kvarta/
Marian Staroň /4.A/
Kornélia Pazderková /2.A/
Peter Paulovics / Kvarta/
Erika Mészarošová /4.A/
C. Szlováková, L. Rakitová
Kolektív mladších žiačok
Kolektív starších žiačok
Filip Ivančík /3.B/
Kolektív žiakov
študenti
Rusnačeková Zuzana /4.B/
Demčáková Monika /2.A/
Konka Igor /3.A/
Igor Konka /3.A/
Soňa Sádovská /4.B/
Michaela Zvarová /3.B/
V. Skladanová /3.A/

umiestnenie
3. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
15. miesto
11. miesto
1. miesto
2. miesto
4. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
4. miesto
umiest.
2. miesto
účasť
účasť
3. miesto
účasť
3. miesto
6. miesto

Olympiáda FYZ /kat.E/
Olympiáda GEG
Olympiáda NEJ /A2/
Mladý záchranár 2009
Stolný tenis
Stolný tenis
Mladý Európan
CELOSL. KOLO
Štúrovo pero
Zem je len jedna
Zem je len jedna
Mladý tvorca 2009
Zodpovedne

Peter Paulovics / Kvarta/
Karin Heráková /2.A/
Erika Mészárošová /4.A/
Kolektív žiakov
Kolektív mladších žiačok
Kolektív starších žiačok
Gulyásová, Szűcs, Skladanová
študenti
Časopis Gympress
I.Konka /3.A/
M. Demčáková /2.A/
Kolektív žiakov
Kornélia Pazderková /2.A/

8. miesto
7. miesto
3. miesto
3. miesto
5. miesto
2. miesto
5. miesto

umiestnenie
Cena TV Markíza
cena poroty
cena poroty
čestné uznanie
cena poroty

INÉ SÚŤAŽE
Spotrebiteľská výchova, Olympiáda ľudských práv, Otázniky histórie, Deň
eura, Dejepisná olympiáda, Cena A. Chudobu, Novomeského Nitra, Literárny
Kežmarok, Literárne Šurany, Plagát roka, Dielo tvojich rúk, Mier a spolupráca,
Mladý Európan, Európska jar, English eassy competition-eseje, Šport vždy
zvíťazí, Putujeme za ľudovou piesňou, Diktátová olympiáda
ZAPOJENIE ŠKOLY DO PROJEKTOV
V školskom roku 2008/2009 sa vyučujúci a žiaci školy zapojili do viacerých
projektov a aktívne sa podieľali na spoločenských, kultúrnych a športových
podujatiach a aktivitách školy.
NÁZOV PROJEKTU, AKTIVITY
Jazykový projekt Comenius 1.1., Mobilné jazykové laboratórium, Elektronizácia školskej knižnice, Otvorená škola - šport, Otvorená škola - IKT, Modelový
Európsky parlament, Premena tradičnej školy na modernú, Mladý tvorca
2009, Európska jar, ÚPN Bratislava - beseda, Neznámi hrdinovia, Unicef Modrý Gombík, Unicef - Škola priateľská k deťom, Euroscola - diskusia o EÚ,
Európsky týždeň boja proti rasizmu, Každý iný, všetci rovní, Úsmev ako dar,
Deň duševného zdravia, Liga proti rakovine, Deň zdravia.
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Prekročili svoj tieň...
Fungovanie akéhokoľvek systému je závislé od
jeho schopnosti reagovať na podnety. V prípade
systému, akým je ľudská spoločnosť, sa stále častejšie namiesto „reagovať na podnety používa slovné
spojenie „riešiť problémy“.
To, čomu sa najmä v prípade neživých systémov hovorí katalyzátor, sa v prípade ľudí nazýva
motivácia. Pri práci s ľuďmi je asi nevyhnutná.
Pretože ak stratíme schopnosť vnímať a identifikovať to pozitívne, deformuje sa táto schopnosť aj v
prípade toho negatívneho. A dochádza k dezorientácií a deformácií hodnôt...
Mesto si uvedomuje, že v prospech správnej
hodnotovej orientácie čo najväčšieho počtu jedincov tvoriacich komunitu je dôležité ísť osobným
príkladom a začať u tých, ktorí vlastne ešte len
vstupujú do života. Rozhodlo sa v spolupráci so
základnými školami každoročne oceniť žiakov,
ktorí si zaslúžia pozornosť. V tomto roku to boli
Hana Szabová a Brigita Lakatosová.
Brigita Lakatosová, žiačka 9. ročníka Základnej
školy s vyučovacím
jazykom maďarským
v Želiezovciach.
V novembri 2005
jej minister školstva
SR Martin Fronc
udelil čestné uznanie
za kresbu v súťaži na
tému „Veda mení náš
svet“, čestné uznanie
získala aj v apríli 2005
v Budapešti, tentoraz
v súťaži „Čína kedysi
a teraz“, v roku 2006
sa umiestnila na 1.
mieste v okresnom kole súťaže v kreslení na tému
„Európa v škole“. Od roku 2005 je členkou i vedúcou súboru mažoretiek Happy Girls.

PaedDr. Ladislav Kádasi, ktorý je už od piateho ročníka jej triednym učiteľom, si na nej okrem
toho, že sa učí na samé jednotky a nemá takmer
žiadne vymeškané vyučovacie hodiny, cení jej
organizačné schopnosti: „Celý čas, čo som jej triednym učiteľom, je ona hlavnou organizátorkou života
v triede. Robí nástenky, rôzne evidencie, vyberá peniaze na školské podujatia. Je spoľahlivá a usilovná.“
Zároveň dodal, že jej rodičia sa pravidelne zúčastňujú triednych schôdzok ZRPŠ.
Ako nám Brigita povedala, rodičia ju v jej
záľubách podporujú. Má dvoch dospelých bratov
a mladšiu sestru, ktorá chodí do štvrtej triedy tej
istej školy. Brigita rada číta najmä súčasnú zahraničnú literatúru (napr. Nora Roberts), občas aj
klasickú, najmä maďarskú poéziu (Sándor Petőfi,
Endre Ady). „Vo voľnom čase chodím na prechádzky,
hrám loptové hry, ale najradšej kreslím“ – zdôverila
sa nám. Brigita je spoločenská, pôsobí otvoreným
dojmom, zároveň je však skromná a na svoj vek
veľmi inteligentná. Ako nám povedala, nemá rada
ľudí namyslených, ktorí sa voči iným správajú povýšenecky. Samej sa jej žiadalo dodať: „Som hrdá
na to, že som cigánka a nehanbím sa za to.“
Na otázku, čím by chcela byť, nám odpovedala: „Keď som bola menšia, túžila som sa stať
učiteľkou, neskôr právničkou, teraz ma láka lekárske
povolanie, takže zatiaľ nie som rozhodnutá.“ Nad
svojím budúcim povolaním má zatiaľ Brigita čas
porozmýšľať, končí 8. ročník základnej školy, bude
mať 15 rokov a od septembra nastupuje na štvorročné štúdium na Gymnáziu s VJM J. A. Komenského v Želiezovciach.
Hanka Szabóová, žiačka 9. ročníka ZŠ v Želiezovciach
Venuje sa kresleniu, v minulosti navštevovala
výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Franza
Schuberta v Želiezovciach. Má za sebou niekoľko
víťazstiev v rôznych výtvarných súťažiach, z ktorých si asi najväčšmi cení 1. miesto z Ostrihomu za

kresbu na tému Európa v škole.
Jej triedna učiteľka Mgr. Marta Bugárová si
na nej cení jej usilovnosť, skromnosť, zodpovedný
prístup k učeniu a k plneniu povinností, vzornú
dochádzku i to, že
každý problém, ktorý
sa vyskytne, sa snaží
hneď riešiť. Preto sa
na ňu spolieha, keď je
potrebné napríklad
urobiť nástenku alebo nejakú výzdobu.
Vo voľnom čase
rada kreslí, zo športov má rada volejbal
a basketbal. Má rada
zvieratá, doma majú psíka i mačiatka. Hanka
býva v Bíni-Kolónii, má troch starších súrodencov – dve sestry a brata, žijú s mamou. Ako nám
prezradila, aj jej sestry sú šikovné v kreslení. Aj keď
je v kolektíve obľúbená, veľkou oporou je pre ňu
mama, ktorá jej dôveruje.
Marta Bugárová nám ešte povedala: „Hanka i
jej matka si naozaj zaslúžia pozornosť, lebo ich sociálne podmienky sú naozaj ťažké. Je obdivuhodné, ako
príkladne sa tá matka o tie deti dokáže postarať. keby
sa každý rodič takto o deti vedel postarať, povedala
by som, že by s deťmi ani problémy neboli.“ Triedna
učiteľka Hanku charakterizovala ako skromné a
zodpovedné dievča a presne tak pôsobila aj na
nás. Zdôverila sa nám: „Rada vidím okolo seba ľudí
veselých, ktorí dokážu brať život s humorom, nerada
vidím ľudí smutných a nešťastných.“ Na otázku,
či by o sebe chcela ešte niečo povedať, odvetila:
„Chcela by som sa za všetko poďakovať mojej mame,
pani učiteľke Bugárovej a Mihókovej.“
Hanka má rada ľudí, možno práve preto chce
pracovať s ľuďmi. Chystá sa na strednú školu a
chcela by sa stať recepčnou.
(šh)

ZUŠ Franza Schuberta v znamení príprav na 25. výročie existencie
Zriaďovateľom ZUŠ je mesto Želiezovce. Škola
má tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný s počtom žiakov 263 a 12 triedami. Žiaci sú zaradení v
prípravnom štúdiu a základnom štúdiu na 1. a 2.
stupni. Počet vyučujúcich na škole je 13, z toho v
hudobnom odbore ich je 11, v tanečnom a výtvarnom po jednej.
V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri,
husliach, akordeóne, v posledných rokoch sa zaviedlo vyučovanie hry na klarinete, zobcovej flaute,
priečnej flaute, saxofóne, keyboarde, gitare a spevu.
Školu navštevujú žiaci zo Želiezoviec a širokého
okolia, čo svedčí o veľkom záujme o štúdium. Pozornosť sa venuje nadaným žiakom. V budúcnosti
chceme rozšíriť školu o literárno-dramatický odbor.
Zámerom školy je zaviesť v nižšom sekundárnom vzdelaní predmet improvizácia a základy kompozície a zriadiť nahrávacie štúdio. Zavádzame vyučovanie druhotných nástrojov, zvyšujeme úroveň
komorných súborov a veľkého orchestra, v ktorom
vystupujú spoločne inštrumentalisti i speváci. Dlhé
roky som členom poroty v okresných a krajských
súťažiach z hudobnej náuky a speváckych súťažiach.
Žiaci reprezentujú školu na hudobných, výtvarných a tanečných súťažiach. Škola získala čestný
názov ZUŠ F. Schuberta ako prvá škola na Sloven-

sku s menom zahraničného hudobného skladateľa,
ocenenia na medzinárodných, celoslovenských,
krajských a okresných súťažiach. Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria získanie zlatého pásma na
celoslovenskej husľovej súťaži Schneiderova Trnava,
zlaté pásmo na Nitrianskej lutne v hre na drevených
dychových nástrojoch, strieborné pásma na klavírnych a speváckych súťažiach, diplomy a ocenenia v
komorných súťažiach v hre na keyboarde a v neposlednom rade 1. a 2. miesta na krajských a okresných
súťažiach z hudobnej náuky. Nedávne úspechy: „Zlaté pásmo“ na medzinárodnej súťaži v hre na zobcovej flaute v Nových Zámkoch, strieborné pásmo na
celoslovenskej klavírnej súťaži „Piáno v modernom
rytme 2009“ pre Dominikou Orságovou a v štvorručnej hre získanie najvyššieho ocenenia „Laureát“
pre Angélu a Attilu Mézesa v Bojniciach.
Výtvarný odbor dosahuje dlhodobo ocenenia
na medzinárodnej súťaži EX LIBRIS, Vesmír očami
detí a iných. V tanečnom odbore škola zatiaľ nemá
významné úspechy, pretože ho opätovne obnovili
len v septembri 2008.
Vyučujúcich a žiakov čaká spoločná úloha, a to
príprava 25. výročia osamostatnenia školy od ZUŠ
Levice, pod ktorou fungovala ako pobočka s dvomi
klaviristami, jedným akordeonistom a huslistom na

čiastočný úväzok. Škola sa presťahovala do novej
budovy, zriadila reprezentačnú koncertnú sieň, a
učebne na vysokej úrovni. Zaviedli sme vyučovanie
nových elektronických nástrojov, v ktorom chceme
naďalej pokračovať, zabezpečiť počítače na vyučovanie počítačovej grafiky vo výtvarnom odbore a
naďalej vytvárať prezentačné práce na vyučovanie
hudobnej náuky.
Škola chce prehlbovať spoluprácu s Konzervatóriom a získať späť bývalých žiakov. Zámerom je
udržať mladých kvalifikovaných vyučujúcich, a tým
zvýšiť úroveň vyučovania. Naďalej chce pokračovať
v tradícii organizovania výchovných koncertov pre
ZŠ, MŠ a širokú verejnosť. Pri týchto príležitostiach,
ale aj samostatne usporadúvať výstavy výtvarných
prác a naďalej prehlbovať spoluprácu s okolitými
ZUŠ a partnerskou školou F. Schuberta v Zlatých
Horách, s ktorou nadviazali spoluprácu a metodicky si pomáhame, či už spoločnými návštevami,
koncertmi, výstavami alebo výmenou notových
materiálov.
V máji škola pripravila trojkoncert Zlaté
Hory, Glucholazy a Želiezovce. Pri tejto príležitosti podpísali spoluprácu so ZUŠ Glucholazy v
Poľsku.
Mgr. Július Klimo,
riaditeľ ZUŠ F. Schuberta
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Zo Svodova a z Mikule v dňoch:
27. júla, 24. augusta, 21.septembra, 26.októbra, 23. novenbra 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 budeme odvážať v dňoch:28. júla, 25. augusta,
22. septembra, 27. októbra, 24. novembra a 15.decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová,
Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme
odvážať v dňoch: 29. júla, 26. augusta, 23. septembra, 28. októbra, 25.
novembra a 16.decembra.
Z obchodov v dňoch: 30. a 31. júla, 27. a 28. augusta, 24. a 25. septembra, 29. a 30. októbra, 26. a 27. novembra a 17. a 18. decembra.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje správca
dane podľa stavu k 31. decembru 2008 daňový nedoplatok presahujúci u právnických osôb 50 000,- Sk
Názov firmy:

Sídlo:

AKUH

Poštová 20,Žel.

SPOLU:
EURO B.B.K.

Levice

SPOLU:
JaDuJa

Kpt. Nálepku 63, Žel.

SPOU:
JUHEKO s.r.o.,
v likv
SPOLU:
LAMEXA s.r.o.
SPOLU:
MANAZ s.r.o.
v konkurze
SPOLU:
Mäsohron
GMS s.r.o.

Schubertova 16,Žel.
Žiar nad Hronom
Veľký Dvor 12
Nová Dedina

SPOLU:
PD Šárovce
Šarovce
v konkurze
SLOVLAM s.r.o. Zvolen
SPOLU:
SLOVPROGRES Zlatnícka 17
a.s. v likv.
WALKOZ s.r.o. Želiezovce
SPOLU:

Darujte krv!

Nedoplatok

Druh:

690 113,00 Sk
183 713,96 Sk
873 826,96 Sk
19 155,00 Sk
346 067,00 Sk
365 222,00 Sk
147 002,89 Sk
361 501,00 Sk
508 503,89 Sk
359 451,62 Sk
372 179,00 Sk
731 630,62 Sk
229 918,00 Sk
125 570,00 Sk
355 488,00 Sk
7 994 426,10 Sk
177 711,10 Sk
8 172 137,20 Sk
2 200,00 Sk
2 468,00 Sk
50 104,00 Sk
54 772,00 Sk
63 240,00 Sk

PENÁLE
DZN

200 674,00 Sk
268 998,00 Sk
469 672,00 Sk
232 405,65 Sk

PENÁLE
DZN

2 530,00 Sk
283 600,00 Sk
550 804,00 Sk
836 934,00 Sk

SÚ PO
DZN
PENÁLE

SÚ PO
DZN
DZN
PENÁLE
DZN
PENÁLE
PENÁLE
DZN
DZN
PENÁLE
KO DSO
SÚ
DZN

Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť – Házasságot kötöttek
6. 6. Norbert Csuvara (Želiezovce) – Viktória Göbőová
(Želiezovce), 13. 6. Zoltán Szabó (Levice) – Eva Dulaiová
(Želiezovce), Peter Jakab (Želiezovce) – Eva Kozáková
(Želiezovce), 20. 6. Zoltán Kovács (Pastovce) – Sylvia
Taplóová (Pohronský Ruskov)
Gratulujeme - Gratulálunk
50
Mária Sütöová
02. 07.
Mária Slováková
03. 07.
Eva Hegedüsová
04. 07.
Ľudovít Nagy
05. 07.
Magdaléna Niszlerová 06. 07.
Jozef Lakatos
07. 07.
Zita Kepková
08. 07.
Helena Hanzová
21. 07.
Alexander Szalai
23. 07.
Tichomír Németh
24. 07.
Zsolt Gögh
28. 07.

Brigita Mangultová
Bohumil Labát
Jozef Kolompár
Jolana Pásztorová
Anastázia Nagyová
Monika Tomeková
Štefan Kutyik
Mária Dukoňová
Ladislav Szmolka
Milan Buda
Ildikó Molnárová

02. 08.
05. 08.
05. 08.
10. 08.
11. 08.
22. 08.
23. 08.
25. 08.
25. 08.
26. 08.
26. 08.

60
Magdaléna Hanulová
Agneša Krištofoliová
Albert Réčei
Vojtech Laszab
Helena Melišková
Juraj Dimitrov
Štefan Demeter
Alexander Kysucký
Marta Štancová

02. 07.
07. 07.
07. 07.
08. 07.
09. 07.
11. 07.
11. 07.
20. 07.
20. 07.

70
Arpád Tímár
František Krištofoli
Štefan Rendek
Zuzana Vargová
Ľudovít Verebeš

Alica Bakonyiová
Štefan Petrovič
Jana Beníková
Ján Matiaško
Mária Hlavnyová
Alžbeta Szabóová
Ján Magyar
Anton Mäsiar
Mária Szürdiová
Mária Šedevá

01. 08.
03. 08.
11. 08.
14. 08.
19. 08.
20. 08.
20. 08.
23. 08.
26. 08.
31. 08.

13. 07.
18. 07.
20. 07.
22. 07.
29. 07.

80
Pavel Bakonyi

Ladislav Sokol
Ján Turček
Helena Homolová
Alžbeta Šebianová
Margita Dulaiová
Vojtech Gunda
Ladislav Zvara
Zoltán Horváth

06. 08.
07. 08.
07. 08.
13. 08.
17. 08.
20. 08.
25. 08.
31. 08.

06. 07.

Mária Tóthová
Zuzana Mišurová
Mária Ottmárová

06. 08.
06. 08.
30. 08.

DZN

Opustili nás – Elhunytak
11. 6. Terézia Šípošová

DZN

Národná transfúzna služba, pracovisko Nitra, pozýva všetkých občanov na mobilný
odber krvi, ktorý sa uskutoční v Želiezovciach dňa 20. augusta od 8:00 do 11:00 hod.
v priestoroch Domu kultúry. Krv môže darovať každý občan vo veku od 18 do 60
rokov – ženy, resp. do 65 rokov – muži, ktorý sa cíti byť zdravý. Na odber je potrebné
priniesť si so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca. Pred odberom sú odporúčané ľahké raňajky a dostatočné množstvo tekutín. Vítaní sú aj prvodarcovia.
Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na mestskom úrade, č. dverí 10 alebo na tel.
č. 036/771 14 00. V mene tých, ktorým vaša krv pomôže na ceste k uzdraveniu, vám
ďakujú pracovníci Národnej transfúznej služby v Nitre.
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(09-38)

Predám funkčnú chladničku s mrazničkou, cena dohodou. Tel.
0908 468 074
(09-39)
Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk...
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk!

Pohreby už od 249 € (7501 Sk)

Pohreby v cintorínoch
v Želiezovciach, Mikule, Svodove – 20% zľava
Bude našou veľkou cťou dôstojne sa postarať o
Vášho zosnulého
Miért fizetne többet?

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 2009. július 9-én,
halálának 2. évfordulóján

Temetések 249 €-tól (7501 Sk)

Zselízen, Mikolán és Szódón 20% kedvezménnyel
Megtiszteltetés számunkra gondoskodni elhunyt szerettéről

Molnár Tiborra

Drága emlékét szívünkben örökké őrizzük
Családja és testvérei
(09-40)

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

napr. nábytok (aj v poškodenom stave), obrazy,
hodiny, porcelán, striebro, lustre, šable, bodáky
a iné zbrane.
Platím v hotovosti.
036/622 35 96, 0903 439 094

Felvásárolok mindenféle régiséget

pl. bútort (sérült állapotban is), képeket, órákat,
porcelánt, ezüstöt, csillárokat, kardokat, szuronyokat és egyéb fegyvereket.
Készpénzben fizetek.
(04-3)

kniznicazeliezovce@kredit.sk

HRADY, zámky a kaštiele na Slovensku
B. Bystrica, BB Kart 2009 4,95 €
Sprievodca po Slovensku v štyroch jazykoch s podrobnou mapou.
Ponúkame aj ďalšie mapy - Burda, Krupinská planina, Hronská pahorkatina,Vysoké Tatry.

Stála pohotovosť
Állandó készültség
0915 667 413

SNP 25
(bývalé žlté butiky)

Vás pozýva:

Prázdninová akcia na farebný melír
O

b
-15% 091jedná
v
8
99 ky:
0
Otvorené: 9:00 - 18:00 h
19
8
so: 8:00 - 12:00 h

Mestský úrad v Želiezovciach oznamuje, že zoznam daňových dlžníkov, zverejnený v júnovom čísle mestských novín, obsahoval aj mená
občanov, ktorí spolupracujú s mestom na vyrovnaní podlžností, majú
s mestom dohodnutý splátkový kalendár, a preto v zozname figurovať nemali. Pri mechanickom plnení uznesenia mestského zastupiteľstva tak došlo k neúmyselnému poškodeniu dotknutých, čo by sa
v budúcnosti nemalo opakovať.
MsÚ

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
100 divov – 6 svetadielov
Nesvady, TKK 2009. 104 s. 8,93 €
Potulky po najkrajších miestach s farebnými obrázkami.

Mikuláš Konopka
Chryzantéma
SNP 15
Želiezovce

VLASOVÉ ŠTÚDIO RENA
(04-2)

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

Andersson, I.: Moja prvá knižka o koňoch
Bratislava, Junior 2009. 5,94 €
Skvelé čítanie na prázdniny o koňoch, ale aj o psoch, o mačkách.

Prečo platiť viac?

(09-28)

.

CHRYZANTÉMA ŽELIEZOVCE

(09-)41

Výkup šteniatok. Tel. 0915 835 211, 0918 245 651

Simon A.: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború hozott
Šamorín, Fórum Institute 2008.286 old. 8,30 €
Bimbulamajor, Zálogospuszta, Nagypuszta, Zselíz is megtalálható a könyv
szövegében.
Z. Németh I.: Kis magyar cyberpunk
Dunajská Streda, Lilium Aurum 2007.89 old. 8 €
Rövidesen mindannyian rájöttek, mekkora csapdába kerültek.
Találmányok és felfedezések
Debrecen, Cash 2009. 35 old. 5,61 €
Képes ismeretterjesztés gyerekeknek. Még többféle munkafüzet nyári szünidőre.
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A zselízi Magyar Tanítási Nylevű Alapiskola végzős tanulói

IX. A osztály
(balról jobbra): Koncz Gábor, Gál Tamás, Kuska Jaroslav, Prokoš
Viktor, Leczki Szabolcs, Gyürki Szabolcs, Vida Gyula, Hubač Alex,
Csákányi Nikolas, Novosád Katalin, Blaškovič Beatrix, Matuška
Annamária, PaedDr. Kádasi László osztályfőnök, Lakatos Brigita,
Szekeres Patrícia Gabriella
(fotó: –hg–)

IX. M osztály: (az álló sorokban balról jobbra): Laiszner Mónika, Henczi
Noémi, Páldi Bernadett, Balesz Zoltán, Vavró Dóra, Balya Brigitta, Németh Zsolt, Győri Anita, Sajka Róbert, Molnár Emőke, Jurkovsky Valéria,
Javorka Ildikó, Récsei Noémi, Javorka Noémi, Mgr. Baka Zsuzsanna osztályfőnök; (a guggoló sorban balról jobbra): Melczer Ákos, Balla Ádám, Kiss
Bálint, Bagócsi Attila, Nagy Tibor, Varga Krisztián
(fotó: –hg–)

A Comenius Gimnázium kerületi és országos versenyeredményei a 2008/2009-es tanévben
I. Magyar nyelvi versenyek (felkészítő tanár:
Gubík Mária):
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny:
Magda Éva (sexta) ezüstsávos, Csicsman
Dóra (I.) bronzsávos minősítést ért el a komáromi megyei fordulón; Biricz Lilla (I.) és
Berek Annamária (I.) bronzsávos minősítést
a lévai járási fordulón.
TIT: Magyar nyelv és irodalom: Tóth Noémi
(II.) – 1. helyezés, Buzás Rebeka (I.) – 2. helyezés
Pegazus Alkotópályázat – vers kategória:
Ondré Szilvia (septima) – jutalomként versíró táborban vehet részt.
II. Angol nyelvi versenyek (felkészítő tanárok: Bogolepova Klára (quarta, sexta), Pintes
Andrea (I., IV.)):
Angol nyelvi olimpia (járási forduló): Biricz Lilla
(I.) – 4. helyezés, Ivkovič Péter (IV.) – 6. helyezés
15th Annual English Essey Competition
(országos esszéíró verseny) – Ivkovič Péter (IV.)
– az első 60 között végzett 803 versenyző közül
Youth Development Prize – Brussels/
Stokholm: Kollár Bernadett (sexta) döntőbe került, végleges eredményhirdetés augusztusban.
10. Angol nyelvi drámafesztivál (a Konstantin Filozófus Egyetem főszervezésében)
– részt vett az egész quarta osztály, Biricz
Lilla (I.), Csicsman Dóra (I.), Géczi Mónika
(I.), Urbán Ákos (sexta) – a csapat elnyerte a
legjobb előadói díjat.
III. Matematikaversenyek (felkészító tanárok:
Kuczmann Erika (quarta), Jalsovszky Horváth Kinga (sexta, septima, II., III.), Soóky
Krisztián (I.))
Matematikai olimpia: Kuczmann Imre (sexta) – 8. helyezés a kerületi fordulón.
Katedra-matematikaverseny (országos döntő): Kuczmann László (quarta) – II. díj.

Kenguru Matematikaverseny (országos
eredmények): Kuczmann László (quarta) – 2.
hely; Zsigmond Tibor (quarta) – 27. hely;
Kuczmann Imre (sexta) – 29. hely, Molnár
Judit (II.) – 30. hely.
Klokan Matematikaverseny
(országos
eredmények), sikeres versenyzők: Kuczmann
László (quarta) – 85%; Balogh Balázs (quarta)
– 70,8%; Géczi Mónika (I.) – 72,5%; Kurali Szilvia (I.) – 72,5%; Szobi Ádám (sexta) – 80,8%;
Kuczmann Imre (sexta) – 79,2%; Baka Dávid
(II.) – 75,8%; Urbán Ákos (sexta) – 70%; Szabó Ákos (II.) – 68,3%; Tóth Tímea (septima)
– 76,6%; Csenger Tibor (septima) – 70,8%.
MAKS országos levelezőverseny (sikeres megoldók): Baka Dávid (II.), Molnár Judit (II.),
Lőrincz Viktória és Paluska Réka (septima).
IV. Művészeti versenyek
„Plagát roka” – „Év plakátja 2009 – A világ
a fiatalok szemével“: Balya Emese (II.) – megyei 3. hely.
XVII. „Zem je len jedna” – a Besztercebányai
Kerületi Önkormányzat által meghirdetett művészeti verseny: Balya Emese (II.) – 1. helyezés.
V. Egyéb versenyek
TIT: Történelemverseny (felkészítő tanár:
Cserba Katalin): Tóth Noémi (II.) - 9. helyezés, Csáki Zsófia (II.) - 14. helyezés
„Zdravou výživou proti obezite” (felkészítő tanár: Martosy Ilona) – a Rákellenes
Liga által meghirdetett országos versenyre a
gimnáziumunkban működő egészségkör tíz
tagja elektronikus szakácskönyvet alkotott.
Ennek köszönhetően Pozsonyban tölthettek
egy napot, és részt vettek a mellrák elleni
felvonuláson.
Országos bibliaverseny (felkészítő tanár:
Belák Klára): Kollár Bernadett (sexta), Fóthy
Noémi (sexta) – 10. helyezés.

Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága (Ipolyság), röplabda – lányok 3. helyezés, fiúk 5. helyezés.
További versenyeredményeinkről és rendezvényeinkről az iskola honalpján írunk
bővebben: www.comgim.eworldcom.sk.
Összeállította: Jalsovszky Horváth Kinga

Az osztályozott hulladék
elszállításának ütemterve a
második félévben
Szódóról és Mikoláról:
július 27-én, augusztus 24-én, szeptember
21-én, október 26-án, november 23-án és december 14-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij,
Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a
zselízi rész), Vásár és a Temető utcákból:
július 28-án, augusztus 25-én, szeptember
22-én, október 27-én, november 24-én és december 15-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady,
Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,
Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, az Ötvös utcákból és a Szoroskából:
július 29-én, augusztus 26-án, szeptember
23-án, október 28-án, november 25-én, december 16-án.
Az üzletekből:
július 30-án és 31-én, agusztus 27-én és 28-án,
szeptember 24-én és 25-én, október 29-én és
30-án, november 26-án és 27-én, december
17-én és 18-án.
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Még sokra vihetik...
Mindenféle rendszer működése nagyban függ attól a
képességünktől, hogy miképp
tudun reagálni az ösztönzésekre.
A társadalmi rendszer esetében
egyre gyakrabban használjuk
a „megoldani a gondot” kifejezést a „reagálni az ösztönzésre”
helyett.
Ami az élettelen rendszerekben a katalizátor, az emberek
esetében az a motiváció. Ez
pótolhatatlan, ha pozitív eredményeket akarunk elérni az emberekkel kapcsolatos munkában.
Ha nem vesszük észre a pozitív
dolgokat, deformálódik a negatív dolgok megítélése iránti
képességünk is.
Hogy biztosítsuk a jövő számára a pozitív dolgokat, motiválni
kell. És ehhez szükséges a felismerés és azonosítás képessége. Aztán
az elismeréssel való motiválás.
A város vezetése példát kíván
mutatni a megfelelő értékrend
kialakításában, azok között is,
akik épp hogy csak beléptek az
életbe. Az alapiskolákkal karöltve
minden évben nyilvános elismerésben részesítenek olyan tanulókat, akik erre rászolgáltak. Idén
Hana Szabová és Lakatos Brigita
részesült elismerésben.
Lakatos Brigita a magyar alapiskola alapiskola
végzős tanulója.
2005 novemberében Martin Fronc
oktatásügyi miniszter
díszoklevelet
adományozott neki
A tudomány megváltoztatja a világunkat
elnevezésű
rajzversenyre készített
munkájáért,
2005
áprilisában
Budapesten szerzett díszoklevelet a
Kína valaha és most című versenyen, 2006-ban az első helyet
szerezte meg az Európa az iskolában elnevezésű verseny járási
fordulójában. 2005-től tagja és
vezetője a Happy Girls mazsorettcsoportnak, csapatkapitány
is volt. Leginkább a rajzolás és
a versmondás érdekli.
Kádasi László már ötödik
osztálytól Brigita osztályfőnöke.
Tiszta egyes előmenetele és
rendkívül kevés hiányzása mel-

lett szervezőképességét becsüli
sokra. „Amióta osztályfőnöke
vagyok, ő az osztály életének
egyik fő szervezője. Faliújságot
készít, nyilvántartásokat dolgoz
ki, összegyűjti a pénzt a közös
rendezvényekre. Megbízható és
szorgalmas.” Az osztályfőnök elmondása szerint a szülők rendszeresen részt vesznek a szülői
értekezleteken.
Ahogy Brigita elmondta, a
szülei támogatják kedvteléseit.
Két felnőtt bátyja és egy húga
van, aki ugyanebbe az iskolába
jár, most negyedikes. Brigita
szívesen olvas, főleg kortárs
külföldi irodalmat (Sophie Kincel, Nora Roberts), vagy magyar
verseket (Petőfi, Ady).
„Szabadidőmben
sétálok,
labdajátékokat játszom, de legszívesebben rajzolok” – mondta
el. Szereti a társaságot, nyitott,
ugyanakkor szerény és a korához képest intelligens. Nem
szereti viszont a beképzelt embereket, akik másokkal szemben
fölényesek. Az elmondottakhoz
hozzáteszi: „Büszke vagyok arra,
hogy cigány vagyok, egyáltalán
nem szégyellem.”
Mikor megkérdeztük tőle,
mi szeretne lenni, így válaszolt:
„Amikor kisebb voltam, tanárnő
szerettem volna lenni, később jogász, most az orvosi
pálya vonz, de nem
még nem határoztam
el
végérvényesen.”
Van is még ideje
gondolkodni
a
jövőn, 15 éves lesz,
és szeptembertől a
zselízi
Comenius
Gimnázium diákjaként folytatja tanulmányait.
Hanka Szabóová, a szlovák
alapiskola végzős tanulója
Szívesen rajzol, a helyi művészeti alapiskola rajzszakának
növendéke
volt.
Különféle
képzőművészeti
versenyeken
ért el első helyet, a legértékesebb
elismerést Esztergomban szerezte, ahol 1. helyet szerzett az
Európa az iskolában versenyen.
Osztályfőnöke, Marta Bugárová főleg igyekezetét, szerénységét és felelősségtudatát becsüli
a leggtöbbre, valamint azt, hogy

alig hiányzott, és a felmerülő
gondokat azonnal orvosolni
igyekszik. Ezért is bízik a segítségében a faliújság vagy egyéb
díszítés munkálataiban.
Szabadidejében rajzol és
sportol, főleg röplabdázik
és kosárlabdázik. Szereti az
állatokat, otthon kutyájuk és
macskáik
vannak.
Bény-Kolónián
lakik, három idősebb
testvére van – két
nővére és egy bátyja,
mindnyájan
édesanyjukkal
laknak.
Elmondta
nekünk,
hogy nővérei is ügyesen rajzolnak. Az iskolában közkedvelt,
legnagyobb támasza pedig
édesanyja, aki minden téren
megbízik benne.
Osztályfőnöke elmondta
még: „Hanka és édesanyja
valóban figyelemre méltóak,
hiszen nem könnyű szociális

körülmények közt élnek. Ezért
csodálatra méltó, hogy édesanyja milyen példás törődéssel veszi
körül gyermekeit. Ha minden
szülő így törődne gyermekeivel, mondhatnám, hogy semmi
gond nem lenne velük.“ Hanka
életszermléletéről megtudtuk:
„Szeretem magam körül a vidám
embereket,
akik tudják az
élet vidám oldalát
látni, nem szívesen
látok magam körül
szomorú
embereket“ – mondja,
majd hozzátészi
még: „Mindenért
szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, Marta Bugárová és
Monika Mihók tanárnőnek.“
Hanka szereti az embereket, ezért szakmájában is
emberekkel szeretne dolgozni.
A középiskola után recepciós
szeretne lenni.
(šh)

Strandröpi a zselízi
Édenben
Idén
immár
negyedik
évfolyamába lépett az Eden
Beach Volleyball néven ismert
strandröplabda-torna, amelyet
mint minden évben, úgy idén is

június első szombatján egyfajta
idénynyitóként tartottak meg az
Eden Panzió udvarán kialakított
strandröplabda-pályán. A tornán
12 csapat vett részt az ország különböző területeiről: több zselízi
csapat mellett Léváról, Párkányból, Garamkálnáról, Szecséről,
Rimaszombatból és Somorjáról
is érkeztek résztvevők. „Szeren-

csére az idő kedvezett” – mondja
Grosz Gábor, a sportrendezvény
főszervezője – „bár esett az eső,
de csak az ebédszünetben és a torna befejezése után.” A résztvevők
az időjárás mellett a
remek szervezést is
dicsérték, amiben a
főszervezőnek Mihók
Róbert és Ján Matiaško is besegített. Az
egész napos rendezvényen az első helyen
az egyik garamkálnai
csapat, a másodikon
a rimaszombati, a
harmadikon pedig a
másik garamkálnai
csapat végzett. A strandröplabda
kedvelőinek elárulhatjuk: nem
ez volt az idei egyetlen ilyen jellegű, nagyobb szabású verseny,
szeptember elején a tavaly útjára
indított évadzáró Vénasszonyok
Nyara Strandröplabda-Torna második évfolyamát is megrendezik
a panzió melletti homokon.
(vi)
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Véget ért a sakkbajnokság
Véget ért a bajnokság. A csapatunk,
amelyet a 4. forduló után megdicsértem,
a további 5 fordulóban egy mérkőzést sem
nyert meg, és megérdemelten végzett a 7.
helyen tíz csapat közül. A játékosok zöme
50% alatt teljesített, csupán ketten voltak,
akik 75% feletti teljesítményt nyújtottak,
amiért dicséret illeti őket. Ez azt jelenti,
hogy egyetlen összecsapást sem vesztettek.
Ők Jozef Kakačka és ifj. Memersheimer
Ferenc. A bajnokságot a vágsellyei Slovan
Duslo nyerte, amely így továbbjutott a 3.
ligába. A kieső az udvardi csapat lett.
Érdekesebb volt a helyzet az 5. ligában,
amelyben B és C csapatunk szerepelt. Az
utolsó dupla forduló előtt, amelyben Bátorkeszi csapatával mérkőztünk, C csapatunk
közel volt a 4. ligába való feljutáshoz, hiszen
három pontos előnnyel vezette a táblázatot.
Elég lett volna egyetlen győzelem és szolidáris segítség a B csapattól, amelynek
legalább egy pontot kellett volna szereznie egy döntetlennel, hogy biztos legyen
a feljutás. A bátorkeszi csapatok azonban

A zselízi csapatok helyezése
a 2008/2009-es idényben
Területi bajnokság, Léva, felnőttek
1. Želiezovce 30 27 1 2 111:19
2. Levice
30 27 0 3 122:11
3. Čajkov
30 17 4 9 69:41
4. St.Tekov
30 16 5 9 73:50
5. Plášťovce
30 15 2 13 87:60
6. Hr.Kľačany 30 13 4 13 70:78
7. Kozárovce 30 12 7 11 47:58
8. D.Pial
30 12 5 13 47:57
9. Kalinčiakovo30 12 4 14 48:62
10. N.Dedina
30 10 5 15 42:64
11. Žemberovce 30 10 4 16 43:70
12. H.Turovce 30 8 7 15 49:70
13. P.Vozokany 30 8 7 15 37:67
14. Bátovce
30 7 4 19 47:104
15. Podlužany 30 7 3 20 49:78
16. N.Tekov
0
5 6 19 31:83
V. liga, kelet - iúsági csapat
1. Želiezovce 30 26 4 0
2. Okoličná 30 21 3 6
3. Tvrdošovce 30 21 2 7
4. Marcelová 30 20 2 8
5. Kolárovo 30 18 4 8
6. Štúrovo B 30 15 3 12
7. Demandice 30 14 5 11
8. Palárikovo 30 14 1 15
9. Čechy
30 12 4 14
10. Bánov
30 10 3 17
11. T.Lužany 30 9 3 18
12. Kmeťovo 30 8 4 18
13. Chotín
30 9 1 20
14. Z.Olča
30 8 4 18
15. Pribeta
30 6 3 21
16. Bešeňov 30 4 4 22

162:30
100:35
90:38
130:66
98:36
81:72
65:63
66:66
49:70
47:89
48:81
52:89
48:103
39:105
34:90
24:100

82
81
55
53
47
43
43
41
40
35
34
31
31
25
24
21
82
66
65
62
58
48
47
43
40
33
30
28
28
28
21
16

megmutatták erejüket, C csapatuk mindent megnyert, D csapatuk pedig egy
döntetlennel döntötte dugába a zselízi C
csapat feljutási álmait. A 4. ligába tehát
Bátorkeszi C csapata jutott, a zselízi C
csapat a második helyen végzett. Ezért a
teljesítményért dicséretet érdemelnek. B
csapatunk csupán a 7. helyet szerezte meg.
A pontvadászat legjobb játékosa a csekei
Vladimír Bielik lett, aki 7 mérkőzése 7
pontot szerzett.
Nagy volt a nagysallóiak csalódása,
akik a C csapat gerincét alkották. Olyanynyira, hogy úgy döntöttek, elhagyják
a zselízi színeket, átlépnek az udvardi
sakk-klubba, és ott próbálkoznak meg a
következő szezonban a 4. ligába való feljutással. Több szerencsét kívánunk nekik,
mint amennyi ebben a szezonban volt. Az
átlépésről csak annyit: logikusabb lenne,
ha saját csapatot alapítanának Nagysallón.
Sok jó játékosuk és tapasztalt vezetőjük
van. Biztosan akadna egy helyiség, és a
község is támogatná, csak kérni kellene.
További sakkhírek:
– április 25-én a nyitrai kerületi sakkszövetség tartott konferenciát. Új alapszabályt
fogadott el, és tisztújítást tartott. Az elnök
Dušan Páleš lett, a vezetőségbe Vincent
Černák, Igor Eremiáš, Pallag György és
František Zelovič került. Az ellenőrző bizottság tagjává Alexander Bálintot, Dušan
Lukáčot és Ján Machníkot választották.
A vezetőség jelenleg a kerületi versenyek
átszervezését készíti elő, amely szerint
egy 3., két 4. és járások szerinti 5. ligák
lennének.
– május 27-én sportnapot tartottak a kihívás napja alkalmából, amely során zselízi
iskolások négytagú csapatai mérkőztek
meg egymással. Idén a várt 8 helyett csupán 4 csapat vett részt a tornán, amely hagyományosan egyórás késéssel kezdődött,
diákcsapat, felső kat., III. liga, dél
1.Okoličná
24 21 3
0 94:9
2.D.Streda A 24 19 3
2 80:16
3.ViOn
24 15 2
7 63:26
4.Tvrdošovce 24 13 2
9 48:38
5.Šurany
24 11 5
8 49:43
6.N.Zámky B 24 10 4 10 58:67
7.Marcelová 24 10 3 11 78:73
8.Šaľa B
24 10 1 13 63:65
9.Hurbanovo 24 8 3 13 50:60
10.Štúrovo
24 5 5 14 33:44
11.Nesvady 24 5 3 16 24:58
12.Želiezovce 24 5 2 17 33:141
13.Bánov
24 4 4 16 37:70
14.Zlatná
0
0 0
0 0:0

66
60
47
41
38
34
33
31
27
20
18
17
16
0

mert nem minden csapat érkezett időben.
Például a magyar alapiskola csapata, amely
így játék nélkül vesztette el az első mérkőzését. Ennek ellenére győzni tudtak, mivel
a többi mérkőzésüket megnyerték, és 5
pontot szereztek. 3 ponttal második lett
a magyar gimnázium csapata, 2,5 ponttal
a harmadik a szlovák gimnázium (amely
így nem tudta megszerezni a harmadik
egymás utáni kupagyőzelmét), negyedik
a szlovák gimnázium második csapata
1,5 ponttal. A győztes csapat felállása és
megszerzett pontjai: Gubík 4, Fóthy 2,5,
Németh 4,5, Kovács 5. Dicséret illeti Szobit a magyar gimnázium csapatából, akik
minden mérkőzését megnyerve 6 pontot
szerzett.
– Ősztől kevert családi csapatok versenyét
indítjuk be, amelyekben egy tanuló és egy
szülő kapna helyet. A verseny több hónapon
át tartana, hetente egy vagy több fordulóval
a jelentkezők számától függően. Végül
a győztesek ünnepélyes keretek között
kapnák meg a díjakat. Az egész verseny
a szabadidőközpont égisze alatt folyna.
Kérem, gondolkodjanak el a részvételen!
Ilyen versenyt még nem szerveztek az
országban, legjobb tudásom szerint sehol
máshol. Lehet, hogy bekerülünk a Guiness-rekordok könyvébe.
– csapatunk játékosai részt vettek Léván a
polgármesteri vándorserlegért kiírt torna
3. évfordulóján. A versenyt Gregor Zaťko
nyerte a trstenái Ľubomír Vanek és a lévai
Rastislav Nikel előtt. A versenyen 51 sakkozó vett részt, a legeredményesebb zselízi
versenyző Memersheimer Ferenc lett, aki
5 ponttal a 18. helyen végzett.
Minden érdeklődő számára tudatjuk,
hogy az edzéseket csütörtökönként 18.00tól 22.00 óráig tartjuk a helyi nyugdíjasklubban.
(MJ)
diákcsapat, alsó kat., III. liga, dél
1.D.Streda A 24 23 1
0 177:9
2.Šurany
24 21 0
3 115:25
3.ViOn
24 18 3
3 108:15
4.Okoličná
24 16 3
5 94:28
5.Štúrovo
24 14 2
8 89:27
6.Tvrdošovce 24 12 1 11 85:53
7.Šaľa B
24 11 3 10 76:56
8.Marcelová 24 11 1 12 74:59
9.N.Zámky B 24 8 3 13 66:86
10.Hurbanovo 24 6 0 18 60:109
11.Želiezovce 24 5 1 18 39:128
12.Bánov
24 2 0 22 16:202
13.Zlatná
0 0 0
0 0:0
14.Nesvady 24 0 0
4 6:208

70
63
57
51
44
37
36
34
27
18
16
6
0
0
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Kokoška Miroslav (Eperjes, 1957. január 5—)
Bár Szlovákia egyik északkeleti településén
született, gyermekkorát a gazdag múlttal és
mozgalmas jelennel rendelkező nagyvárostól nyolc kilométerre északkeleti irányában
fekvő Kapi (Kapušany) községben töltötte.
„Számomra a mindmáig legelbűvölőbb falu a

1985, Miro a felső sorban jobbról a második

Szalánci-hegység és a Csergő (Šarišská vrchovina) közötti Szekcsői-medencében a Szekcső
folyócska bal partján fekszik. Tízévesen már
az ottani diákcsapatban bűvöltem a labdát,
később az iúságiak közötti megmérettetés
következett, tizenhét évesen pedig szülői
beleegyezéssel és orvosi engedéllyel jobbszélsőként a felnőttek együttesét erősítettem.
Délutánonként az iskolából hazatérve először
szívem szerelme, a foci következett, majd csak
azután a tanulás” – vallja be Miro mintegy
négy évtized távlatából. A több mint kétezer
főt számláló község futballcsapata az I. A
osztályban játszott a legendás kapus, Július
Holeš szakvezetése alatt. A klub irányítói
nehezen váltak meg a tehetséges focistától, s
húszéves korában „vonultatták” csak be katonának. Mehetett volna Táborba, Tachovba,
Besztercebányára, vagy Lopérra (Podbre-

zovára) is, de végül Léván kötött ki, ahol a
csapatvezető Málaszky Ernő volt, az edzői
teendőket pedig Vydra József látta el. Az I.
SZNL-be való feljutásért harcoló kollektívában Záhorskýval, Kulcsárral, Brázdikkal,
Slaninával, Czígellel, Ternényivel és Jobkóval
játszott együtt. Végül is 1978ban teljesítették a kitűzött
célt, a legnívósabb szlovákiai
bajnokságban viszont nem
szerepelhettek katonák. 1979
őszén szívesen fogadta el
aztán a zselízi sportvezetők,
Sýkora Rajmund és Nagy
Géza ajánlatát a városi
csapatban való szereplésre.
„Mintha most lett volna: Fúrik
Tibor edző és a játékostársak,
Rusnák, Opavský, Duchoň,
Chytil, Matiaško, Líška, Danča
és a többiek mind befogadtak
a kitűnő közösségbe. Később generációváltás
következett, jött Sokol, Štuller, Csikós, Janšík, Krcsmérik, majd Rasťo Vincúr edző és
vele együtt Kocian, Jobko, Záhorský, Solmoši,
Pásztor, Szabó, Ševčík. Feljutottunk a III. ligába, František Raus és Ján Matiaško edzők váltották egymást. Nem rúgtam sok gólt, jobban
örültem annak, amikor átadásom révén Csikós, vagy Sokol lövése után rezdült meg a háló.
Most már bevallhatom, hogy a játékvezetők
zömét megtévesztettem és félrevezettem a tizenegyesek elbírálásánál... 1988-ig szerepeltem
városunk csapatában” – árulja el a valamikori
sikeres labdarúgó, aki később Érsekkétyen,
Kuralon és Farnadon volt játékosedző. Példaértékűen negyvenhét éves korában fejezte
be aktív labdarúgó-pályafutását. Érdekességként megemlíti, hogy bár szlovák eredetéhez
semmiféle kétség nem férhet, nemegyszer

„magyar volta” miatt
kezdték őt ki fanatikus szurkolók nem
egy idegenbeli összecsapáson. Miro ma
is városunk csapatainak törzsszurkolója.
Gulyásfőző tudományát mindenki megcsodálja. Évenként
összecsődíti azokat
a játékostársakat, akikkel egykoron pályára
lépett. Egy kis foci, majd éjszakába torkolló élménymesélés. Huszonöt évesen
megnősült. Büszke Peťo fiára, aki Léván
I. ligás ifjúsági labdarúgó volt, jelenleg
pedig támadó középpályásként városunk
csapatának kulcsjátékosa. „Bár sosem forgattam nagyon nagy dolgokat a fejemben, örülök
annak, hogy pályafutásom során Sokol, Janšík,
Gulyás Robi és Štuller személyében meghatározó és kiváló labdarúgókat nevelhettem fel.
Sorsomat alakító véletlen körülmények folytán
kerültem a Garam menti kisvárosba, ahol
számos szlovák és magyar barátra leltem. Ezek
a jó viszonyok és őszinte érzelmek éltetnek és
adnak erőt.” Kokoška Miroslav immár húsz
éve a mindenkori polgármester gépkocsivezetője, szabad idejében horgászik, focizik az
öregfiúkkal... „Amikor katonaként Zselízre
kerültem, a szurkolók közül Sebo Jani, Bócz
Lajos és Baka Jani bácsi minden egyes bajnoki mérkőzés után 200-300 koronát gyűjtött
össze részemre. Szabad döntésem alapján
az általuk felajánlott pénzösszeget aztán elsöröztem a játékostársakkal. Később viszont
egyre több katona érkezett a csapatba, így
fokozatosan a juttatás is elmaradt” – jegyzi
meg Miro mosolyogva a beszélgetés befejezésekor.
(ág)

Challenge Day 2009
Május utolsó szerdája, csakúgy mint az elmúlt
években, a sporté volt, amikor sportolással városunkért és magunkért tehettünk valamit. Május 27.
ismét a kihívás napja volt. Városunk ellenfele már
hagyományosan Trstená városa volt. A zselízi tevékenységek koordinátora a szabadidőközpont volt.
A sporttevékenységbe elsősorban az alap- és
középiskolások kapcsolódtak be, de részt vettek
benne az óvodások és néhány helyi szervezet
dolgozói is. A rendezvényt a sportpályán nyitották meg, amikor a hivatalos kezdést beharangozó
zeneszám után városunk polgármestere szólt a
résztvevőkhöz. Szép sportélményeket kívánt a
jelenlevő pedagógusoknak és gyerekeknek Pavol
Hostačný kulturális és oktatásügyi koordinátor
is. Bevezetőben a résztvevők rövid programot
néztek meg, amely keretében a magyar alapiskola
mazsorettjei, a szabadidőközpont mazsorettjei,
modern-táncosai, hip-hop táncosai és karatésai
mutatkoztak be. Ezután kezdődtek az egyes sportágak versenyei. Új Jozef Plachýt keresünk címmel
futóversenyt tartottak a sportpályán, fiúk részére
1000, lányok részére 600 méteres távon. Az alap-

iskolások és gimnazisták futballmérkőzéseket
vívtak, az ötödikes és hatodikos lányok kiütősdit
játszottak. Ezúton is szeretnénk megköszönni az
együttműködést Kádasi, Gundová, Štuller kollégának, valamint Kuruc és Litavský úrnak.
A sportpálya területének fele az alsó tagozatosoké volt, akiket különböző tevékenységek szerinti
állomások vártak. Teljesítésük után a megpróbáltatást véllalóknak édesség volt a jutalma. Az összes
iskolás részt vehetett a tömeges aerobic-edzésen.
A sportklub tornatermében egyéni asztalitenisz-verseny folyt fiú- és leány-kategóriában.
A szakmai felügyeletet Dalibor Jahoda és Soňa
Sádovská vállalta el. A szabadidőközpontban
sakkverseny folyt négytagú csapatok részvételével.
A szakmai felügyeletet itt a sakk-klub tagjai, Ján
Machník és Nagy Árpád biztosította. A Bowling területén strandröplabda-verseny folyt gimnazisták
részvételével Ján Matiaško tornatanár felügyelete
alatt. A szlovák alapiskola területén aznap megnyitott többrendeltetésű sportpályán alapiskolás
elsősök és másodikosok mérték össze tudásukat
kispályás labdarúgásban Sokol László és Škrha

Rastislav felügyelete alatt.
Minden győztes csapat serleget nyert az összes
sportágban, az egyéni győztesek érmeket és okleveleket kaptak. Oklevél járt minden résztvevőnek.
Meggyőződésünk, hogy minden résztvevő
kellemesen töltötte napján, a reggeli eső után a
nap minden sportolni vágyót megörvendeztetett.
A szabadidőközpont dolgozói köszönetet mondanak mindenkinek, akik hozzájárultak a sportnap
sikeréhez. Köszönet illeti a város vezetését is, amely
biztosította a serlegeket és az érmeket a legjobbak
számára, valamint a rendezvény szponzorának,
Valach Gábornak, aki édességet biztosított a legkisebbek számára.
Eredmények:
Sakk: 1. magyar alapiskola, 2. magyar gimnázium,
3. szlovák gimnázium A, 4. szlovák gimnázium B
Kiütősdi: 1. szlovák alapiskola, 2. magyar alapiskola, 3. szlovák gimnázium
Kispályás labdarúgás – kölyökcsapatok: 1. magyar
alapiskola A, 2. szlovák alapiskola A, 3. magyar
alapiskola B, 4. szlovák alapiskola B
Ing. Kvetoslava Záhorská
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Jól sikerült szezon – két csapatunk továbbjutott
Csillogóan szerepeltek labdarúgóink
a 2008/2009-es küzdelmek során. A felnőttek végig magabiztos teljesítményt
nyújtva késztették megadásra nagy
ellenfelüket, a lévai gárdát a területi
bajnokságban, míg iúsági csapatunk
lelkesedéstől áthatott mutatványuk eredményeként látványos pontkülönbséggel
és persze gólaránnyal utasította maga
mögé az ekelieket a nyugat-szlovákiai V.
liga keleti csoportjában. Ezáltal mindkét
együttesünk újkori történelmet írva, magasabb osztályba lépve folytathatja őszi
szereplését. Gratulálunk! Valóságos népünnepély zajlott sportpályánkon június
14-én a szurkolók és a város vezetőinek
részvételével, akik meggyőződhettek a
hat, hét, nyolc, kilenc és tíz éves focipalánták pazar képességeiről, valamint két
diákcsapatunk tudásáról. A résztvevők
természetesen üdvözölhették a bajnokcsapatok tagjait is.
(ág)

Hogyan értékeli
a zselízi labdarúgók teljesítményét az idei évadban

Sokol László, a Városi Sportklub elnöke

– Mint a Városi Sportklub képviselője csupán a tavaszi félévet értékelhetem, mivel idén január
1-jén foglaltam el az elnöki posztot. A fiúk
jól indultak neki az idénynek, hiszen az A
csapat a táblázat élén várta a tavaszi folytatást, az iúsági csapat úgyszintén, és a legnagyobb feladat az volt, hogy megmentsük a
diákcsapatok számára a III. ligát. Ez szerencsére az utolsó fordulóban sikerült. Mindent
összevetve elmondhatom, hogy a 2008/
2009-es évfolyam az egyik legsikerültebb
a zselízi labdarúgás történetében, hiszen a
felnőtt csapat feljutott az V. ligába, az iúsági
csapat is egy osztállyal feljebb, a IV. ligában
folytathatja, a diákcsapatok pedig bent maradtak a III. ligában. Ezen kívül van még két
kölyökcsapatunk is, az 1998—1999-es és a 2001—2002-es évfolyamok, így a körülbelül 100 aktív
tagról a Városi Sportklub polgári társulásban néhány vezetőségi tag és edző gondoskodik. Név
szerint: Štuller István, Rotík Tibor, Szőköl Imre és jómagam mint a vezetőség tagjai, valamint
Rastislav Škrha, Ľubomír Kuruc és Duchoň Gábor edző.
(ic, foto: Botta Anikó)

Kitörtünk a járásból…
A zselízi futballcsapat bajnok lett a lévai területi bajnokságban, megelőzve a nagy riválist, Lévát. Štuller Istvánnal, a bajnokcsapat
edzőjével beszélgetünk.
Hogy értékeled a szezont?
– Sikerült felkerülnie a nagycsapatnak, aminek
nagyon örülünk. Még jobban örülünk, hogy az
iúsági csapatunk is egy osztállyal feljebb lépett, a diákcsapatot pedig annak ellenére sikerült benntartanunk a III. ligában,
hogy a tavaszi kezdés előtt pontot
sem szerzett. Végül 18 ponttal az
utolsó előtti helyen végeztünk, és
bennmaradtunk az osztályban.
Összesítve: nagyon sikeres idényt
zárhatunk, rég volt ilyen.
Mennyire lehet folytatni a felnőtt és az iúsági csapat sikersorozatát a felsőbb osztályban?
– Az iúsági csapatnak a lehető
legmerészebb tervei vannak. Olyan
labdarúgók gyűltek itt össze, akik
még 3 évig együtt játszhatnak. A felnőtt csapatnak pedig jó, ha a felnövekvő játékosok
minél magasabb osztályban szerepelnek a korosztályos bajnokságban. A felnőtt csapat nevében mondhatom: célunk, hogy egy év múlva az
első háromban végezzünk. Nincs értelme alább
adnunk az ambícióinkat.
A diákcsapatok esetében mi a cél?
A diákcsapatoknál pedig a legfontosabb cél,
hogy rendesen törődni tudjunk a játékosokkal.
Ők több törődést igényelnek, mint az idősebbek,
nemcsak a gyerekekkel, a szülőkkel is tartani
kell a kapcsolatot.

Említetted, hogy az iúsági csapat kompakt, és ez még így lesz 3 évig. Lesznek
változások a felnőtteknél?
– Szeretnénk a nagycsapatot együtt tartani,
bár apróbb változások lesznek. Porubszki Attila
3 hónapot New Yorkban tölt, már az utolsó 2
mérkőzésről is hiányzott. Újvári Laci pedig békefenntartóként Koszovóba megy. Egy játékos
távozik, Sál Ricsit és Cziria Norbit pedig sze-

A zselízi csapatok
bajnoki mérkőzései

Területi bajnokság, Léva – felnőttek
Plavé Vozokany – Želiezovce 1:5 (1:3)
M. Páchnik 2, Porubszky 2, Karko
Želiezovce – Podlužany
1:0 (1:0)
Hliva
Levice – Želiezovce
2:1 (2:1)
Ujváry
Iúsági csapat, V. liga – kelet
Želiezovce – Bešeňov
7:1 (4:0)
Hornyák 2, Tóth 2, Varga, Szabó, Dobias
Tvrdošovce – Želiezovce 1:3 (0:2)
Herceg, Rotík, Szabó
Želiezovce – Z. Olča
10:1 (6:0)
Sztreda 2, Tóth 2, Dobias, Rotík, Herceg,
Hornyák, Noga, Nerer

retnénk leszerződtetni. A zselíziekre szeretnénk
építeni a csapatot.
Nem áll fenn az a veszély, hogy a felsőbb osztályokból elkapkodják a játékosokat?
– Ha komoly az érdeklődés, nem gátoljuk a
játékosokat a felsőbb osztályokban való szerepléstől, de csak vendégjátékra engedjük el őket,
tehát továbbra is zselízi játékosok maradnak.
Így nem akadályozzuk meg, hogy tapasztalatot
szerezhetnek, de szükség esetén mindig hazajöhetnek.
Köszönöm a beszélgetést.
(ick, foto: Botta Anikó)

Diákok, felső kat. III. liga – dél
Želiezovce – Hurbanovo
3:3 (1:2)
Torma 2, Mácsadi
Želiezovce – Štúrovo
2:1 (1:0)
Köteles 2
Diákok, alsó kat. III. liga – dél
Želiezovce – Hurbanovo 3:9 (0:3)
Pancho 2, Szokol
Želiezovce – Štúrovo
1:5 (0:4)
Pancho
nyf.
A felnőtt csapat őszi első néhány mérkőzésének előzetese – V. liga, kelet
02. 08. Kálna n/H. – Želiezovce, 09. 08. Bánov – Želiezovce, 15.08.Želiezovce – Semerovo, 23. 08. Chotín – Želiezovce, 29.08. Želiezovce – Nesvady, 06. 09.Veľke Lovce
– Želiezovce, 12. 09. Želiezovce – Pribeta

17

1999:

Ankét

elízi
....2004: ZsHírmondó

Ebben a számban arra voltunk kíváncsiak, hogy
hogyan vélekednek lakosaink az újságról. A következő kérdésekre kerestük a választ: Ismerik-e az
újságot? Vásárolják-e? Miért tetszik az újság? Min
változtatnának szívesen?
Dinnyés Kinga:
Kéthavonta szoktam vásárolni, mindig
átnézem mi újság a városban, de szívesen
olvasnék benne néhány jó kis pletykáról.
Jakab Lajos:
Az újságot még nem láttam, nem szoktam vásárolni mert más újságokat részesítek előnyben.
Ján Momko:
Ritkán szoktam megvenni mivel nem
sokat tartózkodom Zselízen. Ami a helyi
híreket illeti, elégedett vagyok velük,
de több információ kellene a lakosok
számára az újonnan nyílt boltokról és
az árakról.
Ráczová Gizella:
Mindig megveszem és elolvasom a híreket. Örülnék, ha több minden lenne
benne a kultúráról, de ezenkívül tetszik
az újság.

... 2009 ...

Uhliar Marián és Farkas Dávid:
Az újságot mi is vásároljuk, és nagyon tetszik, de szeretnénk benne
még többet olvasni Zselízről.
Veselovsky Tamás:
Szüleim vásárolják az újságot, de az utóbbi
időben már én is megveszem, mivel az egyik
volt osztálytársnőm is ír az újságnak. Nem
változtatnék semmit, úgy tetszik ahogy van.
Herák Milan:
Részben elégedett vagyok az újsággal,
részben hiányolok néhány dolgot. Nyilvános dolgokról sokat ír az újság, de én
kíváncsi lennék arra is, mi történik a
kulisszák mögött.
Gombkötő Tomáš:
Az újságot ismerem, de nem szoktam
megvenni. Ugyan érdekel, mi történik a
városban, de másfajta újságokat olvasok.
Jana Nagyová:
Az újságot nem ismerem, és még nem is láttam. Ennek az oka a propagálás hiánya lehet.
Erre jobban oda kellene figyelni, és az emberek
figyelmét jobban felhívni az újságra.
Készítette: Balázs Katalin

Hol szórakozzunk nyáron?

A LATIN ZENE ÉS TÁNC NAPJA, 15.00 Széchenyi tér, MOLIÈRE: FÉRJEK ISKOLÁJA, Féja Géza
Zsebszínpad, 16.30 SALSA TÁNCISKOLA bemutató, 17.00 LATIN TÉRZENE, 18.00 ZÖLD PÉTER
a Fuszulyka Mesejátszókör előadásában, 19.00
TÁNCLÉPÉSEK LATIN RITMUSBAN, Carmen
Táncegyüttes, 21.00 Széchenyi tér, FIESTA ZENEKAR, 21.00 VÁRSZÍNHÁZ, ÖRKÉNY ISTVÁN:
MACSKAJÁTÉK; augusztus 9. vasárnap, 16.30
Széchenyi tér: BORSÖRMESTER ZENEKAR,
19.00 TÁTI FÚVÓSZENEKAR, 21.00 Széchenyi
tér, FELLEG AJTÓK, a Gödöllői Magyar Balettszínház előadása
várszínház, IX. BÁBTÁBOR GYERMEKELÕADÁSA augusztus 11–14.
augusztus 11, kedd: 10.00 ARANY JÁNOS:
PÁZMÁN LOVAG – A BAJUSZ a Maszk Bábszínpad előadása, augusztus 12. szerda: 10.00
VÁRSZÍNHÁZ, IX. BÁBTÁBOR GYERMEKELÕADÁSA: MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS
BOLONDJA, a Maszk Bábszínpad előadása,
augusztus13. csütörtök: 10.00 várszínház: CSILLAGLÉPŐ CSODASZARVAS a nagyváradi Lilliput Társulat előadása, augusztus 14. péntek: 10.00
várszínház: ROBIN HÓD a nagyváradi Lilliput
Társulat előadása;
augusztus 12. szerda, 21.00 MURPHY TÖRVÉNYEI elődja: Dvorák Gábor; augusztus 14. péntek,
18.00 Széchenyi tér: SUMOLIGHT ZENEKAR,
21.00 várszínház, ALDO NIKOLAJ: HÁRMAN
A PADON a Budapesti Kamaraszínház előadása;
augusztus 15. szombat, 11.00 Széchenyi tér, VI.
REGULUS BORFESZTIVÁL, az Ister–Granum

Euorégió borászainak találkozója, BOR-TÉR,
borbemutató és kóstolás sommelier vezetésével,
énekel és tekerőlanton, közreműködik: KÁTAY
ZOLTÁN lantművész, 15.00 BORDALOK, Madárdal Zenekar, 16.00 A KISGÖMBŐ, Az Esztrád
Színpad előadása, 18.00 GYOPAI MÁRTONY,
A FELESÉGFÉLTŐ, a Leányfalusi Szekérszínház
előadásában, 21.00 MÁSKÉPP ZENÉLÜNK,
a Honvég Férfikar crossover koncertje, sztárvendégek: Tolcsvay László, Falusi Mariann; augusztus
15. szombat, 21.00 várszínház, PESTI ÁLOM,
Kállóy Molnár Péter koncert Hrutka Róoberttel,
vendég: Feke Pál; augusztus 16. vasárnap, 11.00
Széchenyi tér, VI. REGULUS BORFESZTIVÁL:
BOR-TÉR, énekel és tekerőlanton közreműködik:
KÁTAY ZOLTÁN lantművész, 15.00 A BOR LEGENDÁJA, vásári játék, középkori képmutogató
stílusban a Székesfehérvári Szabad Színház előadásában, 16.30 BACCHUS ÉNEKEGYÜTTES, 19.00
VÖRÖSVÁRI FÚVÓSZENEKAR, 21.00 TŰZKERÉK KONCERT, 21.00 Bazilika előtt: AL DI MEOLA koncert; augusztus 17. hétfő, 21.00 Bazilika
előtt, NAGYIDAI CIGÁNYOK – Experidance produkció; augusztus 19. szerda, SZENT ISTVÁN ÜNNEPE, 9.00 SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR: Kiállítás és új kenyér-ünnep, a megszentelt
kenyeret megszegi Meggyes Tamás, Esztergom
város polgármestere, 11.00–14.00 Széchenyi tér,
Levendula Játszóház, 11.30 KERÁLI JÁTÉK, Estefán kerál élete képekben, 13.30 FRESCO BELLO
zászlóforgató és –dobáló együttes, 14.00 Felvonulás
a Széchenyi térről az Erzsébet parkba az Aranysólyom Lovagrenddel, a Megyersarja Lovasaival és a

Kerek évforduló

1998-ban, amikor a választási programomat készítettem elő, az egyik elhatározásom
– amelyet a választások előtt fel is vázoltam –
az volt, hogy az önkormányzatnak saját lapja
legyen, amely ne egy egyént vagy egy párt véleményét tolmácsolja, hanem az önkormányzaté
és minden lakosé legyen. Ezt az elhatározást
már az 1999–2002-es választási időszak első
hónapjaiban sikerült megvalósítani.
A kerek évforduló azt bizonyítja, hogy a
városi újság kiadása sikeres, a lap ellátja feladatát. Elsősorban tájékoztatja a lakosságot,
teret kínál a közügyek megvitatásához, amivel
szilárdítja a helyi demokráciát. Érdekes viszszatekintve elolvasni néhány cikket, amelyek
tényleíró szempontból akkor értékesek valóban, ha valósághűek, így értékesek lehetnek a
jövő generációk számára is.
A lap tartalmi minőségének javítása
szempontjából kívánatos, hogy az írások szerzői objektíven, nem részrehajlóan tájékoztassanak. A szerkesztőknek azt ajánlanám,
mérlegeljék az általános érvényű rendeletek
mellékletként való közlésének lehetőségét.
Végül a szerkesztőknek a következő kerek
évfordulóig tartó időszakra azt kívánom,
hogy állandó jelleggel javítani tudják a lap
minőségét az olvasók elégedettségére.
Nagy Géza, volt polgármester
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zászlóforgatókkal, 14.30 ERZSÉBET PARK, LOVAGI TORNA, ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE,
Megyersarja Hagyományőrző Egyesület, 16.00
LOVAGI TORNA az Aranysólyom Hagyományőrző és Karitatív Lovagrenddel, 17.00 Széchenyi
tér, ÍGRICEK, 19.00 SZERELMES VIRÁG (A
reneszánsz reneszánsza), közreműködik: Lovász
Irén,Győri István, Szabó Zsolt, Ágoston Béla,
Horváth Kornél, 21.00 TŰZIJÁTÉK, 22.00 GHYMES EGYÜTTES; augusztus 20. csütörtök, SZENT
ISTVÁN ÜNNEPE, 11.00–17.00 Széchenyi tér,
Tökmag Játszóház, 11.00 A KIRÁLY KENYERE, a
Fuszulyka Mesejátszókör előadása, 14.00 FRESCO
BELLO zászlóforgató és -dobáló együttes, 15.00
LOVAGI TORNA az Aranysólyom Lovagrenddel,
17.30 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK műsora,
19.00 KEREKES BAND, 20.30 „DUNAKORZÓ” a
Malom Művészeti Műhely rendezésében, 22.00
VERACRUZ KONCERT; augusztus 21. péntek,
21.00 Széchenyi tér: MICHELLER MYRTILL
zenekara; augusztus 22. szombat, „SZÁJTÉPŐK”,
STAND-UP COMEDY, SÖRÖSREKESZIZOM
KACAJKONDI…, 15.00 Széchenyi tér, MUSICALRÉSZLETEK a Dobogó Színpad előadásában,
17.00 ARANYOSI PÉTER előadóművész-humorista, 17.30 KŐHALMI ZOLTÁN előadóművész-humorista, 18.00 KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
előadóművész-humorista, 21.00 KFT KONCERT;
augusztus 23. vasárnap, 18.00 Széchenyi tér: VUK
a Pe-Timi Társulat előadásában, 19.00 ALMA
EGYÜTTES koncertje; augusztus 30. vasárnap,
19.00 Széchenyi tér: CHARLIE FIRPO BIG BAND
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Hol szórakozzunk nyáron?
Itt a nyár, a fesztiválok, koncertek és egyéb szabadtéri
kulturális és társadalmi rendezvények időszaka. Lássuk, miből válogathatunk idén nyáron a környéken,
biztosan mindenki talál kedvére valót. Jó szórakozást!
július 25–26. , Kürt
II. KÜRTI PINCEFESZTIVÁL
A helybéliek a régi mesterségeket és a helyi szokásokat bemutatva ismertetik meg falujukat a
látogatókkal. A nagyközönségnek módjában lesz
nem csak a fajtákat, de a különböző borvidékek
ízvilágát is összehasonlítani.
Belépő 7 euró (elővételben: www.ticketportal.sk – 6 euró). 14 éven alatti gyermekeknek és
fogyatékosoknak ingyenes, kóstolópohár – 1,5
euró, kóstolójegy – 0,30 euró
Műsor: Július 25. szombat, port.sk színpad: 11:30
Szentmise, 12:15 Ünnepélyes megnyitó, 12:30 Anyalai
Pepes Sándor, 13:30 Kürti folklór és citeracsoport,
14:15 Matičiarik folklórcsoport, 15:30 Vásárúti
Dalárda férfi népdalkör, 16:30 Zsapka Attila - Madárjós, 18:30 Peter Lipa, 20:30 Besh o drom, 22:30
ZS.E.B.; játszóház (kisszínpad): 14:00 Korpás Évi
játszóháza, 16:00 Boka Gábor - János vitéz, 18:00
Benko Ákos és barátai-Jazz est
Július 26. vasárnap, port.sk színpad: 13:00 Anyalai
Pepes Sándor, 14:00 Kisudvarnoki folklór csoport,
15:00 Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, 17:00 Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band, 19:00
Cigánski diabli, 21:00 Silver Uragan; játszóház
(kisszínpad): 14:00 És színház, 16:00 Epopteia
színházműhely-Ribike
Párkány, sétálóutca
NYÁRI ZENEI FESZTIVÁL
a zenei színpad nyári műsora, 19 órás kezdési
időponttal:
Július 18.: DEVILS tánccsoport, a SKÝCOVANKA
zenekar szórakozóestje; július 25.: JÓVILÁGVAN
- koncert; BOBOŠ és barátai blues-est; augusztus
1: EXTRÉM- tánccsoport; az ATLAS zenekar
szórakozóestje; augusztus 8.: HÜMÉR - nosztalgiakoncert, RIO zenekar koncertje, augusztus
15.: DEVILS tánccsoport, a ROCKIN´ROCK
CATS zenekar koncertje, augusztus 22.: Egyiptomi
est - tánc show, a BLUES BROTHERS együttes
koncertje, augusztus 29.: a LIVE MIRROR és az
ACOUSTIC zenekar koncertje. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!!!
Július 31., Somorja – Pomlé, augusztus 1.: Révkomárom – szabadtéri színpad,18:30 h:
TANKCSAPDA (H), vendég: AURORA (H),
PHOENIX.
július 25., 21:0 – 06:00, Érsekújvár, strandfürdő
RAINBOW OPEN AIR 2009
Drum and Bass Stage: BLACK SUN EMPIRE
(NL), DISTORTED MINDS (UK), PANACEA
(DE), BROOKLYN (CZ), MC DON.SKEY (NL),
CRAB (PL), SVETLUX (UK-SK), BIOFORMS GORO & DEPHZAC (SK), BION & FEZRY (SK),
REDDOG (SK)
More info soon! http://www.dnb.sk/parties/1394/
rainbow-open-air-2009/
augustus 1., Zselíz, kemping
NAUTILUS TÁBOR ´09
Műsor: 14:00 – hajnalig: Devil Street 13, Ayers
Rock, Mohecco, Display, Crashpoint, Konflikt,
Nautilus, Bikini
Belépő: elővételben 10 €, a helyszínen: 13 €
Több info: www.nautilusmusic.sk
augusztus 12–17. , Budapest, Óbudai sziget
SZIGET FESZTIVÁL 2009
A Sziget Fesztivál minden évben több mint

300 000 látogatót vonz, a nagyszínpadon több világhírű előadó lép fel. A szigeten rengeteg érdekességet, attrakciót találhatunk, lássunk csak néhány
érdekesebbet: filmvetítés, színházi előadások, kiállítások, sportlehetőségek (vízifoci, íjászat, iszapbirkózás stb.), karaoke show, sakk, bungee-jumping,
paintball, cirkusz, diszkó, vitafórumok, sörözés és
az utánozhatatlan sziget-hangulat.
Műsor – június végéig visszaigazolt fellépők
Main Stage: VIII. 12.: IAMX, Nouvelle Vague,
Ska-P, Snow Patrol, Lily Allen, VIII. 13.: Miss Platnum, e Ting Tings, Die Toten Hosen, Bloc Party,
Fatboy Slim, VIII. 14.: Haydamaky, Primal Scream,
Pendulum, e Prodigy, VIII. 15.: e Subways,
Editors, Klaxons, Manic Street Preachers, Placebo,
VIII. 16.: Disco Ensemble, Danko Jones, Maximo
Park, e Offspring, Faith No More
World Music Main Stage: VIII. 12.: So Kalmery,
Napra, Oi Va Voi, Calexico, VIII. 13.: 08001, Palya Bea, Életek éneke („Az erdélyi Buena Vista“),
Orquesta Buena Vista Social Club ®, VIII. 14.: Figli
Di Madre Ignota, Csík Zenekar and guests, Zamballarana, Amadou & Mariam, VIII. 15.: Speed Caravan, Woven Hand & Muzsikás, N&SK, Khaled,
VIII. 16.: Vieux Farka Touré, Besh o droM, Tiken
Jah Fakoly. Broterhood of Brass: Boban Marković
Orkestar + Frank London‘s Klezmer Brass Allstars
A38 – WAN Stage: Blasted Mechanism, De Staat,
La Troba Kung-Fú, Matatu, Miloopa, Muchachito
Bombo Infierno, Squarepusher, Tricky, White Lies,
Rock Stage, Backyard Babies, Brujeria, Donots, Expatriate, Gwar, Life of Agony, Turbonegro
Party Arena: Armin van Buuren, Birdy Nam Nam,
Coldcut, Dillinja, Eric Prydz, Grooverider, Paul
Oakenfold, Pete Tong
Nulladik nap, VII. 11.: A Nagyszínpad fellépőinek
sora még koránt sem teljes, az már biztos, hogy
fellép majd az LGT, a Kispál és a Borz, a Heaven
Street Seven, Balázs Fecó, KFT, Deák Bill Gyula,
a Quimby, a Beatrice, a Kaukázus, Rúzsa Magdi,
Péterfy Bori Love Band, Novák Péter, Bródy János,
a Bikini, a Fish!, az Irie Maffia, a Pannonia Allstars
Ska Orchestra, a Turbo, a Subscribe, a Republic, a
Zanzibár, Jamie Winchester, a 30Y, Müller Péter
Sziámi és sokan mások. Este 11-kor a Nagyszínpad
programja véget ér, de a nap még nem: egyrészt az
A38-WAN2 sátrában – többek mellett – az Animal
Cannibals, a Ladánybene 27, Dopeman, Anna and
the Barbies szereplésével, a Budapest Jazz Klub
helyszínén jazz-zenészek közreműködésével folytatódik a program tovább.
Jegyárak: belépő + kemping 188 €, kemping nélkül
150 €, VIP kemping 83 €, karaván 125 €, napijegy
42 €. Jegyvásárlás: www.ticketstream.cz, www.listok.sk, www.ticketportal.hu
(Több info: www.sziget.sk, www.sziget.hu)
augusztus 14–16., Nyírágó, futballpálya
REBORNED FLAMES III. BIKE WEEKEND
Fellépnek: Sick Dog, Nautilus, Ayers Rock, Devil
Street 13 (rockabilly), Rockin´ Rock Cats (rockabilly), Blues Company, Memento (Kabát r. b.), AB/
CD (AC/DC r. b.), Lükverc (Rammstein r. b.)
büfék, különféle versenyek, sátorozási és szálláslehetőségek... Belépő: 10 €
(több info: www.rebornedflames.szm.sk)
augusztus 16–17. , Verebély, régi pálya
ROCK SHOW VRÁBLE 2009
16. 8.: 18:30 - 19:30 1st Choice, 19:45 - 20:45 Metalinda, 21:00 - 22:00 Michal Chrenko
17.8.: 18:25 - 19:25 Bystrík & Robo Papp, 19:45 20:45 Samo Tomeček a Free Inna Cage,

21:00 - 22:00 Smola a Hrušky
http://rockshow.agonia.sk/index.htm?hid=aprkrit
rd26b0dbvsne9jsaje6rcmm
augusztus 21–22., Hrussó (Nagykürtösi járás)
HONTI PARÁDÉ
A régió legjelentősebb népművészeti fesztiválja.
Műsor: www.hrusov.sk
augusztus 28–30., Körmöcbánya
KÖRMÖCI GEGEK, Nemzetközi humorfesztivál
Műsor: www.gagy.eu
ESZTERGOMI NYÁR 2009
július 17. péntek, 21.00 Széchenyi tér: STEP BY
STEP, 21.00 várszínház, MACHIAVELLI: MANDRAGÓRA, a Komáromi Jókai Színház előadása;
július 18. szombat, 16.30 Széchenyi tér: DALBETÉTEK MUSICALJEINKBŐL a Dobogó Színpad
előadásában, 18.00 BRÉMAI MUZSIKUSOK a
Gabalyda Bábszínház előadásában, 21.00 HUNGARYTHM, Presidance Company Táncszínház,
21.00 várszínház, MACHIAVELLI: MANDRAGÓRA; július 19. vasárnap, 19.00 Széchenyi tér: a
CSOLNOKI FÚVÓSZENEKAR; július 22. szerda,
21.00 várszínház, ANYÁM TYÚK, AVAGY AZ
EMBER TRAGÉDIA, L’art Pour L’art Társulat;
július 24. péntek, 21.00 Széchenyi tér: RÁK BÉLA
QUARTET, 21.00 várszínház, ANYÁM TYÚK,
AVAGY AZ EMBER TRAGÉDIA; július 25.
szombat, 16.30 Széchenyi tér, ERKEL FERENC
ZENEISKOLA (DOROG) KAMARAKÓRUSA ÉS
VONÓSEGYÜTTESE, 18.00 HÓFEHÉRKE ÉS A
HÉT TÖRPE az Óperenciás Bábszínház előadásában, 21.00 SZAXI-MAXI ZENEKAR, 21.00 várszínház, KELETI MESÉK – V. Esztergomi Hastánc-est; július 26. vasárnap, 19.00 Széchenyi tér: DOROGI FÚVÓSZENEKAR; július 29. szerda, 21.00
várszínház, MÁRAI SÁNDOR: FÜVESKÖNYV a
Budaörsi Játékszín előadása; július31. péntek, 20.00
Széchenyi tér: SOUND GIXER, 21.00 várszínház,
CSAVARGÓK TÍZPARANCSOLATA, Földes
„Hobo“ László; augusztus 1. szombat, 16.00 Széchenyi tér: W8 EGYÜTTES, 18.00 CSODAKÚT vásári
bábkomédia a Gabalyda Bábszínház előadásában,
21.00 KERESZTES ILDIKÓ ÉS ZENEKARA, 21.00
várszínház: MEDITERRÁN – PRINCESS lemezbemutató koncert; augusztus 2. vasárnap, 19.00
Széchenyi tér, VASÁRNAPI MUZSIKA: MOGYORÓSBÁNYAI FÚVÓS ZENEKAR
augusztus 2–9.: XVIII. SZENDREY-KARPER
LÁSZLÓ NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL,
augusztus 2. vasárnap: 18.00 VÁRMÚZEUM
LOVAGTEREM: PAUL GALBRAITH (Anglia),
augusztus 3. hétfő: 19.00 MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Zsinagóga): HAROLD GRETTON (Ausztrália),
augusztus 4. kedd: 19.00 MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Zsinagóga): IRINA KULIKOVA (Oroszország),
augusztus 5. szerda: 19.00 MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Zsinagóga): OTTO TOLONEN (Finnország) a
Markneukircheni verseny I. helyezettje, augusztus
6. csütörtök: 19.00 művelődési házművelődési
ház (Zsinagóga): ALVARO PIERRI (Uruguay),
augusztus 7. péntek: 19.00 művelődési ház (Zsinagóga): MARKO TOPCHIY (Ukrajna) a Heinsbergi
verseny I. helyezettje, augusztus 8. szombat: 19.00
művelődési ház (Zsinagóga): TADIC-STEFANOVSKY DUO (Szerbia-Macedonia), augusztus 9.
vasárnap: 19.30 ESZTERGOMI BAZILIKA: ZÁRÓ
KONCERT; augusztus 7. péntek, 21.00 Széchenyi
tér: URBÁN ORSOLYA ZENEKARA, 21.00 várszínház, ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
az Örkény Színház és az Esztergomi Várszínház
bemutatója; augusztus 8. szombat, KAROMBA!
→

15
Írjuk, mond j u k h e l y e s e n !

„Női”gondok
A szlovák nyelvben természetes, hogy a legtöbb foglalkozásnévnek van hímnemű és nőnemű változata (učiteľ/učiteľka, starosta/
starostka, tajomník/tajomníčka stb.). A magyar nyelvben bizonyos
foglakozásoknak létezik „nőnemű” párja, másoknak nem, ami valószínűleg abból adódik, hogy a magyar nyelvben nincsenek nemek.
Kétnyelvű környezetben élve nem csoda, hogy a túlzott és fölösleges
„nőiesítés” gyakrabban fordul elő, mint az anyaországban. (Egyébként
ugyanez a jelenség tapasztalható az erdélyi, a kárpátaljai, a délvidéki
és a burgenlandi magyarok nyelvhasználatában is.)
Tehát nem árt tudnunk, hogy vannak olyan foglalkozásnevek,
amelyeknek van nőnemű párja: ápoló/ápolónő, doktor/doktornő,
énekes/énekesnő, igazgató/igazgatónő, képviselő/képviselőnő, művész/
művésznő, pincér/pincérnő, tanító/tanítónő, táncos/táncosnő, színész/
színésznő stb. A foglalkozásnevek nagy többsége azonban nem
rendelkezik „nőnemű” alakpárral: bohóc, cipész, karnagy, közjegyző,
miniszter, műszerész, osztályfőnök, pedagógus, pénztáros, polgármester,
professzor, rendező, tanuló, újságíró stb. Olykor, ha mégis ki szeretnénk emelni az illető hölgy voltát, akkor sem a -nő utótagot kell
használnunk. Egy minisztert, ha hölgy, így illik (családi állapotától
függetlenül) megszólítanunk: Tisztelt Miniszter Asszony! (Az Úrnő,
Úrasszony, Úrhölgy formákat én elavultnak érzem. De senki sem tiltja
a használatukat.)
Nem foglalkozásnév, de a beteg, páciens szavakat sem szokás
„nőiesíteni”. Különleges esetnek mondható a diák szavunk, amelynek
olykor a diáklány változatát is használhatjuk. (De nem akármikor!) A

žiačka megfelelőjeként használt „tanulólány” formával én még csak
Szlovákiában találkoztam.
Vannak olyan, jellemzően női foglalkozások, hivatások, amelyeknek kizárólag női változata létezik: mosónő, óvónő, varrónő. A
varrónőnek ugyan van férfi párja: a szabó. A dajka is női foglalkozás,
és ha emancipálódó társadalmunkban olykor egy-egy férfitársunk is
vállalkozik arra, hogy egy óvónő vagy egy dajka munkáját elvégezze,
akkor viccesen óvó bácsinak, dajka bácsinak nevezzük. A felszolgáló
is női foglalkozás, amit mi leginkább a szlovák megfelelője (servírka)
alapján sejthetünk.
Megmosolyogtató, sokat bírált, de még mindig gyakori tévedés,
amikor a szlovák tajomníčka kifejezést titkárnőnek fordítják. Tehát
jegyezzük meg: a tajomník és a tajomníčka magyarul egyaránt titkár,
mert a titkárnő szlovákul sekretárka.
Gyakran hallhatjuk, olvashatjuk szövegfordításokban a női nevek
helytelen használatát. Például így: „Nagy Ilona, született Fehér”. Számos jó forma létezik, de az imént említett elfogadhatatlan. Ha nem
tudjuk férje keresztnevét, akkor mondhatjuk így: „Nagyné született
Fehér Ilona”. Ha ismerjük a férj keresztnevét, akkor a legelfogadottabb
forma: „Nagy Józsefné született Fehér Ilona”. De ma már számos forma
között választhatnak a férjhez menő hölgyek: Nagy Ilona, Nagy Fehér
Ilona, N. Fehér Ilona, Fehér Ilona; az anyaországban – természetesen – a Nagy Józsefné, a Nagy Józsefné Fehér Ilona stb. formák mellett
is dönthetnek.
Horváth Géza

Keresztrejtvény
Vízszintes: 1. A művelt világ ebben az évben emlékezik meg róla,
hogy 200 éve született ez a nagy természettudós. 11. „Éppen most”
– latinul. 12. Színész szlovákul. 13. Kutya. 15. Germanisztikai Intézet.
17. Északír terrorszervezet. 18. „Üdvöz légy” – latinul. 19. A természettudós főműve. 24. Zenei műszó rövidítése. Jelentése: lassítva.

25. Visszajátszás angol rövidítése. 26. A harmadik személytől. 28. Tapolcai … 32. A görög théta betűértéke. 34. …, ré mi, fa. 35. Be… – az
1940—50-es évek jazzirányzata. 36. Kiváló minőséget jelez. 37. Hang
közismert idegen szóval. 39. Színész—újságíró rangadó. 42. Nem
ott. 43. Úgy legyen! 45. Kiabálás. 48. Itt halt meg a természettudós. 49. Japán nagyváros.
Függőleges: 1. Káros élvezeti
cikked. 2. Izraeli város 3. Amerícium. 4. Tüzel. 5. Itt született
a természettudós. 6. Angol
kedves. 7. Argon. 8. Zsandár.
9. Illemhely. 10. Megnevezése.
14. Gyere …! 16. …, mi a kő!
17. Ismert svéd márkanév.
18. Növényből főzött ital
– névelővel. 20. Mély női
szólam. 21. Ez volt a természettudós
édesapjának
foglalkozása. 22. Útszakasz.
23. Becézett női név. 27. Csaholna. 29. Juttat. 30. Szín.
31. …rát – a salétromsav sója.
33. Ember latinul. 38. … York.
40. Az alapszervezet szlovák
rövidítése. 41. Győri … 42. Bizony ómagyarul. 44. Nomen
nescio. 46. Ék „zselíziesen”.
47. …, dehogy!
–hg–
Beküldendő szerkesztőségünk
címére a vízsz. 1., 19., 48.,
függ. 5. és 21. megfejtése. A
sikeres megfejtők közt lapelőfizetést sorsolunk ki.
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Bemutatkoztak a végzősök
Ahogy minden évben, idén is a végzős
növendékek játszották a főszerepet június
elején a Franz Schubert Művészeti Alapiskolában, akik szüleik, rokonaik, ismerőseik és a nagyközönség előtt mutatkoztak
be a végzősök koncertjén és kiállításán az
iskola épületében. A jól sikerült koncerten
a tanulók hosszú sora szerepelt, a főszerep
mégis az abszolvenseké volt, név szerint:
az alsó tagozatban Radoslav Hajdamár
(zongora), Kovács Ferenc (zongora), Nagy
Sarolta (zongora), Veronika Oravczová
(zongora) Danczi Judit tanárnő osztályából, Kotasz Marica (zongora, osztályfőnök:
Virág Mária, helyett. Kotasz Tünde), Majtán
Krisztina (hegedű, osztályfőnök: Danis
Alica), Németh Veronika (hegedű, osztályfőnök: Danis Alica), Tóth Tímea (fuvola,
osztályfőnök: Ľubomír Neviďánsky), Balla
Ádám (klarinét, osztályfőnök: Ľubomír
Neviďánsky), a felső tagozatban: Filyó Nikolett (zongora, osztályfőnök Virág Mária,
helyett. Danczi Judit). A képzőművészeti
tagozat végzős növendékei: Tomek Szandra,
Adriana Bordáčová, Monika Zimovčáková,
Oravecz Veronika és Torma István Ivana
Straňáková tanárnő osztályából.
(ic)

A Kincső felkeltette
a zsűri érdeklődését
LIKAVKA (šh) – a likavai vár alatti gyermek-folklórfesztivál 34. évfolyamában
június 13–14-én 16 csoport vett részt az
ország egész területéről, amelyek sikeresen
szerepeltek a regionális és kerületi selejtezőkön. A fesztivált a Nemzeti Művelődési Központ hirdette meg, a lebonyolító szerepét a
vendéglátó község és a Liptói Kulturális
Központ vállaltva fel a kulturális minisztérium támogatásával. Az időjárás beszorította
a résztvevőket a helyi kultúrházba, végül
bebizonyosodott, hogy ez a színhely a legmegfelelőbb a rendezvényre.
A szakmai zsűri elsősorban az eredetiséget, a stílust, a népszokások színpadi feldolgozását pontozta. Különdíjban részesült
a rendezvény egyetlen magyar nyelvű csoportja, a zselízi Kincső, amely emellett ezüst
sávos minősítést is szerzett.

Afrikával ismerkedtek

Ötödször rendezték meg a zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban
az Afrika-napot. Az immár hagyományos
rendezvény keretében nemcsak a történéseknek helyet biztosító intézmény diákjai,
hanem a város és a környék néhány további
alap- és középiskoláinak diákjai és tanulói
is ismerkedhettek a fekete földrésszel. Az
ünnepélyes megnyitót követően a résztvevő
gyerekek több csoportban műhelymunkában vettek részt: volt afrikai szőnyegkészítés,
háncsszoknya-készítés papírból, labdarúgótorna az Afrika-kupáért, kiállítás és interaktív játék a főtéren, vetítés és tematikus angol
nyelvű konferencia. A rendezvénynek két
díszvendége is volt: Ndikurio Pamphileo, az
Afrikaiak Szlovákiában polgári társulás elnöke
és iery, az afrikai dobos. A műhelymunkák
végeztével ez előbbi tartott előadást Afrikáról, a kontinenssel kapcsolatos alapvető
tudnivalókról, majd válaszolt a résztvevők
kérdéseire is. iery hazájáról tett néhány
meglepő, az európaiak számára talán kevésbé érthető megállapítást, például arról, hogy
a művileg, gyarmatosítók által meghúzott
országhatárok sokszor nem sokat jelentenek
az őslakosok számára az identitás szempontjából.
Ndikurio Pamphileo, az Afrikaiak Szlovákiában polgári társulás elnöke nagyon
pozitívan értékelte a zselízi iskola kezdeményezését: „Mi, afrikaiak nagyon örülünk, hogy
ebben a régióban is tartanak Afrika-napot.
Nagyszerű, fantasztikus, hogy szeretik Afrikát,
a kultúránkat, és főleg az, hogy a gyerekeket
is erre tanítják. Sokat javult az itteniek hozzáállása. Mi is szeretnénk támogatni ezt, el-

járunk az emberek közé, hogy megmutassuk:
itt vagyunk, létezünk. Még egyszer köszönöm.”
Bogolepova Klára, főszervező a rendezvény
hátteréről elmondta: „Talán 7–8 évvel ezelőtt
kerültem kapcsolatba az EU Afrika-stratégiájával, amikor önkéntesként kapcsolódtam be
egy edukációs projektumba. Innen az Afrikanapok ötlete. Azt hiszem a gyerekek élvezik, főleg amióta vendégeket tudunk hívni. Idén azért
hoztuk ki a műsort és a kiállítást a főtérre, hogy
mások is felfigyeljenek a rendezvényünkre.”
Idén a rendezvény mottója kulturális sokszí-

nűség volt, a szervezők szerint ezzel a többféle szemléletet szerették volt éreztetni: egyrészt
hogy sok helyen nagy a szegénység, másrészt
hogy vegyük észre az ottani értékeket. Nézzük
meg, miről szól ezeknek az embereknek az
élete, értsük a különbségeket! Legalább ennyit
tegyünk, hogy észrevesszük, hiszen a gyerekek
ebben a korban érzékenyek a humánumra.”
A gyerekek és a pedagógusok ezután kivonultak a főtérre, ahol iery dobshowja
szórakoztatta nemcsak az Afrika-nap résztvevőit, hanem az arra járókat is.
(vk)

Gasztronómiai elismerés a Duna mellől

GARAMKÖVESD (iv) – Május 30-án immár
tizedik alkalommal rendeztek Szent Orbánnapi falunapot Garamkövesden, amelynek
keretében regionális gulyásfőző versenyt hirdettek meg a szervezők. A versenyre kb. húsz
résztvevő nevezett be, nemcsak a községből,
hanem a tágabb régióból, sőt a határon túlról is. Városunkat is képviselte egy páros.
Apa és fia. Nemcsak részvételükkel, hanem
teljesítményükkel is öregbítették városunk
hírnevét. Pásztor Gábor és
András a zsűri
Június 12-én az alapiskola zenetermében az elsős és harmadikos tanulók egyhangú dönköszönthették Némethné Béres Csilla írónőt, pedagógust. Pólya Károly igaz- tése
alapján
gató szívélyes szavakkal üdvözölte az iskola egykori tanulóját. Az írónő már (amelyet egy
a bemutatkozás során jó és közvetlen hangulatot teremtett a gyermekekkel, neves budaakik egymást túlharsogva tették fel kérdéseiket. Vidám történeteket mesélt pesti főszakács
az óvodás és iskolás éveiről, amikor még Zselízen lakott szüleivel. Gyer- vezetett) marmekkori élményeiből merítve már az alapiskolában próbálkozott az írással hagulyásával
és a rajzolással. A találkozó során bemutatta „A kis Dudor meséi” c. me- megnyerte a
sekönyvet, amelyet ő maga illusztrált, hasonlóan, mit a 2006-ban megjelent, versenyt.
A
Fellinger Károly „Fűhárfa” című verseskönyvét. A gyerekek a bemutatott g y ő z t e s n e k
mesekönyv történetei alapján rajzokat készítettek, amelyeket a beszélgetés járó oklevelet
végén aláírattak az írónővel.
Városi Könyvtár
Sliva
Judit

polgármesterasszonytól vehették át. Pásztor
András lapunk olvasóinak exkluzívan elmondta a győztes gulyás elkészítésének egyszerűsített módját: „Kell hozzá marhalábszár,

Könyvbemutató az alapiskolában

só, bors, paprika meg egy adag jókedv.” És
persze szakértelem – tehetnénk hozzá. A
pontszerzés és a győzelem mégsem ennyire
egyszerű: „Fontos a hús megválasztása. Tudniillik az igazi bográcsgulyás marhalábszárból
készül. És persze meg kell adni a módját, fontos
a főzéshez illő öltözet – lehetőleg fehér – és az
étel díszítése is” – meséli tapasztalatait a győztes duó idősebb tagja. Jó tudni…
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legyen elsőrangú. Kitűztem magam elé a városi múzeum kialakítását, már megtettük az alaplépéseket,
kidolgoztuk a harmonogramot... Várom azt a meglepetést, amikor néhány hónap múlva megnyitjuk
a múzeumot. Valóban városi lesz, nem kihelyezett
munkahely. Ez is hozzájárul a munkahelyek növeléséhez, hiszen két-három embernek ad majd munkát
teljes vagy részmunkaidőben. Zselízieknek. És zselízi
munkások dolgoznak majd az épület tatarozásán
és bővítésén. Következő prioritásom néhány városközponti épület állapotának javítása. Több közülük
romos állapotban van. Aztán itt van a menedékház
bővítése és hasznosítása megszorult lakosok részére.
Aztán – remélem, megegyezek a többi képviselővel
– a városi utak legkomolyabb hibáinak javítása, ha
nem is aszfaltozással, csak az ún. mikroszőnyeggel.
Fájó pont számomra a kastély. Szisztematikus munka folyik a megmentéséért. A következő jól látható
dolog, amit szeretnénk elérni, a művelődési otthon
környékének felújítása. Hogy ne kelljen szégyenkeznünk a vendégeink előtt...
Jól hangzik, de attól tartok, kicsit sokáig fog
tartani...
Szeretném hangsúlyozni, hogy akaratunk ellenére nem ment mindig minden úgy, ahogy szerettünk
volna. A várost először nullára kellett hozni pénzügyileg, aztán kidolgozni a terveket, jött a válság,
és lassan szelektálnunk kellett a tevékenységeket
a fontosságuk szerint. Természetesen ez kevesebb,
mint amit vártunk. A politikai helyzet mindig harc.
Jövőre választások, és ismerve a zselízi mentalitást,
várok támadásokat bizonyos körökből, amelyek
most nem vesznek részt a város menetében. Sajnos
tény, hogy lesznek. Vannak bizonyos impulzusaim
és információim, hogy övön aluli ütések, támadások,
rágalmazások is lesznek...
Ez képviselőket is érint?
Természetesen. Néhányan már gyűjtögetik a hibákat,
a képviselők és a polgármester ballépéseit, hogy felhasználhassák. Sőt, olyan kifejezések is elhangzottak,
hogy „megsértették a törvényt” vagy „nincs törvényes
alapja” – ami a városi hivatal menetét vagy a szerkezeti felépítést illeti. A törvény azonban kimondja,
hogy mindenki, aki tud valamilyen törvénysértésről,
azonnal jelentenie kell. Nincs olyan érzésem, hogy
törvényt sértenénk. Van törvényességi (legiszlatív)
bizottságunk, több egyéb bizottságunk, amelyekben ügyes képviselők ülnek. Még ha néha bíráljuk
is egymást. Valóban büszke vagyok a jelenlegi 12
képviselőre. És jó, hogy van köztük néhány „piszkálkodó“, hiszen a kölcsönös viszályokból alakulnak
a konszenzuális eredmények. Tehát nincs elsöprő
többség, hiszen nem is lenne jó, ha ilyen módon
érnénk el eredményeket. Itt mindig nehezen kivívott
egyezség születik, amely néha nehézkes, de legalább
megvan az az érzésünk, hogy valóban megegyezés
árán született.
Az előbb arról beszélt, hogy bizonyos körök készülnek valamire, és ez a képviselőket is érinti.
De ebben a konszenzuális modellben – ahogy
a polgármester nevezi – nincs ellenzék...
Természetesen nem a képviselő-testületben ülő
képviselőkre gondoltam, mert ők nyíltan elmondják
bírálataikat. Revansra, bizonyos személyek visszatérni vágyó csoportosulásaira gondoltam... Azt állítom,
és más településeken is egyre inkább rájönnek, hogy

a helyhatósági szinten el kell felednünk a jobb- vagy
baloldaliságot, és a konkrét dolgokkal kell foglalkoznunk. Láthatjuk Magyarországon, hova vezet
a pártalapú politizálás, amikor lassan összeomlik
a gazdaság, mert nem tudnak megegyezni, hogy
a jobb- vagy a baloldal vezesse-e az országot. Szerencsére – úgy hiszem – Szlovákiában ez nem annyira
meghatározó. Konszenzust, közös nyelvet, célokat
kell találnunk. Ez Zselízre is érvényes. Egyszer egy
politikai csoportosulás megsértődött, sőt, tiltakozott
a városi újságban általam leírt mondat ellen, ami így
hangzott: Hagyjuk abba a szlovákoskodást, a magyarkodást, és kezdjük el a zselíziséget. Ez számomra
mottó, mert ez a fontos, és nem vallás, politikai vagy nemzetiségi hovatartozás. Midnyájan zselíziek vagyunk.
Biztos abban, hogy tudja, mit jelent a „zselíziesség”?
Hallottam személyemmel kapcsolatban, hogy az
alpolgármester ne járjon annyit kerékpáron... Főleg
amióta ebben a funkcióban és képviselő vagyok,
szívesen mozgok az emberek közt. Autón átsuhanva
nem látnám, hallanám, érezném azt, amit így átérzek. Nagyon igyekszem, hogy a testületi üléseken ne
a saját nézeteimet hangoztassam. Ez nem lebecsülés,
sem nem fölényeskedés. De valóban átérzem a lakosság hangulatát, követeléseit, elvárásait és céljait,
amelyek felé még ilyen nehéz gazdasági helyzetben is
igyekeznie kellene a városnak. Ezért néha túlzottan
vehemensen mondom el a mondandómat, mert az
nem az én személyes véleményem.
Ez érdekesen hangzik. De például a városi lap
szerkesztőviel kapcsolatos konfliktusával, ami
miatt felfüggesztette a Zselízi visszaemlékezéseket, főleg a lakosokat bünteti...
Ez is csak azt bizonyítja, hogy esendő ember vagyok,
mint bárki más, Gašparovičtól a hajléktalanig. Vannak negatív tulajdonságaim, gyengéim, és lehetséges
hogy ez elején hangoztatott türelmetlenség néha
elhomályosítja az agyamat. Emlékszem, amikor ez
a gondolat megfogant bennem, sértődöttnek éreztem
magam, ami az én koromban nem túl szimpatikus...
Már sok éve foglalkozom lelkiismeretesen a város
és a környék történelmével. Kialakítottam magamban egy bigott nézetet – mindig tartsam magam
a valósághoz, semmiben, még egy dátum vagy megjegyzés erejéig sem szépítsem ki a már emlegetett
populizmus érdekében. Tehát ha valami történt, az
megtörtént, úgy kell elmondani, mindig a kemény
igazságot. Talán kommunikációs zárlat miatt jelent meg áprilisban az a cikk. Igyekszem elhinni,
hogy a humor szándékával. Engem megdöbbentett
a lakosság reakciója, hogy az én nevemet hozták
kapcsolatba ezzel a huncutsággal vagy a helybéliek
egy részének szűkebb látókörére való rámutatással.
Ismétlem, az egész cikket nem konzultálták velem,
és bár kelletlenül beleegyeztem, nem tudtam hogy
fénykép is lesz hozzá, amivel az egész valótlanságot
kiemelik. A főszerkesztőnek felróttam, hogy az áprilisi tréfa április elején aktuális. Sajnos az újság nem
elsején jelenik meg. Számomra tanulságos eset volt,
remélem a szerkesztők számára is. Állítom, hogy
senki sem köteles ismerni a történelmi eseményeket,
és ez az eset hazárdjáték volt a városi újsággal és
a velem szembeni bizalommal...
Amint már leírtuk, számunkra is tanulságos eset
volt. Sehol sem állítottuk, hogy az embernek is-

mernie kell a történelmi tényeket. Emellett tudnia kellett, hogy a cikkhez fénykép is lesz, hiszen
anélkül nem kellett volna önnel konzultálnunk,
tehát a belegyezése sem. Én is látok kommunikációs zavarokat ezzel kapcsolatban.
Még gyermekkoromból emlékszem, hogy az áprilisi
tréfák kellemetlenek voltak a megtréfáltak számára.
A negatív reakciókkal kapcsolatban el tudtam képzelni olyan nyugdíjasokat, akiket ilyen módon, bár
nem ártó szándékkal, megtévesztettek. Ez abba torkollott, hogy jártak jelentkezni a városházára, mert
szerettek volna egy kis pluszkeresethez jutni. Ebben
a nehéz gazdasági helyzetben nem ez volt a megfelelő mód a nevettetésre. A több tucat reakció, megjegyzés, amikor az emberek engem kerestek meg személyesen vagy telefonon, görcsöt idézet elő bennem.
Úgy tűnik azonban, hogy ez lassan elmúlik, remélem
végleg. Úgy tervezem, hogy szeptembertől ismét felújítom a Zselízi visszaemlékezések rovatot.
Elgondolkodtam azon, miért is írom, és az egyetlen dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott,
az a városi öntudat növelése volt, akár az idősebb,
középkorú vagy a fiatalabb korosztályt illetően. Ezt
szeretném tenni a jövőben is. Hogy büszkék legyünk
városunkra, régiónkra, mert nem kell semmit kitalálnunk, mint a fent említett esetben. Így is egy sor
olyan történelmi esemény történt itt, amire régiónk
lakossága büszke lehet.
Tehát optimistán tekint a jövőbe?
Nehéz kérdés. Be kell vallanom, már kezdem látni
azokat a fényeket, amelyek arra utalnak, hogy – amint
említettem, valamikor kirobban. Zselíznek olyan óriási történelmi potenciálja van, amelyet Európa egyszer nagyra fog értékelni. A képviselők között voltak
nézeteltérések, milyen irányban induljon el a város.
Mára szinte mindannyian megértettük, hogy Zselízen
a történelmi adottságokra kell építkeznünk, hogy
a kastélyt, Schubert és Sacher hagyatékát kell előtérbe
helyeznünk. Ehhez kapcsolódnak a legutóbbi lépéseink is – felvettük a kapcsolatot a zselízi származású
grófi családdal, meghívtuk őket Zselízre...
Fontos, hogy városunk ne feledkezzen meg azokról
a családokról, közösségekről, amelyek felemelkedést
hoztak Zselíz életébe. Legyen szó a zsidó közösségről, amely eltűnt, vagy a zselízi kastély eredeti
tulajdonosairól, vagy akár az áttelepültekről vagy
a szlovákokról, akik ide, a tipikusan magyar vidékre
újat, pozitívat hoztak.
Ezeket a változatosságokat meg kell őriznünk, nem
kellene azon igyekeznünk, hogy Zselíz szlovák város
legyen, vagy magyar, cigány, zsidó... Zselíz maradjon
olyan, amilyen. Csak a közösségek együttműködése
vezethet a haladás felé.
Mimimálisan európai szintű potenciálunk van.
A sok fiatal, akik nyugatra jártak és járnak, észrevették, hogy ez valóban megvan. Talán alszik,
vagy félálomban van, fel kell keltenünk, életre kell
hívnunk... Ez meg is történik. Csak idő kérdése. Ha
sikeresek leszünk az együttműködésben a különféle nézetű csoportok között, egy irányban fogunk
evezni, és minden ellentétet félreteszünk, jó irányba
haladhatunk. Lehet, hogy két év alatt nem sikerül,
talán néhány évet még várnunk kell. De bármelyik
pillanatban megtörténhet.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Bár mel yik pillanatban!
A kommunális politikában az 1989-es események óta vesz akívan részt. Nagyon gyorsan tett szert
a város legellentmondásosabb politikusa címre. Hívei egyértelmű politikai álláspontját értékelik, amelyekről már 1968-ban is tanúbizonyságot tett, és nagyra tartják erélyes fellépését különböző gyűléseken,
illetve az önkormányzati testület ülésein. Ellenzői populistának tartják.
Nagyobb az egyetértés a helytörténész mivoltáról, aki igyekszik megóvni városunk történelmi hagyatékát és felvirágoztatni ebbéli potenciálját. E tekintetben is vannak, akik megkérdőjelezik bárminemű
érdemeit.
Szlovákul, magyarul is beszél és használja nevét, hangoztatja a kibékülés szükségességét, az együttműködés fontosságát városunk érdekében. Ennek ellenére konfliktusainak egy része nem mellőzi
a nemzetiségi kontextust.
Az ellenzéki éveket követően 2007-től városunk alpolgármestere. Ez sem gátolta meg abban, hogy
néhányszor kinyilvánítsa elégedetlenségét a város helyzetével kapcsolatban.
Aktivitása és kommunikatív volta miatt városunknak a médiában legtöbbet szereplő képviselője
(amit nekünk is szemünkre hánytak). Szerkesztőségünk külső munkatársa. Ezt az együttműködést is
konfliktusok kísérik. Az egyik legutóbbi miatt döntött úgy, hogy felfüggeszti Zselízi visszaemlékezések
rovatát.
Szerkesztőségünket abbéli igyekezetében, hogy a problémák lényegéhez ásson, azzal lepte meg, hogy
ráállt egy hosszabb lélegzetű beszélgetésre
Milyen érzés a város legellentmondásosabb politikusának lenni?
Kritikus emberként ismernek a városban. Egy képviselőnek valódi küldetésként kellene felfognia munkáját. Igyekeznie kell átadni az élete során összegyűjtött
víziókat, elképzeléseket, amelyekkel hozzájárulhat a
lakosok életének javításához.
Az alpolgármester a város vezetésének tagja. Az
ön esetében többször észrevettük, hogy ebben
a pozícióban is ellenzéki politikusként nyilvánult meg. Ez rendben van?
Az ember kicsit romantikus, de két-három lépéssel
előre kellene látnia. Ilyenkor nem lehet elkerülni a
konfliktusokat, akár a családban, akár a képviselők
vagy a város vezetése körében. Már gyermekkorom
óta viszonylag türelmetlen vagyok. Gyakran van
olyan érzésem, hogy a dolgok jobban, sikeresebben is
mehetnének. Amikor olyan pozícióba jutottam, hogy
részt vállalok a város ügyeinek intézéséből, türelmetlenségem fokozódott és állandósult. Amikor az ember
ilyen helyzetben beszél elképzeléseiről, könnyen nevezhetik populistának. És azzal vádolják, hogy csupán azért beszél róluk, hogy megszerezze az emberek
támogatását. És szinte lehetetlen megmagyarázni,
hogy valóban a város érdekét nézem. Remélem, nem
túl nagy azok tábora, akik populizmussal vádolnak.
Általában akkor nevezik annak, amikor úgy
viselkedik, mintha nem lenne a városvezetés
tagja, és kijelentéseivel az opponensek táborához csatlakozik...
Nálunk és általában Szlovákiában ez úgy működik,
hogy néhány populista akár 20 évig is képviselő lehet.
Az én esetem más. Mindig négy évig vagyok képviselő, aztán a következő időszakban nem. Talán éppen
azért, mert nem vagyok populista, és nem lovagolom
meg a divathullámot. Mindig elmondom a véleményem, aztán fájdalommal észreveszem, hogy mások
sajátították ki. De csak 4 évvel később. A legjobb
módszer, hogy az ember polgármester, képviselő
maradjon több időszakon át, ha nem keresi az ellentmondást, nem kritizál, nem mondja ki a kellemetlen
igazságot, nem szavaz, hanem tartózkodik... Nem
kell konfliktushelyzetet teremteni. A nem túl aktív
képviselő a lakosság szemében a jó képviselő. Aki túlontúl aktív, nyíltan szól a gondokról, az megelőlegezi
magának, hogy túl kritikus, populista, konfliktusos,
problémás emberként lássák...
Az, hogy egyhuzamban csak egy időszakon keresztül képviselő, még nem feltétlenül jelenti azt,

hogy nem populista. Talán nem annyira ügyes
populista...
Végső soron örülök, hogy annyit tekergünk a kérdés
körül, vajon populista vagyok-e vagy sem, hiszen ez
a szó rokon a populáris, tehát a közkedvelt szóval.
Soha nem harcoltam azért, hogy közkedvelt legyek.
Addig jó, ha valakiről sokat beszélnek. A küszöb
alatti emberek olyanok, akik elbújnak mint a patkányok, és csak akkor másznak elő, ha tényleg ég a ház.
Átéltem olyan időszakokat, amikor elmondtam
a véleményem, aztán többször is vállon veregettek
néhány évvel később, és azt mondták: „Pali, mi is
úgy gondoltuk, ugyanígy éreztük.” Akkor miért nem
mondták ki ők is hangosan? Féltek? Talán nem volt
annyi erejük, hogy az adott pillanatban kimondják,
amit ki kellett.
Minden ember életében – legyen családapa vagy
politikus – vannak pillanatok, amikor hallgatni kell.
Kevésszer, de vannak. Legyen szó nagypolitikáról,
a társadalmi vagy városi közéletről. De senki sem
győz meg az ellenkezőjéről és a történelem is igazol,
máskor szükséges, hogy az ember – akár egy a 7500ból – hallassa a hangját. A képviselő az emberek egy
részét képviseli.
Ezért is foglalkozom városunk történelmével, mert
tudom, hogy Zselíz jelentett, jelent és főleg – állítom
optimistán – jelenteni fog valamit. Egyszer egy sajtónyilatkozatban azt mondtam, hogy Zselíz felrobban,
akár akarjuk, akár nem. Hihetetlenül értékes az
a potenciál, ami itt van. Az utóbbi 26 hónapban,
amióta a testület tagja vagyok, főleg a türelmetlenség
irányította lépteimet. Ugyanakkor alázattal be kell
vallanom, hogy a városvezetés, amelyet gyakran
kritizáltak, rossz gazdasági állapotban vette át a várost. Nem beszéltünk róla sokat, mert nem tartottuk
szükségesnek, hogy a lakosságot ezzel terheljük. De
olyan helyzet volt, hogy amihez hozzáértük, azzal
gondok voltak. Megoldatlanok, 15, 25, 50 éve. A
város szerencséjére olyan ember a polgármester,
aki szisztematikusan akarja végezni a munkát.
Megértettem, hogy nemcsak szakértelem, hanem
céltudatosság és kitartás is szükséges ehhez. Ez néha
ellentétben volt az én türelmetlen természetemmel.
Bevallom, néhány dologhoz idő kell, mert a gyorsan
elért eredmények nem mindig maradandók. Tehát
visszavettem az elhatározásaimból, és szerencsére a
testületben is kitisztult a helyzet. Néhány képviselő
és csoport szintén alábbhagyott irreális elvárásaiban,
a polgármester szintén. Szükség volt arra, hogy meg-

egyezzünk a közös prioritásokban. De mivel emberek
vagyunk, és már hárman nem tudnak egyezni véleményükben, a legnehezebb az egyetértés elérése volt,
és ezt a város is megérezte. Egyrészt kár, másrészt
szerencse, hogy négyévente vannak választások.
Néha 8 éves időszak kellene ahhoz, hogy egy gárda
valamilyen módon bizonyítson. Egy polgármester
és egy képviselő-testület munkájának eredményeiről
van szó. Néha esendően – hiszen emberek vagyunk
– megsértődünk, haragszunk, görcsölünk. Ez mintha
gúzsba kötne. De szerencsére munkánk harmadik
évében a feszültség kezd alábbhagyni, és hiszem,
hogy még ebben az évben látni fogjuk együttműködésünk első gyümölcseit.
Minden kormány igyekszik időzíteni elkerülhetetlen, szükséges és látványos lépéseit. Egy
reformkormány esetében, amely folytatni akarja
a kormányzást, ez kétszeresen igaz. Úgy látja,
hogy ez irányban ésszerűen jártak el?

Úgy gondolom igen. Az első év főleg a kórház
utáni a tartozások kezeléséről szólt. A második év
– számomra kellemetlen meglepetésként – az új
struktúrák, új projektumok kialakításáról, kidolgozásáról és kifizetéséről, amelyekből nem mindegyik, de néhány megvalósul. Most, a harmadik
– kibontakozó – évben, váratlanul és kellemetlenül
meglepett a gazdasági válság. Egyszer kimondtam
egy kellemetlen mondatot, mégpedig hogy: Jobb
már volt. A normális logika szerint most jött volna
el a város számára szükséges ezer apró dolog intézése. Megegyeztünk, hogy ha kisebb mértékben is,
de a harmadik és negyedik évben – hangsúlyozom,
nem populizmusból – mutatkoznak meg a gyakran
fájdalmas viszálykodásainknak eredményei. Örülök, hogy már vannak eredmények, csak talán nem
annyira látszanak. Persze nem kell minden paddal,
játszótérrel, parkolóval dicsekedni. Az embereknek
érezniük kell, hogy egyfajta mechanizmus indul
be. Ha csendben is, de megvalósultak a változások
az önkormányzati rendszerben, a városháza személyzeti összetételében és egyéb városi végrehajtó
szervben. Ám így is türelmetlen vagyok, továbbra
is. Saját magam részére felállítottam néhány prioritást, tudom, hogy néhány képviselőnek nem tetszik
ez a kifejezés... De prioritások vannak, és meg kell
rajtuk egyeznünk tekintet nélkül a hovatartozásra.
Nem harcolhatunk mindannyian csak magunkért,
utcánkért, iskolánkért, szervezetünkért. A közérdek
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Nyugdíjasok Olaszországban

A Szlovákiai Nyugdíjasegylet zselízi alapszervezete június közepén kirándulást szervezett tagjai részére
az észak-olaszországi tengerparti Lignano városkába.
A jól sikerült tavalyi kirándulás után idén másodszor
vettek részt a nyugdíjasok itáliai utazáson, amelynek
főszervezője a nyugdíjasokat tömörítő szervezet
zselízi elnöke, Mária Bakonyiová volt. A nyugdíjasok csoportja néhány napig élvezte az olasz kisváros
szépségeit, a helyi lakosok kedvességét és vendégszeretetét, a tenger jótékony hatásait, valamint egy
egynapos kirándulás erejéig Velence nevezetességeit
is. A résztvevők szép emlékekkel bővelkedve tértek
haza, köszönettel gondoltak a kirándulás szervezőire,
és már alig várják a jövő évi kirándulást.
(vc)

Megoldódik a sportpálya két legégetőbb gondja
Két komoly gond aggasztotta még nemrég a város és a városi sportklub vezetőségét a helyi labdarúgó stadionnal kapcsolatban: az öntözés és a pálya kaszálásának
kérdése. Miután néhány hónappal ezelőtt változott a városi hivatal szerkezeti felépítése, Štuller István személyében egy sporttal foglalkozó szakelőadó intézi ezeket
a problémás ügyeket. Június végén megkérdeztük tőle, hol tart a két kérdéskör megoldása. „Már önállóan öntözünk a sportpályán, az eddigiektől eltérően minden külső
segítség nélkül. Nemrég kutat fúrattunk a pálya területén, és beszereztük és az öntözőrendszert is. Néhány héten belül meglesz az új kaszálógép is, amely az elődjétől eltérően
össze is gyűjti a lekaszált füvet, amely így nem fojtja a talajt. Mindkét kérdésben tehát
jelentős előrelépést tettünk, illetve teszünk a közeljövőben.” A sportügyi szakelőadó a
fent említett műszaki jellegű teendőkön kívül szervezési feladatokat lát el, például a
Challenge Day, a gyermeknap lebonyolításában vállalt szerepet, és több labdarúgó
tornát szervezett gyermekek számára az utóbbi hetekben.
(ic)

A zselízi szabadidőközpont tevékenységéről
Legutóbb fél évvel ezelőtt
számoltunk be a Zselízi Hírmondóban tevékenységünkről.
Ez idő alatt központunk több
érdekes rendezvényt szervezett
gyerekek és fiatalok számára.
A tavaszi szünidőben gazdag
program várta a gyermekeket.
A szabadidőközpont termeiben
hip-hop és társastánc egyaránt
helyt kapott, és tavaszi asztalitenisz-tornát is szerveztünk. A
szórakozni vágyó gyermekek
kellemes délelőttöt töltöttek
el karaokézva. A számítógépek
szerelmesei
játékkal múlathatták az
időt, csoportokban a
Country Strike nevű
játékot játszhatták.
A szünidő alatt alkotó műhelyekben
dolgozhattak. Szabadidőközpontunk módszertani
napot szervezett pedagógusok
számára a country-tánc oktatásáról PaedDr. Kmetzová, az Arizona tánccsoport vezetésé-vel.
A tavaszi szünet után a
rendes szakköri tevékenység
folytatódott, a szakkörök tagjai
különféle versenyekre és fellépésekre készültek. A felkészülést
nagyszerűen végezték a karatézók, akik a decemberi „övezést”
követően újabb tanulófokozatot
szereztek
Pozsonyeperjesen,
egy nagy tornán. Mindannyian
szép eredményeket értek el, a
gyerekek okleveleket és érmeket
kaptak. Klenko Dávid kumitéban 1. helyet, katában 3. helyet
szerzett. Kumitéban ezüstérmes
lett Regasz Peter és Kicsindy
Gyula, bronzérmet szerzett Wollent László, Hutai Patrik, Kovács

Kevin, Veisz György és Richárd.
A társastáncosok finiseltek a
táncvizsgák előtt, amely május
9-én, szombaton volt a művelődési otthonban. Ott 9 táncból
összeállított koreográfiát mutattak be, amivel nemcsak szüleiknek, nagyszüleiknek és barátaiknak, hanem a szakkörvezető
Koncz Klaudiának, az alapiskola
igazgatónőjének és szurkolni érkező osztályfőnökeiknek is nagy
örömet szereztek.
A kihívás napján jó fényben
mutatkoztak be a mazsorettek, a moderntáncosok
és a
hiphop táncosok.
Remekül
adták elő
táncaikat, amiért
k i é r d e m e l - ték a nézők
elismerését. A mazsorettek és
karatésok a szlovák alapiskola
melletti sportpálya ünnepélyes
megnyitóján is bemutatkoztak.
Május folyamán a szabadidőközpontban tanulmányi vetélkedőket tartottak. Az igazgatónő a
harmadikosok számára természettudományi, a negyedikesek
számára honismereti vetélkedőt
szervezett. A 3 fordulós versenyeken műveltségi teszt, állatfelismerési feladatok nyomok és
hangok után, gyümölcs és levél
alapján való növényfelismerési
feladatok várták a résztvevőket.
A honismereti vetélkedőn
Szlovákia és szűkebb régiónk
érdekességeiről kaptak kérdése-

ket, várakat és kastélyokat kellett
felismerniük a résztvevőknek.
Mindkét versenyben kiértékelték
a legeredményesebb csapatokat
és egyéneket, akik ajándékokat, okleveleket és
édességet
kaptak.
Eredmények – honismereti
vetélkedő: 1.
Pólya Katalin,
4. B, 53 pont, 2.
Barkóczi Ádám,
4. A, 50 pont, 3.
Monika Melichová, 4. A, 49 pont,
a
legeredményesebb osztály: 4.
A
Természettudományi vetélkedő:
1. Paulína Bradová, 3. A, 59 pont,
2. Simona Kunovičová, 3. C, 55
pont, 3. Richard Raczkó – 3. C,
55 pont, a legeredményesebb
osztály: 3. C.
Az areobik és tae-bo szakkörök tagjai már másodszor vettek
részt Nagysallóban az aerobikmaratonon. A programban új
gyakorlatok is megjelentek, például a Zoomba, amelyben latinamerikai ritmusokra tornáznak.
Minden hölgy oklevelet kapott a
részvételért, a tombolában pedig
a résztvevők értékes ajándékokat
nyerhettek.
De hogy ne „ücsörögjünk
csak otthon”, a szabadidőközpont
május 8-án kirándulást tervezett
a gyerekeknek és szüleiknek
a Vidámparkba. A résztvevők
elégedettségéhez nemcsak az
új, adrenalinnövelő attrakciók,
hanem a kellemes napos idő is
hozzájárult.

A közelgő szünidő jegyében
látogattuk meg május 21-én a
budapesti
Aquaparkot.
A
résztvevő
gyermekek
és szüleik
kipróbálták a
tobogánokat, a

szörfözést és a különböző örvényfürdőket. A fedett
kupola alatt senki nem bánta,
hogy az időjárás nem kedvez.
A nyári szünidő idejére egész
hetes tábort szervezünk iú labdarúgók számára Ipolyszakálloson vagy napi felbontásban Zselízen, a szabadidőközpontban. A
gyermekeknek és szüleiknek 10
napos kirándulást szervezünk
a görögországi Aszprovaltába,
a karatésok nyári érsekújvári
gyakorlatában pedig társszervezőként veszünk részt. Ezekről a
tevékenységekről a szabadidőközpontban kaphatnak bővebb
tájékoztatást.
A szabadidőközpont dolgozói nevében ezúton is köszönetet mondunk a szakkörök
vezetőinek, a szülőknek és a
gyermekeknek az együttműködésükért az elmúlt tanévben,
mindannyiuknak
gyönyörű,
napsütéses szünidőt, sok élményt kívánunk, és bízunk a
gyümölcsöző együttműködésben a következő tanévben.
Kvetoslava Záhorská,
a szabaidőközpont igazgatója
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Nemzetiségi kérdések más szemszögből
Eddig tűrtem és mosolyogva
válaszolgatva simítottam a konfliktusokat a két nemzet közt, de
békés hanghordozásomnak, úgy
érzem, véget kell hogy vessek. Miért
pont én legyek szélsőséges emberi
vélemények és véleményeztetők
takarítóbrigádja?
Életemet huszonegynéhány éve
a magyar Györgyi névvel élem
Szlovákiában, nem Georginaként,
nem Jurainaként, nem Jiřinaként.
Magyar tannyelvű alapiskola és
magyar tannyelvű gimnázium
után diplomát szereztem kommunikáció és marketing szakon
szlovák nyelven, most pedig
doktorandusz vagyok ugyanezen
a tanszéken, ahol szintén szlovák nyelven vizsgázom, tanulok
és tanítok szlovák anyanyelvű
diákokat is. Az utóbbi hét évben
átlagosan heti rendszerességgel
szembesülök értetlen arckifejezéssel
a nevem kimondásakor, ugyanilyen gyakorisággal legalább e név
háromszori elismétlésével, majd
annak magyarázatával, hogy igen,
magyar névről van szó. Ugyanilyen
gyakorisággal kerül terítékre a két
nemzet közötti viszálykodás is. Ilyenkor kénytelen vagyok a magyarokat védve Trianont emlegetni és
magyarázni (a szlovák nemzetisé-

gűek tapasztalataim szerint ritkán
vannak tisztában azzal, mi is volt
Trianon vagy éppen a kitelepítés).
Mindeközben meghallgatom például, ahogy szlovák kolléganőm
észak-szlovákiai édesapja elmondja a miatyánkot magyarul, majd
miután meghatottan figyeltem,
elmondja, hogy a nagymamájától
tanulta, akinek szintén meg kellet
tanulnia annak idején szlovákként,
holott máig nem érti az ima egy
szavát sem. Vagy éppen valamelyik
kollégám jön be hozzám tanítás
után panaszkodni, hogy magyar
nemzetiségű, szlovák állampolgárságú diákjai (Nyitrán) nem tudnak
neki válaszolni szlovák nyelven,
sőt, van közöttük olyan, aki pedig
végképp nem érti őt. Én pedig
tisztelettudóan megvédem őket,
hogy biztosan olyan környékről
származnak, ahol az egész falu
magyarul beszél, és szegényeknek
nem volt lehetőségük gyakorolni
a szlovákot. Majd kifejtem, a szlovákok nem viszonyulhatnak ennyire szélsőségesen a magyarokhoz.
Ezek után „hazamegyek kisfalumba”, Zselízre és környékére, ahol
hallgathatom egyes szlovák politikusok szapulását, szlovák—magyar helységnevek közti dilemmát,
a magyar nyelvű oktatás bővítését

A zselízi tavacska

E rövid írásomban taglalt „nagy beruházás” megvalósításához
úgy látszik kevésnek bizonyult az a bor és pálinka, amellyel annak
idején városunk első embere halmozta el a felsőbb szerveket. Elképzelhető az is, hogy a szokottnál kevesebbet ivott az illetékessel a városi nemzeti bizottság elnök elvtársa akkor, amikor a „nagy beruházás”
kivitelezéséért harcolt. Közvetlen a bársonyos forradalom után ilyen
időszakot éltünk... Az egyik volt önkormányzati képviselő barátom
1991-től hosszú évek során küzdött városunk akkori legmarkánsabb
tisztségviselőjével. Mindhiába. Hasztalan erőfeszítéseibe aztán lassan
belefáradt. Elkészült a tervdokumentáció, a környéken lakó száznégy
személy folyamodványt intézett a városi hatósághoz. Mindhiába.
A „nagy beruházás”
máig sem valósult meg.
Aztán új vezetők adták
egymásnak a kilincset.
A lakosok gondja máig
sem oldódott meg. Elképzeléseik
szerint
azonban lehetne ott víziparkot létesíteni. Esetleg
állandó jelleggel is. Vagy
kimélyítéses medencéjű
tavat. Esetleg figyelembe
véve a szóban forgó tervdokumentációt, hozzáfogni a „nagy beruházás” megvalósításához, amit egyszerűbb lett volna még 16–17 évvel
ezelőtt végrehajtani. Nem pedig céltalanul, folyamatosan bort és pálinkát hordani a hivatalokba.
Ábel Gábor, fotó: Gaál Róbert

nálunk, hogy tovább ne is soroljam.
Ilyenkor elmondom véleményemet
a diákságról, akiket meg kellet
védenem a kollégák előtt, mert
a jelenlegi szlovákiai magyar nyelvű oktatás nem volt képes őket
megtanítani szlovákul beszélni.
Elmondom, milyen nehézségeim
és hiányosságaim voltak nekem
is, amikor szlovák egyetemre
jelentkeztem, és szlovák irodalomból felvételiztem. Megemlítem
szlovák kolléganőm édesapjának
nagymamáját, aki a miatyánkot
magyarul fújja. Majd kifejtem,
a magyaroknak is változtatni kell
a hozzáállásukon.
Mindeközben hogy érzem magam
ezekben a skizofrén helyzetekben?
Szégyellem magam. A szlovákok
körében szlovákként, magyarok
körében pedig magyarként. Nem
elég, hogy elegem van olyan dolgok elemezgetéséből, amik helyett
sokkal célravezetőbb lenne a jelen
más, komolyabb problémáit megoldani (például, hogy miért nem
fogunk össze és viszünk véghez valami fejlesztést saját erőnkből, vagy
miért nem tanítjuk gyermekeinket
a tiszteletre, vagy éppen olyan
alapvető dolgokra, hogy a buszra
várva sorban felszállni sokkal kényelmesebb, mint tolakodni). Nem,

mi rágódunk a múlton, a nem
egyeztetett múlt következményein,
harcolunk, mindeközben kérdem
én, no és mi van, ha egyik nemzet
múltja sem tökéletes? Nem lenne
egyszerűbb elismerni saját hibáinkat, értem ezalatt most mindkét
nemzetet, és kialakítani egy demokratikus országot?
És elegem van védeni mind a magyarokat, mind a szlovákokat.
Nőjünk végre fel, fogadjuk el végre,
hogy magyar nemzetiségű szlovák
állampolgárok vagyunk és legyünk
erre büszkék! Tanuljuk Petőfi és
Hviezdoslav verseit is ugyanolyan
szinten, fogadjuk el, hogy így két
nyelven is százszázalékosan beszélnünk kell! És igenis szégyellje
magát az a szlovákiai magyar, aki
nem képes szlovákul megszólalni,
és szégyellje magát az a szlovák
is, akit zavar, ha valaki két nyelvet
beszél egy helyett! Mindig nagyon
könnyű sajátok közt okoskodni,
magyar környezetben magyarnak,
szlovák környezetben szlováknak
lenni, de ilyen körülmények közt
magyar nemzetiségűként napi
kontaktusban lenni szlovákokkal
szlovák környezetben igenis nehéz
és semmiképpen sem normális
állapot.
Kapusta Györgyi

Somgörcs vőfély esete a menyasszonnyal,
avagy nem minden arany ami fénylik
Amikor Somgörcs Pityesz vőfély tényfeltáró bejelentése – Álljon
meg a nászmenet, hímnemű a menyasszony! – eltántorgott a násznép
borgőzös tudatáig, a döbbenet olyat kondult, mint a kecskeméti öregtemplom nagyharangja.
Valami hasonló döbbenet érte a városatyákat is, amikor az önkormányzati törvény alapos tanulmányozása közben rájöttek arra, hogy
nagyon összekeverték a szezont a fazonnal Mert bizony a törvényben
az áll fehéren–feketén, hogy övék a döntéshozatali jogkör, a végrehajtási jogkör a polgármesteré. Summa summárum, a képviselő testületileg
szavaz (ezért felelősségre nem vonható), a polgármester meg végrehajt
(ezért felelősségre vonható).
Megmondom az őszintét. A városatyáknak nem áll jogukban koordinálni a városi hivatal egy árva alkalmazottját sem, mert ezt csak
a polgármester teheti. Jobb helyeken, ahol van hivatalvezetői besorolás,
ott a városi hivatal elöljárója, aki csak a polgármesternek tartozik felelősséggel. Végezetül, de nem utolsó sorban, az ellenőrzési jogkör – ha
volna – a főellenőrt illetné meg. Van egy álmom. Azt álmodom, hogy
jövőre véget ér a koordinátorok kora.
Tisztelt Polgártársak, Zselíziek, Barátaim!
Ne feledjétek, hogy nem minden arany, ami fénylik. Lehet az önkormányzati rendszerről ódákat írni, dicshimnuszokat zengeni, a lényeg,
a rendszer három pillére – döntéshozatal, végrehajtás, ellenőrzés –
megmarad. Mert ha kidöntünk egy pillért, a rendszer összeomlik mint
a kártyavár. Ilyen egyszerűen működik az önkormányzati demokrácia,
és ez így van jól...
Adamcsek Dezső (Dede Adams)
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Új tantermekkel gazdagodik a szlovák gimnázium

Nemcsak hozzáépítés, teljes felújítás
A szlovák gimnázium épületén néhány hete építkezési munkálatok kezdődtek. Az eredeti
épülethez hozzáépítenek egy új
szárnyat a Štúr utca irányában.

Milyen célra használják majd
az új szárnyat, erről kérdeztük
a zselízi szlovák gimnázium
igazgatóját, Milan Bukovent, aki
szerint az utóbbi években megnőtt a diákok száma, ezért volt
szükséges a gimnáziumi tantermek számának növelése.
„Az utóbbi 13 évben kb. 100
százalékkal növekedett diákjaink száma, az eredeti több mint
100-ról a duplájára. Jelenleg 208
diák látogatja az iskolát. Nem-

csak Zselízről, hanem a város
vonzáskörzetéből és Léváról
is. Szeptemberben egy osztályt
nyitunk 27 diákkal. Azért csak
egyet, mert több diákot nem tudnánk elhelyezni. Amikor
a jövő évi teljesítményterv készült, még nem
tudtuk, hogy lesz-e pénzük az iskola bővítésére”
– tájékoztat bennünket
az igazgató, és tudatja az
alapvető tudnivalókat az
építkezésről. Az új épületszárny műszaki terve
még 1998-ban elkészült.
Tíz évig tartott tehát,
amíg sikerült eljutni a megvalósításig. Tavaly aktualizáltuk
a műszaki tervet. Az építkezést
a fenntartó, Nyitra megye valósítja meg hitelből. Csaknem 20
millió koronás, azaz 663 ezer
eurós befektetésről van szó.
A közbeszerzést négy jelentkező
közül a Molda nevű érsekújvári
vállalat nyerte meg.
„Amikor 13 évvel ezelőtt
beléptem az iskolába, 4 osztállyal
működött. Azóta a diákok száma

jelentősen nőtt, miközben a 70-es
években épült iskolát csak 4 osztály számára tervezték néhány
szaktanteremmel. Az eltelt 30 év
alatt ezek a szaktantermek elavultak, újakra lenne szükség. Az
új épületszárnyban ezek kapnak
helyet, 6 új szaktantermet – fizika-, kémia-, biológia-, informatika-, idegennyelv-szaktantermet

És lőn világosság,

lélegezhetnek fel szeptemberben a zselízi szlovák tannyelvű gimnázium
diákjai, akik abban az osztályban folytatják tanulmányaikat, amely mellé az
új épületszárnyat kezdték építeni, ezért ablakait befalazták. Az épületszárny
megtervezésével kapcsolatban az egyik legutóbbi képviselő-testületi ülésen
elhangzott kritika margójára a gimnázium igazgatója, Milan Bukoven annyit
mondott, hogy az osztály nem marad ablakok nélkül, csupán nem a Štúr
utca, hanem a sportpálya felé néznek majd. Az osztályban negyedikesek voltak, akik hamarabb fejezték be tanulmányaikat, ezért az „ablakok befalazása”
után már senki nem tartózkodott ott. Az igazgató szerint az ablaknyílásokat
csupán röviddel az ablakok felszerelése előtt alakítják ki. Nem csak az új
épületszárny és ez az osztály kap új ablakokat, az épület komplett felújításon
esik át, így az összes ablakot újra cserélik.
(ik)

– és három szertárat alakítunk ott
ki. Egy tantermet rendezvények
szervezésére alakítunk ki, esetleg
könyvtárat hozunk benne létre”
– szövi terveit az igazgató, aki

Semmi veszély…
Az egyik tavaszi képviselőtestületi ülésen bírálat hangzott
el a szolgáltatások háza mögötti
udvarban való rendezetlen parkolásról, amiről lapunk múlt havi
számában számoltunk be. Szó volt
arról is, hogy a városközpontnak
ez a része veszélyes környék lett.
Egy olvasónk kezdeményezésére saját szemünkkel akartunk
meggyőződni erről. Meglepetés várt bennünket. Kellemes,
legalábbis ami az udvarban
található játéktermet illeti.
„Különös figyelmet fordítunk
arra, hogy a látogatóink ne a
hátsó udvar felé vezető szűk
utcában parkoljanak, mert ezzel
akadályoznák az áthaladást”
– mondja a játékterem tulajdonosa, Kurali László, majd hozzáteszi, hogy általában az udvarban
található más egységek vásárlói
szoktak az utcácskában parkolni.
A törvényesség és a szabályok
betartását több kamera figyeli a
vendéglátó egységen belül és kívül,
ezért sem lehet a játékterem tájáról
mint veszélyes környékről beszélni.
Az egykori Casablanca lepusztult

elmondta, rendszeresen részt
vesz az építkezés havi ellenőrző
napjain. Tapasztalata alapján
kijelentette, hogy a kivitelező ez
idáig betartja a határidőt, ezért
feltételezhető, hogy a végső
– novemberi – határidőt is tartani tudja.
A következő hetekben felkerül a nyeregtető. Az új épü-

épületéből az új tulajdonos egy
modern, tiszta vendéglátóhelyet
varázsolt, amelynek élő virágokkal
díszített ízléses terasza elnyerhetné
a város legszebb kerthelyisége címet.
Az udvarban való parkolás is
rövid időn belül megoldódhat,

erről számolt be Kovács József
városi rendőrparancsnok. „A járási
közlekedésrendészet június végén
engedélyezte, hogy a város Behajtani
tilos táblát helyezzen el az udvar
bejáratába, kivételt csupán a benti
egységek tulajdonosai kapnak. A tiltó tábla elhelyezésével megoldódhat
a szolgáltatások háza mögötti udvar
megközelítésének kérdése.”
(ik)

letrész építése mellett az „régi”
iskolaépület is felújul: a lapos
tető helyett nyeregtetőt, új ablakokat és komplett szigetelést
kap.
(vi)

V4 fesztivál Zselízen is
Minden nemzet vagy régió a legeredményesebbenn saját
kultúrájával tud leginkább bemutatkozni, ezen belül is a legegyedibb és legautentikusabb a népzene és a folklór. Ez okból
rendezték meg a Visegrádi Négyek iúsági találkozójának keretében a Visegrádi tömeg elnevezésű fesztivál második évadját,
amelynek jelszava „...ilyenek vagyunk!” volt.
A rendezvény szervezője Nyitra megye és a Lévai Regionális Művelődési Központ volt, társszervezőként részt vett
a rendezvény megvalósításában a lévai Barsi Múzeum, valamint Léva, Ipolyság, Tolmács és Zselíz város önkormányzata.
A fesztivál védnöke Miloš Zaujec megyei képviselő volt. A
rendezvény június 4–7-én az említett négy városban valósult
meg.
Zselízre június 5-én látogatott el a fesztivál, amikor a
helyi művelődési otthonban a hazai Kincső néptánccsoporton kívül a kurali Kuraľanček, a győri Regős és a budapesti
Forgatós Kamara szerepelt. A magas színvonalú, magával ragadó teljesítmények, valamint az ingyenes belépési lehetőség
ellenére a rendezvényt
gyér érdeklődés kísérte. Inkább főpróbának
tűnt, amikor az egyes
résztvevők egymásnak
adják elő műsorukat.
A zselízi valóságnak ezt
a keserű részét bizarr
módon egyensúlyozta ki
a Kincső sikere, amely a Gereben zenekar kíséretében a fesztivál több színhelyén is eredményesen képviselte városunkat.
(šh)
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Ünnepelt a Csemadok

Nótázva léptek túl a hatodik ixen
Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte meg a Csemadok Zselízi Alapszervezete
június 19–20-án egy műsoros ünnepéllyel a
helyi művelődési otthonban. A jubileumot
széles körű összefogás előzte meg, amiről

a szervezők köre is árulkodik: a Csemadok
Zselízi Alapszervezete, Zselíz Város Önkormányzata, a Comenius Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium, a helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége, a zselízi Rákóczi Baráti

Társaság, a Zselízi Hangok polgári társulás, a
Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete és a
Zselízi Református Egyházközség.
Péntek délelőtt vers- és prózamondók
regionális fesztiválját rendezték meg Garam
Menti Fesztivál címmel. Ezt követően Énekeljetek az Úrnak címmel nemzetközi részvételű tanévzáró hangversenyt tekinthetett
meg a nem kis számú érdeklődő a református templomban, ahol a helyi Franz Schubert
Gyermekkar mellett a pécsi Mátyás Király
Utcai Általános Iskola gyermekkara és a
Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei is felléptek. Délután a művelődési otthonban folytatódott a Garam Menti Fesztivál,
ezúttal a népdalénekesek seregszemléjével.
Komor környezetben, kis számú nézőtábor
előtt, de annál hangulatosabb koncertet adott
Zsapka Attila, a Kor-Zár együttes tagja az első
nap záró rendezvényeként. Gyermekeket és
felnőtteket egyaránt megszólító műsora nagy
tetszést aratott.
A zselízi Csemadok 60 éves múltjából

P. S. – 60 éves a Csemadok
Nem lehettem ott. Sajnos, halaszthatatlan volt
a dolgom. Sajnálom is, de
a szívem mélyén nem is.
Így csak az fáj, hogy nem
lehettem ott, és nem kellett
bánkódnom amiatt, amit
halottam (vagy éppen nem
hallottam) volna. Így minden, amit most leírok csak
közvetve jutott el hozzám.
Azért adtam cikkemnek azt
a címet hogy post scriptum,
mert szerintem ez még hozzátartozik az ünnephez, az
igazságosság megkívánja.
Mint mindenki tudja, a
Csemadok mindig is mint
kulturális szervezet működött, és mint olyan, magába
foglalta az ének, a tánc és
nem kis mértékben az amatőr színjátszás művelését is.
És éppen emiatt szólalok
most meg. Ahogy elmondásokból tudom, a megemlékezés előkészítői valahogy
megfeledkeztek a jámbor
amatőr csepűrágókról, akik
a kezdetek óta szorgalmasan
és alázattal szolgálták a Csemadokot. Személyes érintettségem az oka, hogy én
írok róla, de úgy vélem, enynyi talán jár nekik, nekünk.
Már feleségem nagyapja,
Melczer Ferenc is rálépett

a világot jelentő deszkákra,
követte őt lánya Manyika,
feleségem édesanyja, aki
gyönyörű hangjával lopta
be magát a nézők szívébe,
és mit ad isten, feleségem
is a színpadon bontogatta
szárnyait a 80-as években.
Számomra az édesapám volt
az, akitől a színészi vénát
örököltem, az ő Kubóját még
most is sokan emlegetik. De
itt volt felejthetelenül Kalász
Kati édesanyja, Nyitrai Józsi
bácsi és családja, akik már
sajnos nincsenek közöttünk,
Csontos Vilmos feleségével
és még sokan mások. Mi a
feleségemmel akkor jártunk
hetente 3-4-szer próbákra
esténként, mikor mások
nyugodtan otthon pihentek,
lányunkat ott szoptatta feleségem a színfalak mögött.
Közben saját autóval jártuk
a környéket és igyekeztünk
eladni a termelőszövetkezeteknek a darabot, szombaton és vasárnap pedig
fellépésekkel „ütöttük agyon
az időt.” De sokat hallgattam is emiatt, hogy inkább
házat építhettünk volna,
mert akkor még lehetett. A
Csemadok kasszájából nem
elvettünk, nem kértünk, de
adtunk, becsületesen éven-

te, hétről hétre a bevételt,
hol kisebbet hol nagyobbat,
mert mi elmentünk a legkisebb színpadra is, mentünk
és szórakoztattunk. Az ajándék a nézők öröme, jókedve
és fergeteges tapsa volt. Nem
a kitüntetésért, a valamikori
ajnározásért, de szeretetből,
alázattal. Elértük, hogy zselíziek közül először 3. helyen
végeztünk Kálnán az amatőr
színjátszók seregszemléjén,
és elnyertem a legjobb férfi
alakításért járó díjat.
Ennyit talán dióhéjban,
ennyit, és nem többet talán
illett volna megemlíteni.
Nem isten bocsá’ díjazni,
csak megemlíteni. Talán
még megköszönni, hogy
évekig képviseltük a Csemadokot és töltöttük a
kasszát. Nem marad más,
mint hogy én mondjak
köszönetet, nektek Melczerek, Nyitraik, Szalaik,
Csontosék, Molnárok, Szobi, Dóka és valahány név
a krónikákban, hogy ne
merüljetek feledésbe, mint
a régi jó Csemadok-napok!
A vezetőség pedig elmondhatja a magyar szállóigét:
„Ezt is megcsináltuk!” De
meg ám.
Mgr. Ottmár Gábor

adott ízelítőt az a kiállítás, amelyet az ünnepi
alkalomból a művelődési otthon egyik melléktermében rendeztek be. Farkas István volt
Csemadok-elnök megnyitója után a Nagy
Csilla tanárnő által felkészített Bahorec Bernadett és Bukó Éva, a helyi alapiskola tanulói
az Alsó-Garam mente néprajzi értékeit mutatták be. Az alapszervezet 6 évtizedét „mogyoróhéjban” Gunyics János vezetőségi tag
mutatta be ünnepi üdvözlő beszédében. Szó
volt a dicső évekről, az alapítókról, a kimagasló sikerekről és az ínségesebb időszakokról is. Csemadok tagjai iránti megbecsülését
dokumentálta az a 18 emléklap, amelyet a
hosszú évek során rengeteg munkát felvállaló tagok vehettek át ünnepélyes keretek
közt a művelődési otthon nagytermében. A
hivatalos teendők után a szórakozásé volt a
főszerep; ezt a feladatot a város és a régió nótaénekesei vállalták fel a kürti Anyalai Pepes
Sándor zenekarának kíséretében. Nekik is
köszönhető, hogy a jókedv a késő esti órákig
kitartott.
(vi)

Matematikai elitben…

A szlovákiai érettségi vizsgák nemrég közzétett eredményei alapján a zselízi szlovák tannyelvű gimnázium kiemelkedő eredményt ért el. Az
iskola diákjai matematikában olyan eredményeket értek el, amelyek az iskolát országos viszonylatban a 3. helyre, Nyitra megye tekintetében
pedig az első helyre állítják. Ezek az adatok arról
tanúskodnak, hogy az iskola az ország középiskoláinak matematikai elitjébe tartozik. Milan Bukoven igazgatót ezért azzal a kérdéssel kerestük
fel, vajon a gimnázium speciálisan foglalkozik-e
a matematika oktatásával. „Gimnáziumunk nem
matematikai beállítottságú. A négyéves szakon
klasszikus típusú gimnázium vagyunk, a nyolcéves az idegen nyelvekre szakosodik” – hangzik az
igazgató meglepő válasza, aki ekképpen magyarázza a sikert: „A matematikaoktatás minősége
elsősorban a pedagógusoknak köszönhető. Ez főleg
a természettudományi tárgyak területén érvényes.
Konkréten Martina Brusnická tanárnő érdeme, aki
matematikát tanít iskolánkban. Nem utolsó sorban
köszönhető annak az alternatív oktatási tervnek
is, amely lehetővé teszi a diákoknak, hogy a 3.
évfolyamtól specializálódjanak, többek közt a matematikára is. Ez a kimagasló eredmény azonban
nem egyszeri kiugró teljesítménynek köszönhető, a
közelmúltban is remek eredményeket értünk el matematikában, az utóbbi években rendre ott voltunk
a legeredményesebb iskolák között.” Hozzátennénk, hogy hasonló eredményeket érnek el az
iskola diákjai az idegen nyelvek terén is. „Hasonló
eredményt, mint idén matematikában, néhány éve
idegen nyelvből értünk el.” Ezek a kiemelkedő
eredmények az igazgató szerint jó publicitást
jelentenek a gimnáziumnak, objektív módon
adnak tanúbizonyságot az iskolában zajló oktatás
minőségéről. „Ezek az eredmények ugyanolyan
meggyőzőek, mint pl. a diákjaink főiskolai felvételi
vizsgákon elért 100 százalékos eredményességéről
szóló adatok” – teszi hozzá Milan Bukoven. (ic)
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Visszatérünk az udvarra, ahol fűtéses rendszerre. Sokan kérdezik,
Ešek Tibor tájékoztat a közeljövő- mennyire reális ez a lehetőség ma.
ben megvalósuló változásokról. Az Ešek Tibor válasza egyértelmű:
újabb kazán felszerelése után befe- „Nem vagyunk ellene, de a rácsatdik az udvar egy részét, lebontják a lakozást egységesen, utcánként kell
régi kéményt. A régi berendezést is megoldani. Fel kell törnünk a burlecserélik, beleértve a három gáz- kolatot, aztán visszaállítani eredeti
kazánt, amelyet egy, legfeljebb két állapotába, és megoldani a többi
újjal váltanak fel, és újabb kogene- közmű elkerülését. De lehetséges.
rációs egység kerül a rendszerbe. A Nem feltételezzük, hogy kielégítjük
cél az, hogy 80%-ban biomassza-, a város másik végén lakókat, hiszen
20%-ban gáz-üzemben működjön nem előnyös túl távolra vinni a vezeaz ez által diverzifikált hőterme- téket néhány ház miatt. Ez fölöslegelés. A következőkben rácsatlakozik sen drágítaná a hőenergia árát.”
a rendszerre a
városi
hivatal,
a városi rendőrség épülete és
néhány további
középület (iskola
stb.),
valamint
a központi és a
kórház melletti
lakótelep. A lakótelepi kazánházak ideiglenesen tartalékként
működhetnek.
Az eredmény az
olcsóbb hőenerMegpróbáljuk tartani magunkat ígéreteinkhez, amelyeket 2004-ben a helyi
gia. Végül is az
említett lakóte- piacra lépésünkkor adtunk. Tehát mindent megteszünk azért, hogy hatélepek lakói szá- konyan termeljük a hőenergiát. Műszaki, de főleg gazdasági szempontból”
mára már most – mondja Tibor Ešek. Mellette a kogenerációs egység, amely földgázból állít
olcsóbb, bár még elő villamos energiát.
nem biomasszáBeszélgetésünk végéhez közeból állítják elő. Nem mellékes az
sem, hogy kevesebb kémény füstö- ledve Ešek Tibor ismét a múltról
beszél. Bár a közhiedelem szerint
lög majd a városban.
hőenergia-gazdálAz új technológiára való át- elhanyagolt
kodást vett át, ő másként látja:
Az új technológiának köszönhetően giga- „Inkább arról van szó, hogy kihaszjoulonként kb. 80 koronával lett olcsóbb nálatlan lehetőségei voltak. Erről
meggyőztük részvényeseinket és a
a hőenergia a tavalyi szinthez képest. Ez
várost is. Láttuk, akkor is vannak
körülbelül annyi, mintha 12 hónap helyett tartalékai a vállalkozásnak, ha nem
ruházunk be. Az első évben ezeket a
csak 11,2 hónapban fizetnénk – egyelőre.
tartalékokat használtuk ki, később
kezdtünk el beruházni. Olyasmi ez,
térés nem egyszerű: „Különböző
mint
amikor valaki 15 év után cseréakadályokat kellett leküzdenünk
li
le
régi
Škodáját: nem kell azonnal
– fejletlen törvényi háttér, a hatóBMW…”
Végül
is az egész kazánházi
ságok és a szerződéses partnereink
séta
a
tartalékok
kihasználásáról és
bizalmatlansága, talán aggodalma.
a
további
lehetőségek
kereséséről
Mindenki számára első tapasztalat
szólt.
De
főleg
a
következetes
célvolt, számunkra is. A többieknek
irányosságról.
És
ez
a
mi
környémár talán könnyebb lesz…”
A múltban arról is volt szó, hogy künkön nem magától értetődő…
a középületek mellett a családi házak is rákapcsolódhatnának a táv-

Števo Hečko

Tisztelt Olvasó!
Lapunk 10 éves történetének legterjedelmesebb
számát tartja a kezében. Nem igyekeztünk rekordot
elérni, így sikerült. Mint a 10. évforduló. Csak úgy
magától. Itt lenne az idő az ünneplésre? A mérlegelésre? Az elgondolkozásra? Talán mindegyikre.
Az évforduló februárban volt. Elnapoltuk a
jubileumot, hónapról hónapra. Nem volt idő, kevés
volt a hely. Nem volt itt az ideje. Hónapról hónapra
készítjük az új kiadást, amelyben új híreket, riportokat, elemző írásokat, interjúkat, glosszát, fényképeket
készítünk. Megpróbáljuk az élet minden területét
megközelíteni: a politikát, a sportot, a kultúrát, a történelmet, az oktatást, a gazdaságot vagy a környezetvédelmet, érdekességeket, figyelemre méltó dolgokat és
problémamegoldásokat keresünk.
Amíg az újság a nyomdában készül, mi már
dolgozunk a következőn. Szüntelenül figyeljük az
eseményeket, a városi politikát, az önkormányzati
testület üléseit, megpróbálunk a felvetett kérdések és
a politikai álláspontok gerincéhez jutni, reagálunk
felvetéseire, észrevételeire, és szüntelenül keressük a
megoldásokat az ön problémáira is.
Eközben igyekszünk megőrizni józan ítélőképességünket, mértéktartásunkat, igazságérzetünket és
humorérzékünket… Nem könnyű, néha kifejezetten
nehéz, de rendkívül fontos. Azért, hogy olyan lapot
kapjon a kezébe, amelyben megtalálja, amit keres. Főleg azt, amire szüksége van… Hogy lapunk alapján a
lehető legátfogóbb és objektív képet kapjon Zselízről.
Ha valaki valakiről azt mondja, hogy megsérti a
törvényt, köteles ezt jelenteni is. De vajon akkor is,
ha csak ebbéli véleményét nyilvánítja ki? Vagy ha egy
könnyed cikket ír, amelyben a jelenséget figurázza ki?
Ilyen kérdésekkel is szembesülünk. Mindazért, ami az
újságban megjelenik, felelősek vagyunk.
Megszoktuk, hogy az olvasók szükség esetén főleg
személyesen fordulnak hozzánk. Ritkábban telefonon
vagy írásban. Sokuk inkább névtelen akar maradni.
Ilyenkor is gyakran felvállaljuk, hogy utána nézünk a
dolgoknak. Ilyenkor azt írjuk, hogy „egy olvasónk felhívta figyelmünket…” vagy valami hasonlót. Ugyanakkor nekünk nyíltan fel kell vállalnunk nevünket:
nem mutatkozhatunk be valahol mint „bizonyos
szerkesztő”, és nem is írhatjuk így alá cikkeinket. Ha
hibát követünk el vagy tévedünk, kitudódik. De ezért
vagyunk itt, ez a munkánk. Az információkat önnek
gyűjtjük. Hogy ne kelljen végigülniük a testületi üléseket és egyéb tanácskozásokat, előírásokat és szabályokat böngészni, utánajárni, kérdezgetni. Hogy néhány
centért kézbe kapják az információkat.
De a viszony a másik irányban is működik. Emberek közé járunk, érdeklődünk a gondjaik, nézeteik,
ötleteik iránt… Hogy ne kelljen a városi alkalmazottaknak vagy a képviselőknek járniuk… Hogy képet
alkothassanak lapunkból. Az újság lehetőséget kínál,
az olvasó eldönti, hogyan él vele. Mindenki eldöntheti
– olvasni vagy nem olvasni… Köszönjük jókívánságaikat és gratulációkat.
Szerkesztőségük
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Először a kihasználatlan tartalékok jöttek...
Lapunk (ZSH, 2009 április) már tájé- cióira, amikor arról kezdtek beszélni, hogy
koztatott a biomassza-üzemű Béke utcai szalmával fognak fűteni. Néhányan egy
kazánház átadásáról. Az ünnepség része volt nagy szalmabálát képzeltek el, s mellette egy
a kazánház megtekintése, amelyen számos villával dolgozó fűtőt. Sokan nem értették,
vendég vett részt. Hogy részletesebben is honnan lesz annyi szalma, méltatlankodtak,
megismerkedjünk a működésével, valamint hogy a szalma túl gyorsan elég… „A környező
hogy beszámolhassunk a közeli és távoli jö- panelházak lakói attól is tartottak, hogy éjjelvőre vonatkozó tervekkel, a látogatást meg- nappal hordjuk majd autókkal a szalmát. Ma
ismételtük, ezúttal Tibor Ešek, a TENERGO már láthatják, hogy csak munkaidőben töltjük
Brno Rt. zselízi üzemének igazgatójának fel a raktárt. Nyáron elég havi 4-5 alkalomtársaságában.
mal szállítani, télen heti 3-4 alkalommal, a
A kazánház a 80-as évek elején épült legnagyobb hidegek idején naponta egyszer.
mint a Kínai-negyedként ismert Állomá- Természetesen a tűzvédelmi előírások miatt
si-lakótelep része. „Négy szénkazán volt itt. nem lehet nagy mennyiségű szalmát raktározTermészetesen azzal számoltak, hogy a
lakótelep egészen a városházáig terjed
majd, hogy az akkori családi házak
helyett lakótömbök állnak majd ott
kb. 600 lakással. Még 1993-ban is ilyen
tervek voltak, amikor gázüzeműre
építették át a kazánházakat. Három
gázkazánt telepítettek ide” – mondja
Ešek Tibor, aki annak idején a lévai
lakásszövetkezet munkatársa volt.
„Hozzánk tartozott Léván kívül Zselíz, Ipolyság, Tolmács, Garamkálna
és Bakabánya. A miénk volt az egyik
legnagyobb szövetkezet a volt Csehszlovákiában. Mind a területet, mind a
hőenergia-termelést és -eladást illetően. A kazán egy tonna szalmából 14 GJ hőenergiát termel
Ezek a volt állami vállalatok 1990-ben
a törvény értelmében városi igazgatás alá ke- ni a város közepén, ezért csak annyit tartunk
a kazánház területén, amennyi szükséges.
rültek, a lévai üzem részekre szakadt.”
A kazánház udvarán sétálunk. Ahol va- Szerződéses partnerünk egy napon belül tud
laha szénraktár volt, most egy tetővel fedett szállítani.”
A rendszer további része a hőcserélő, a
láncos futószalag áll, amely a szalmabálákat
multiciklikus
porelválasztó… „A tűztérben
juttatja rendeltetési helyükre. A szalagra tarfolyik
a
fő
égési
folyamat, az utóégési kamrágoncával rakják fel a raktárból ideszállított
ban
az
utólagos
égés,
ahol az égéstermék lehűl,
szalmát. A raktár az egykori szénkazánok
majd
a
porelválasztóban
megtisztul a portól, és
helyén áll. A futószalag egy bontóhoz szállítja
a
ventillátor
segítségével
a
kéménybe jut.” 2008
a szalmát, onnan az adagolóba jut, amely az
végén
és
2009
elején,
amikor
a kazánház
égési helyre – egy horizontális henger alakú
próbaüzemben
volt,
két
alkalommal
megégőkamrába. „Úgy működik, hogy ha fújjuk
történt,
hogy
korom
távozott
a
kéményből
bele a levegőt, ég, ha nem, csak parázslik. Így
szabályozzuk. Ha a hőmérséklet a kazánban (ZSH, 2009 február,). „Igen, mint már akkor
800 és 850 fok között van, a szalma optimáli- is mondtam, azonnal hozzáláttunk a probléma
san ég el, és felmelegíti a vizet. Szükséges, hogy eltávolításához. Nem könnyű az új technológimaximálisan, ideális hőfokon égjen el. 850 fok ára való áttérés teljes üzemmódban, leállás nélfelett gondok lehetnek a hamu olvadása miatt. kül. Mindent úgy igyekszünk megoldani, hogy
Viszonylag bonyolult eljárás, sok egymás ellen a lakosságot minél kisebb mértékben érintse.
ható fizikai és kémiai folyamattal, amelyekkel Az elvégzett mérések alapján elmondhatom,
tisztában kell lenni. A kazánt 6 évig fejlesztet- hogy a károsanyag-kibocsátást, a munkahiték Csehországban. A fejlesztést az ottani ipari giéniát, tehát a telephely por- és zajszintjét is
minisztérium forrásaiból és uniós alapokból bőven a megengedett értékek alatt tartjuk.”
Tibor Ešek elmondta, tervezik a keletfinanszírozták. Ez az első ilyen kazán Szlovákikező
pernye felhasználását is, amely iránt
ában. Tehát cseh és európai pénzből fejlesztett
a
mezőgazdászok
mutattak érdeklődést. „A
kazán, elsőként Szlovákiában…”
mezőgazdaságban
a
szalmát az állattartásban
Visszaemlékezünk a zselíziek első reakhasználták fel alomként vagy trágyaként. A

szalma betonkeménységűvé változtathatja a
földet, ha 2-3 éven keresztül beszántják, mert
kiszárítja, és egymagában hosszabb ideig
bomlik le. A pernyével együtt a tápanyagok
hamarabb bejutnak a talajba, amelyet ezáltal
rekultiválnak. Az eredmény ugyanaz, mintha
a szalmát helyben elégetnénk, aztán használnánk fel, de ez így tilos. Ez esetben azonban
nem tudnánk felhasználni a keletkező hőt. A
felhasználást előkészítettük, jelenleg folyik a
minták vizsgálata, és kedvező előzetes visszajelzést kaptunk. A mezőgazdászoknak adjuk
a pernyét, ami számunkra kedvező, hogy nem
kell fizetnünk a hulladéktelepre szállítást és az
elhelyezést, így csökkenthetjük kiadásainkat
és az előállított hő árát is.”
Ezzel még nem ér véget a hatékonyság
felé vezető koncepciós gondolkozás bemutatója. A gázkazánokra kapcsolódik az
egyik részvényesük által gyártott kogenerációs egység, amely segítségével a földgázból
villamos energiát nyernek. „Ennek köszönhetően kevesebb villanyáramot vásárolunk.
2 kW-ig vásároljuk, az azon felüli azonnali
saját fogyasztást magunk állítjuk elő, olcsóbban. Tehát az mellett, hogy a szalmának
köszönhetően csökkentjük a hőenergia árát, a
villanyárammal is takarékoskodunk…”
Első hallásra ideális. Míg máshol nem
csökken a hőenergia ára, Zselízen igen.
Felmerül a kérdés: miért nem állnak át mindenhol a szalmatüzelésre. A vállalat vezérigazgatója, Petr Horák szerint nem várható,
hogy az egész ország szalmára tér át. Van
tehát – vagy lesz – elég szalma? „Az egész
ország számára biztosan nem. Szalma főleg
délen van, Pozsonytól Kassáig. Új technológiákat fejlesztenek a megújuló energiaforrások
felhasználására, például a geotermális enerAz új kazánt Gézának hívják. A volt polgármester után. Ešek Tibor szerint a mostani
ugyanolyan elhivatottsággal támogatta
őket. Nem nehéz kitalálni, mi lesz a következő kazán neve…

giára, a nap- vagy a szélenergiára… Ami a
biomasszát illeti, létezik a faforgács is. Eleinte
ebben gondolkodtunk, de ezen a gabonatermő
vidéken a szalma a legbiztonságosabb az ellátás szempontjából. Az elsők között szerződtünk
le a szalma átvételére 10 évre, így nagyobb a
valószínűsége, hogy megmarad a tüzelőanyagutánpótlás. A többieknek távolabbról kell majd
szállítaniuk. Feltérképeztük a régiót, lefedtük
a környező járásokat, ahol a szalma megfelel
a minőségi kritériumoknak. Ezekkel a kérdésekkel a mezőgazdaságban jártas partnerünk
foglalkozik.”
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Egy meghiúsult befektetés története

Tető a fejünk felett, avagy sok-e a 12?
Bár építkezésről és távlati
gondolkodásról lesz szó az alábbiakban, kezdjük talán egy matematikai–szociológiai példával:
milyen az a lehető legnagyobb
számú csoport, amelynek tagjai
valamilyen stratégiai kérdésben
még egységes álláspontot tudnak kialakítani? Lapunk múlt
havi számából tudhatjuk, hogy
a zselíziek nem tudtak megegyezni a csatornahálózat-építési
projektum minden részletében.
E tekintetben szűkíthetjük a
kört, a Hurban utcában telekkel
rendelkezők közül egy nem volt
hajlandó eladni azt a városnak,
míg a többiek igen. Tehát egy utcaközösség nem elég kis csoport.
Talán egy kisebb lakóközösség,
mondjuk egy tucat család…
Vagy mégsem?
A posta mögötti, Sládkovič
utcai lakóépületek állapota nem
kecsegteti az ott lakókat pozitív
kilátásokkal. Egy-egy társasházban 12 lakás van. A lakóktól
befolyt, felújításra elkülönített
összegek általában csupán a sürgős hibák javítására elegendők, a
lakók komolyabb felújításokon
nem is gondolkoznak komolyan.
A Garam felől nézve az első
épületben lakik Horváth Dezső
vállalkozó, aki megerősítette ezt:
„A 12 lakásos épület karbantartási alapjának számláján körülbelül
100 000 korona van. Ezt az öszszeget általában úgy használjuk
fel, hogy háromévente kijavítjuk
a beázó tetőt. Ilyen időszakonként újból károsodik a lapos tető
szigetelése, és minden kezdődik
elölről. Másfajta javításra, felújításra emiatt nem futja. Gyengébb
anyagi helyzetű lakók is vannak
köztünk, ezért a fenntartó nem
tudja, és nem is akarja emelni a
költségeket, így nem tudunk nagyobb összeggel hozzájárulni az
alapba való befizetésekhez.”
Ebben a kilátástalannak tűnő
helyzetben érthetően örömmel
fogadta Grosz Gábor ajánlatát,
aki szívesen beépítette volna
a tetőt, ezért cserében részben
felújította volna az épületet.
„Az volt az elképzelésem, hogy
beépítem a tetőteret, hat lakást
alakítottam volna ki. Ennek az
lett volna a feltétele, hogy minden
lakó beleegyezzen, hiszen a tető

az ő tulajdonuk, amit nekem,
befektetőnek meg kellett volna
vásárolnom. A javaslatom az volt,
hogy a tetőtérért cserébe az épület
két oldalát beszigetelem, felújítom
a homlokzatot és a lépcsőházat.
A javaslatba minden lakó bele-

hettek volna, harmadrészt pedig
emelkedett volna a tulajdonuk
piaci ára. „Éppen ma voltam a Tenergo irodájában, ahol elmondták,
nemrég egy újabb kárbejelentést
kaptak a lakóházunkból, az egyik
csővezeték szivárog valamelyik la-

egyezett, kivéve egyet, aki »nem
szerette volna, ha valaki járkál a
lakása felett, illetve hogy zavarja
őt az építkezés«. Ugyanakkor a
lapos tető hibája miatt éppen az
ő lakása ázik be rendszeresen. A
hibát a lakóknak a karbantartási
alapból kell orvosolniuk. Felvetődött annak a lehetősége is,
hogy a tető reá eső 1/12 részét
kihagynánk az építkezésből, ami
műszakilag megoldható lett volna,
de jogilag nem lett volna egyszerű.” Horváth Dezső szerint az
ide vonatkozó törvények szerint
egyrészt a kétharmados támogatottság elég lehetne a beruházás
elkezdéséhez, másrészt viszont
az egyes lakások tulajdonosai
a tető 1/12-ed részét is birtokolják. Ezért mindenkinek bele
kell egyeznie, hiszen csak akkor
kaphat a beruházó építkezési
engedélyt. „Elméletileg megoldás
lehetne, hogy az egyik lakó tetőrésze kimarad az építkezésből, de ez
bonyolult eljárás lenne, és pluszköltségekkel járna” – tette hozzá
az egyébként építkezésekkel foglalkozó vállalkozó, aki nem érti
a befektetést ellenző lakó magatartását, hiszen a tetőbeépítéssel
végérvényesen megszűnt volna
a beázás, a kompenzálásként felkínált felújításból pedig minden
lakó – így ő is – profitálhatott
volna. Egyrészt a szigetelésnek
köszönhetően csökkent volna
a hőveszteség, másrészt a lakók
kellemesebb környezetben él-

kásban. A befektetést ellenző Kuruc úr felett pedig ismét beázik a
tető. Gábor 300–400 ezer koronát
költött volna az épület állagának
javítására, és 30 évig nem lett volna gond a tetővel.”
„Az építkezés engem érintett
volna a leginkább, ugyanis legfelül
lakom, minden vezeték felvezetése
az én lakásomon keresztül történt
volna” – ismerteti álláspontját
Kuruc Béla, a befektetést egyedüliként ellenző lakó. „Ez örökös
rendetlenséggel járt volna. Ki takarított volna nekem? Grosz Gábor ugyan elmondta, hogy amikor
a panzióra épített egy újabb emeletet, az építkezés közben is voltak
szállóvendégei, de nekik csupán
néhány napig kellett elviselniük
az építkezést, nekem meg talán

fél évig. Ezen kívül mi lett volna
a parkolóhelyekkel, ezt a kérdést
sem tudta volna megoldani, hisz
már most sincs hol parkolni a ház
körül. Nem tudom hogy gondolják
az újabb emeletet, hiszen az épület
megszállt, a lakásomnál 5 centis
fuga van a panelok között. Nem
tudom, kibírna-e még egy emeletet. Szerintem ide már semmilyen
lakás nem kell” – teszi hozzá, s elmondja még, hogy az építkezésből a legtöbb kellemetlensége, a
szélső lakások szigeteléséből pedig belső lakás tulajdonosaként
a legkevesebb haszna származott
volna.
A tervezetről már a statikus
is nyilatkozott, aki az épületet
alkalmasnak találta a tetőtérbeépítésre. A statikai kérdéshez
Szalay Gábor, a tetőtér tervezője annyit tesz hozzá, hogy az
építkezés könnyű szendvicskonstrukciós elemekből valósult
volna meg, ami nem jelentett
volna a jelenleginél jelentősebb
megterhelést.
Egyetlen lakó miatt tehát nem
valósulhat meg egy ésszerű befektetés. A potenciális befektetőnek a
statikai szakvéleményt és a terveket ki kellett fizetni. Ez a kiadás,
úgy tűnik, nem térül meg.
Az ügynek talán egyetlen pozitívuma, hogy válaszra leltünk az
óvodások egyik általános hamleti
mélységű kérdésére: sok-e a 12?
Nagyon úgy tűnik, hogy Zselízen
igen. Az egy tucat fős csoport
még túl nagy ahhoz, hogy logikus
érvek mentén megegyezésre jusson.
Levicky László

A zöld pokolra emlékeztek...

Szlovákia Politikai Foglyainak Konföderációja a cseh és morva
testvérszervezettel és a zselízi ítélet-végrehajtási intézettel karöltve
június 20-án immár 4. alkalommal szervezte meg azt a találkozót,
amelyen a múlt század 50-es éveiben igazságtalanul elítélt, büntetésüket egykor itt töltő nők és családtagjaik vettek részt. A találkozón
megemlékeztek a fél évszázaddal ezelőtti eseményekről, majd a résztvevők a nyírágói római-katolikus templomban szentmisén vettek részt,
amelyen Anton Srholec hirdetett igét. Az intézet területén négy évvel ezelőtt avatták fel az itteni eseményekre emlékeztető emléktáblát,
amelyet a résztvevők idén is megkoszorúztak. A koszorúzáson
résztvevő egykori fogolyk elmondták, hogy az óriási területű mezők miatt, ahol dolgozniuk kellett, zöld pokolnak nevezték a zselízi
börtönt. A volt elítéltek és családtagjaik a nehéz időkre emlékeztek,
és azokra a társaikra, akik ezt már nem élhették meg. Összejövetelük egyben mementóként szolgált a többi generáció számára, hogy
a szabadság és a demokrácia, ha mégoly tökéletlen is, nem mindenhol természetes...
(šh)
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Mint derült égből a villámcsapás
A júniusi önkormányzati ülésen történtekkel kapcsolatban megszólítottuk
Bakonyi Pál polgármestert is.
Hogyan értékeli a testület szavazását
a területrendezési terv módosításával, azaz a tervezett vízi erőművel
kapcsolatban?
– Úgy gondolom, nem szántunk elegendő időt a tervezet megismerésére, a
nézetek tisztázására, egyszóval a vitára. Nyilván nem üléseztek a részlegek
tanácsai, és ez lett az eredmény. Mint
derült égből a villámcsapás, úgy hatott
az, hogy két képviselő, akik addig támogatták a befektetést, megváltoztatták
véleményüket. Nézetváltásukról nem
beszéltek.
Hogy értékeli az önkormányzat idei
első félévét? A képviselők az év elején

A közúti forgalom Tisztel Résztvevője!
Tekintettel arra, hogy a város megnyitotta a Rákóczi utcai
ingyenes parkolót, kérjük Önt, hogy ezt a lehetőséget vegye
igénybe, és ezáltal biztosítsa a kerékpárosok biztonságosabb
áthaladását ezen az útszakaszon. Megértését köszönjük.
Ilyen szövegű röplapokkal szólította meg a városi rendőrség a Béke utca városközponti
részén parkoló gépjárművezetőket június végén. A rendőrség elsődleges célja tudatni a járművezetőkkel a felvilágosítás—megelőzés—büntetés elve alapján, hogy új – ingyenes – parkolási lehetőség nyílt a központban, de a főúton kívül. A következő hetekben elválik, milyen
visszhangra lel a városi rendőrség előzékeny problémaközelítése…
(foto: ic)

Az Európa Parlamenti
választások eredményei

Az európai parlamenti választásokon június
6-án Zselízen a 6069 választásra jogosult lakosból
1108-an vettek részt, ami 18,25 százalékos
részvételi arányt jelent. Ez alacsonyabb az
országos 19,64%-os részvételnél. A zselíziek
8 választókörzetben léphettek az urnákhoz.
Meghatározó többségük a Magyar Koalíció Pártjára adta le voksát, amely így 608
szavazatot szerzett. Ez az összes szavazat
54,87%-a. A második legeredményesebb
párt a SMER–Szociális Demokrácia, amely
169 szavazatot szerzett (15,25%), 121 voksot kapott az SDKÚ–DS (10,92%). A többi
parlamenti párt eredményei: ĽS–HZDS 40,
KDH 23, SNS 19 szavazat. Érdekes néhány
parlamenten kívüli párt viszonylagosan
sikeres szereplése városunkban, így például
a Szabad Fórum 23, a Szabadság és Szolidaritás 26 szavazatot könyvelhetett el. Csupán
egy szavazatot kapott a Misia 21–HKS elnevezésű pár, kettőt-kettőt a DS és az SDĽ.
A Lévai járásban 19 219 választópolgár
lépett az urnákhoz, ami 20,01%-os részvételi
arányt jelent. A legtöbb szavazatott az MKP
szerezte, a pártot 5990 polgár támogatta,
ez az összes járásbeli választó 32,04%-a,
a SMER–SD 4914 szavazatot kapott (26,28%),
az SDKÚ–DS 2218 szavazatot, tehát 11,86%os támogatottságot könyvelhetett el.
Országos viszonylatban 852 533-an
vettek részt a választásokon a 4 345 773

szavazásra jogosult közül, ami 19,25%-os
részvételi arányt jelent. A legtöbb voksot
a SMER–Szociális Demokrácia könyvelhette el, amely 264 722 szavazatot szerzett, az
összes 32,01%-át. A választások második
legeredményesebb pártja az SDKÚ–DS volt,
amely 140 426 szavazattal 16,98% eredményességet ért el. Az MKP 93 750 (11,33%),
a KDH 89 905 (10,87%), a ĽS–HZDS 74 241
(8,97%), az SNS pedig 45 960 (5,55%) szavazatot szerzett. E pártok jelöltjei szereztek
képviselői mandátumot az Európai Parlamentbe, név szerint:
Név
Politikai párt
Bauer Edit
MKP
Monika Flašíková-Beňová SMER-SD
Sergej Kozlík
ĽS-HZDS
Eduard Kukan
SDKÚ-DS
Vladimír Maňka
SMER-SD
Mészáros Alajos
MKP
Miroslav Mikolášik
KDH
Katarína Neveďalová
SMER-SD
Jaroslav Paška
SNS
Monika Smolková
SMER-SD
Peter Šťastný
SDKÚ-DS
Boris Zala
SMER-SD
Anna Záborská
KDH
A Statisztika Hivatal és Zselíz város
forrásaiból feldolgozta: (ic)

nem titkolták szándékukat, hogy radikálisan megváltoztatnák
a szervezeti rendet,
végül ezirányú támadásaik alábbhagytak…
– Nem nevezném támadásokanak. Az egész tavalyi év folyamán
hol kisebb, hol nagyobb mértékben jelezték elégedetlenségüket a szervezeti
renddel kapcsolatban. Ez a folyamat
valamikor februárban vagy márciusban
csúcsosodott ki, amikor a képviselők egy
csoportja módosító javaslatot készített
elő. Néhány tárgyalás után felhagytak
ezzel az elhatározással. Új álláspontjukat a júniusi ülésen beterjesztett módosítás támogatásával tették nyilvánvalóvá.
(šh)

Lehetőség
a Sári-zónára?
A Sári-zónáról – mint egy sétáló-pihenő oázis kialakításának lehetőségéről
a város területén 2007 decemberében foglalkoztunk lapunkban. A helyzet azóta sem
változott sokat, a Sári-patak továbbra sem
nyújt vonzó látványt, növények nőtték be,
a partoldalain is gyomnövények magasodnak.
„A Sári-patak a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat felügyelete alá tartozik, pontosabban az Alsó-Garam és Alsó-Ipoly Lévai
Igazgatósága foglalkozik a patak gondozásával. A patak tisztítását és gondozását ez
a vállalat látja el, bár információink szerint
pénzhiány miatt a gondnokság évi kétszeri
kaszálásban merül ki. A városi hivatal környezetvédelmi osztálya kapcsolatban van
a vállalattal, mivel a város fontolgatja, hogy
átvállalja a patak gondozását” – mondja
Gubík Emese, a városi hivatal egyik koordinátora.

Ha sikerülne megfelelő fedezetet biztosítani a költségvetésből a patak és környékének gondozására, a város átvállalhatná a
karbantartói feladatokat, s ez az első lépés
lehetne a pihenőzóna kialakításának. A
Sári-patak partján vezető járda, amely ma
legfeljebb útvonal-rövidítésre szolgál, a
patak rekultivációját követően rekreációs
zónává válhatna.
(vk)
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Június 11-én hivatalos döntés végrehajtásának akadályozása miatt ejárás indult egy 33
éves garammikolai férfi ellen, aki indoklás
nélkül nem kezdte el időben 10 hónapos
börtönbüntetésének letöltését, amelyet a
Lévai Járásbíróság szabott ki rá ez év márciusában.
Negyven borral teli literes üveget és egy
háromliteres, borral teli demizsont tulajdonított el ismertelen tettes Garamsallón az
egyik hétvégi házból, amikor a június 9. és
14. közötti időszakban erőszakkal behatolt
az épületbe. A lopással 100 eurós, az épület
megkárosításával 50 eurós kárt okozott a
zselízi tulajdonosnak.
Világháborús robbanószert talált egy 52
éves besztercebányai férfi a szódói kastély
parkjában kerti munka közben. A Nyitráról érkező tűzszerész megállapította, hogy
három darab 82 milliméteres tüzérségi
aknáról van szó a második világháborúból.
A szakember megsemmisítés céljából elszállította a robbanószert.
Június 22-én eljárás indult egy 32 éves
párkányi lakos ellen veszélyes fenyegetőzés,
testi sértés és hivatalos döntés végrehajtásának akadályozása miatt. Az elkövető mint
a lekéri pszichiátriai kórház határozattal
beutalt páciense június 18-án megöléssel
fenyegette meg a kórház 38 éves nagyölvedi főnővérét, háromszor arcul ütötte és
combon rúgta. A kórházi személyzet ezt
követően az erőszakos pácienst ágyhoz kötözte. A főnővér 10 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Június 28-án garázdaság és testi sértés
vádjával indult eljárás ismeretlen tettesek
ellen, akik egy nappal korábban Oroszkán
megtámadtak egy 27 éves helybéli lakost.
Ismeretlen tárggyal ütlegelték áldozatukat.
A segítségére siető 20 éves öccsét is megtámadták. Mindketten 14 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedtek, amelyek
legfeljebb 7 napig tartó munkaképtelenséget követelnek.
Az iúság erkölcsi nevelésének veszélyeztetése miatt indult eljárás egy garamsallói
házaspár ellen. A 43 éves férfi és a 40 éves
nő nem mutatott megfelelő érdeklődést
alapiskolás gyermekeik iskolai előmenetele iránt, hiszen negyedikes fiuk 480
órát, másodikos fiuk 497 órát, elsős lányuk
pedig 364 órát hiányzott igazolatlanul az
elmúlt tanévben.
Feldolgozta (ik)
Lapunkat Marián Mikloško mérnök őrnagy,
zselízi rendőrparancsnok tájékoztatta

Illedelmesség mindenekelőtt
„Miután Nyitra megye döntött arról, hogy 1 euróért eladja Zselíz városnak a menedékházat, a 40 napos határidő elteltével, amely a telekkönyvi hivatalon az átírásra rendelkezésére áll,
elkezdődik az átépítés” – tájékoztatott Polka Pál. Hozzátette, hogy a felújított helyiségekben
lakásgondokkal küszködő zselízieket szállásolnak majd el. „Fontos számunkra, hogy megfelelő
színvonalú szálláslehetőségeket alakítsunk ki, ezért nem kaphat bárki szállást. Hogy illedelmes, a
többiekre tekintettel levő lakóink legyenek, a szálláslehetőséget ki kell érdemelni. Hogy az épület
a büszkeségünk, ne a szégyenünk legyen.”
Az emeleten 32 személy lakik, a földszinten 30-60 személy számára alakítanak ki szállást
két minőségi szinten. A problémás lakosok számára a városon kívül, az egyik majorban alakítanak ki szükséglakásokat.
(šh)

Mi legyen a mozival
A városi mozi már másfél hónapja
üresen áll. A volt bérlőnek a város felmondott, az akkori új érdeklődő, a Blue
Art nem fogadta el a város feltételeit.
Most senki sem használja az épületet,
a városnak pedig nincs bevétele belőle.
Megkérdeztünk néhány képviselőt, hogy
látják az épület jövőjét.
Martosy Péter: Az ajánlatoktól függ. Úgy
gondolom, a városnak nem lesz pénze
a mozi teljes felújítására. Bérlőt kellene
szerezni, érdekes bérleti feltételek mellett,
illetve akár az eladást sem ellenezném.
A mozi többrendeltetésű épületként működhetne. Ha valaki
befektetne,
miért
ne? Ahogy a város
költségvetését nézem,
a következő 20 évben
az
önkormányzat
biztosan nem fogja
üzemeltetni.
Horváth
Géza:
Optimális
esetben
a város felújíthatná
és bérbe adhatná. A
nagyterem színházi
előadásokra, esetleg
rock-koncertekre
szolgálhatna. Még
ha kevés ilyen rendezvény van is, de
akár más szervezetek
is kihasználhatnák ilyen célra. A többi
helyiség jelen állapotában nem használható
semmire. A Blue Art tagjainak jó ötlete volt
– legyen ott galéria és egyéb kis helyiségek,
teázó... Lehetnének ott kisebb rendezvények, például tudományos filmek vetítése
és hasonlók. Nem kell 100–200 résztvevős
rendezvény, néhány esetben a 20–25 fős
részvétel szerencsésebb, főleg ha szakmai
jellegű rendezvényről van szó. Ilyenek városunkban jelenleg nincsenek, vagy csak
elvétve. A lényeg tehát: több kisebb részre
osztani a nagy épületet, a nagytermet meghagyni nagyobb rendezvényekre, és ha van

rá lehetőség, valamennyire rendbe hozni az
épületet.
Récsei Róbert: Ha találunk stratégiai
partnert, támogatnám a bérbeadást. Esetleg inkább adjuk el, minthogy tönkremenjen. Kulturális célokra lehetne haszosítani,
csak kissé át kellene építeni, hogy jobban
megfeleljen ilyen céloknak.
Vojtech Tomašovič: Ha lenne pénzem,
kis üzletközpontot lehetne ott kialakítani,
mondjuk a Max példájára, csak kisebb
méretekben. Lehetnének ott üzletek, esetleg
cukrászda... Nem kocsma, mert az zavarná
az embereket. És éjjeli nyitvatartás nélkül.

Nem lenne ellenemre, ha gyermeksarok is
működne. Kisebb mozitermet lehetne kialakítani, kb. 30 ember részére, valamilyen
filmklubot, és egy részét lakás céljára is ki
lehetne használni. Vagy ott egy lakás, ahol
a gondnok lakhatna, esetleg vendégfogadásra is alkalmas lenne. Ha ez nem sikerülne, akkor eladnám, de előbb ezt a fajta
felhasználást kellene megpróbálni.
A képviselő-testület júniusi ülésén
felesleges vagyonná nyilvánította a városi
mozit, tehát valószínűleg eladásra kínálja
rövid időn belül.
(šh, ic)

2
Főtér és templom – hogyan tovább?
1. old.→

A bemutatót Jana Gregorová vezette, aki elmondta, Zselíz kisvárosi jellegének
elvesztése miatt bízták meg őket városunk képviselői e tanulmány kidolgozásával.
A főtér megoldását keresve összevetették a jelen helyzetet egy 19. század eleji térképpel.
A résztvevőknek bemutatott néhány vázlatot a főtér lehetséges építészeti megoldásáról,
ám bizonyos elemek szinte mindegyik megoldásban visszatértek. A templom esetében
a tanulmányok célja az volt, hogy láttassák az eredeti gótikus jelleget az épület mostani
állapotában. Ez szintén többféle megközelítésben valósult meg, egy részük kiemelte
a gótikus elemeket, néhány tanulmány az összes, a templom történetével kapcsolatos
releváns építészeti stílust engedte láttatni, egy következő a jelenlegi funkcionalista stílust hangsúlyozta ki, s a gótikus elemeket csak jelzés szintjén használta.
A prezentáció befejeztével szót kapott a hallgatóság is. Polka Pál néhány történelmi
összefüggéssel gazdagította az elhangzottakat, amelyek érdemben alakíthatnák a főtér
és a templom átépítésének koncepciós felfogását. Felvetésére azt a választ kapta, hogy
ezek a tanulmányok szemléletváltást szeretnének elindítani a városközpont jövőjével
kapcsolatban. Ezekre az ötletekre építkezhetnek a lakossági vélemények, majd az építkezési munkálatokat megelőző alaposabb művészettörténeti vizsgálatok, és végül egy
többé-kevésbé egységes álláspont kialakítása. Az akadémiai partner megszólításával az
önkormányzat innovatívan és költségkímélően látta el ezt a feladatot. A következő időszakban a város a lakosság lehető legszélesebb rétegét szeretné tájékoztatni a társadalmi
vita megkezdéséről annak érdekében, hogy minél több lakossági észrevétel gazdagítsa a
végső eredményt.
(ic)

Kis vízi erőmű...

#########################
#A volt bizsuüzem mögötti területen június 18.
és 21. között valaki körbefűrészelte az ott álló 18
méter magas nyárfa törzsét, ezért a 2500 eurós
eszmei értékű veszélyessé vált fát a város kivágatta, és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen
# Az idei kihívás napját városunk nyerte, miután
1336 lakosa, tehát a lakosság 18%-a kapcsolódott
be a sporttevékenységbe, míg Trstenán csupán 1226
lakos sportolt # A város szeretné felvenni a kapcsolatot az Esterházy család tagjaival, ami talán
sikerülhet is, hiszen Polka Pál alpolgármester
júniusban Ausztriában a grófi család leszármazottaival egy esetleges látogatásról tárgyalt # A
városi weboldalon immár regisztrálnia kell magát
annak, aki a vitafórumra szeretne írni, ezért a
résztvevők egy része egy másik, Zselízzel kapcsolatos weboldalra költözik #

Néhány ingatlan...

1. old.→

1. old.→

Az építkezésről a testület egy éve, 2008.
július 3-án szavazott. Akkor a 10 jelenlevő
képvi-selőből heten (Cserba János, Mocsy
Katalin, Csenger Tibor, Ladislav Vékony,
Polka Pál, Turza Irén, Vojtech Tomašovič)
támogatta a javaslatot, hárman (Martosy
Péter, Horváth Géza, Melczer Gábor) ellenezték, Gulyás Róbert és Récsei Róbert
nem voltak jelen. A jóváhagyáshoz akkor
csupán egyszerű többség volt szükséges,
amelynek köszönhetően a testület elfogadta a tervezetet.
Vojtech Tomašovič: Kellemetlenül meglepődtem. Februárban pozitív állásponton
voltunk, ezért meglepett, hogy a képviselők
többsége nem szavazott, tartózkodott vagy
ellene szavazott a tervezetnek. Nem vártam
ilyen fejleményeket, úgy gondoltam, kitartunk korábbi határozatunk mellett.
Récsei Róbert: Sajnálom, hogy múltkor
nem voltam itt, amikor a testület arról
szavazott, hogy engedélyezze-e a város az
erőművet. A véleményem nem változott,
és a lakosság visszajelzései is megerősítenek
benne – nem kell a vízierőmű.
Peter Martosy: A vállalkozó szemszögéből
nézve nem volt korrekt a testület hozzáállása. Előbb felemeljük a kezünket, és amikor
valaki befektet, az egészet visszavonjuk, ez
nem korrekt. Én is a vízerőmű ellen voltam,
de ha már egyszer a többség megszavazta,
alávetettem magam a közakaratnak. Most
pedig a többség arról döntött, hogy akadályozzuk őket. Ez faragatlanság, másként
nem nevezhetem.
Cserba János: Tavaly az akkor hozzáférhető
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információk alapján szavaztam. Azóta nem
is kis idő telt el. Új információk birtokába
jutottam, amelyek alapján megváltoztattam
a véleményem.
Turza Irén képviselőnő nem fejtette ki
véleményét, miért változtatta meg tavalyi
álláspontját.
Horváth Géza: Az építtetőnek és képviselőtársaimnak is tudniuk kellett, hogy a tavalyi szavazás még nem döntött el mindent.
Egy sor szakvéleményt és engedélyt kellett
beszerezni, és az építkezés elkezdéséhez
módosítani kellett a városrendezési tervet.
Ehhez – teljes létszám esetén – 8 szavazatra lenne szükség. Tehát ha mindannyian
kitartanának a véleményük mellett, akik
2008 júliusában igennel szavaztak, az sem
lenne elegendő a városrendezési terv megváltoztatásához. Ezzel a Hydroenergia k-nek is számolnia kellett, tehát ha mindezek
ellenére kockázatos beruházásba kezdett,
az anyagi veszteséggel csak saját magát
okolhatja. A legfelháborítóbb azonban az
volt, hogy a környezetvédelmi hatóságok
először ellentmondást nem tűrő hangon
jelentették ki, hogy a vízierőmű megépítése
durva beavatkozást jelentene a természeti
környezetbe, az újratárgyalási jegyzőkönyvek ugyanakkor egy sor teljesíthetetlen
feltétel mellett engedélyezik az építkezést.
Sajnos, a k. képviselője a legalapvetőbb
természetvédelmi kérdésekre sem tudott
szakszerűen válaszolni. Az utánunk következő nemzedékek nem bocsátanák meg
nekünk, ha most igennel szavaztunk volna.
(šh)

Kft. két képviselője jelen is volt. Jóváhagyták
a szlovák alapiskola felújítására kidolgozott
projektum önrészét, és kisebb módosításokkal
a bérleti díjakat szabályozó 9/2009 sz. ÁÉR-t.
A városi ingatlanok kihasználásáról szóló napirendi pontban eldőlt: a város felesleges vagyonná nyilvánította a városi piactér melletti telket,
a Vepos volt irodaépületét és annak telkét, a volt
Házkezelőség épületét a garázsokkal együtt és
a városi mozi épületét. A városi hivatal elöljárójának feladatul adta, hogy értékeltesse fel ezeket
az ingatlanokat, és írjon ki eladási versenytárgyalást. A testület jóváhagyta lapunk fejlesztési
koncepcióját, tudomásul vette a lakbérrel és
egyéb bérletekkel kapcsolatos követelésekről és
kötelezettségekről, valamint a városi szervezetek igazgatóválasztásáról szóló beszámolót. Az
illetékes iskolatanácsok megerősítették pozíciójukban Marta Zabadalovát, a szlovák alapiskola
igazgatónőjét, Eva Galatovát, a mikolai óvoda
igazgatónőjét, Klimo Gyulát, a művészeti alapiskola igazgatóját, Kvetoslava Záhorskát, a szabadidőközpont igazgatónőjét, a magyar alapiskolában pedig igazgatóvá választotta Kádasi Lászlót.
Jóváhagyták a városi szervezetek vezetőinek
féléves jutalmát, majd a polgármester számára
10%-ban állapították meg a féléves jutalmat.
Egyéb aktuális gondok megtárgyalása mellett
(amelyek egy részérő lapunkban beszámolunk)
szó volt például a Mikola északi részében vezető
járda kiépítéséről. Kádasi Erzsébet megbízott
városházi elöljárót kinevezték ebbe a tisztségbe,
ugyanakkor megbízták az általa eddig vezetett
osztály koordinátori teendőinek elvégzésével.
(šh)
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X. évfolyam, 2009. július-augusztus
Innovatív módon a hőenergia-gazdálkodásban
– hogy ég a szalma a
Tenergo kazánházában?
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Vá r o s i ú j s á g
Júliusi és augusztusi
rendezvények, koncertek,
fesztiválok a környéken
– mi, hol, mikor?

ára: 0,50,-  (15,- Sk)
Sikeres szezon útán – a
Városi Sportklub képviselői nyilatkoznak a kétszeres továbbjutásról

16

18

Júniusi testületi ülés

Néhány ingatlan
felesleges, lehet,
hogy a város eladja
A nyári szünet előtt utoljára június
25-én ülésezett a képviselő-testület 29.
rendes ülésén. Bevezetőben Pólya Károly,
a magyar alapiskola leköszönő igazgatója
saját és iskolája nevében megköszönte
a testület támogatását, és kifejezte abbéli
reményét, hogy a jó viszonyok a jövőben
is fenmaradnak. Cserba János javaslatára
az új napirendi pontként megjelenő polgármesteri tájékoztatót előbbre hozták.
A testület tudomásul vette a független
konyvvizsgáló beszámolóját a város múlt
évi zárszámadásának ellenőrzéséről és
gazdálkodásának eredményeiről, tudomásul vette az alapiskolák és a városi könyvtár
gazdálkodásáról készült beszámolót, valamint a rendes és a tőkeforgalmi költségvetés merítéséről szóló beszámolót. Jóváhagyta, hogy az iskolai szakköri tevékenységet a
szabadidőközpont irányítsa, és tudomásul
vette az oktatási és kulturális szervezetek
nyári szünidei rendezvénytervezetét.
A képviselők tudomásul vették azt a
kérvényt, amelyet az SZK Régióinak Műszaki és Sporttevékenységi Csoportosulása
nyújtott be az ingatlanadó elengedésére.
A gazdasági osztály koordinátorának feladatul adták, hogy a kérvény elbírálásánál
az érvényes előírások szerint járjon el. Jóváhagyták a város alapszabályának (1/2007
sz. ÁÉR) VI. módosítását, amellyel egy
alkalmazotti helyet töröltek a hivatal szervezeti rendjéből. Horváth Géza javaslatára
a sporttevékenység a kulturális osztály kötelékéből a tanügyi osztályéba került.
A testület nem támogatta a rendezési terv kiegészítését, amelyre a Garamra
tervezett kis vízi erőmű megépítése miatt
lett volna szükség. Az ülésen a várossal egyezséget kötött Hydroenergia
→2.str.

Nagy az öröm a futballklub háza táján. Nemcsak a felnőttek, ifjúsági labdarúgóink is továbbjutottak.
foto: Botta Anikó

Kis vízi erőmű - a területrendezési tervet
nem fogadták el

A júniusi önkormányzati ülés talán legnagyobb meglepetése a területrendezési terv módosításáról szóló szavazás volt, amelyet a vízierőmű tervezett telepítése követelt meg. A 11
jelenlevő képviselőből 5 támogatta a javaslatot (Csenger Tibor, Vékony Ladislav, Polka Pál,
Vojtech Tomašovič, Peter Martosy), 2 ellenezte (Horváth Géza, Melczer Gábor), négy képviselő tartózkodott (Cserba János, Turza Irén, Gulyás Róbert, Récsei Róbert), Mocsy Katalin
nem volt jelen. A jóváhagyáshoz a képviselők minősített többségére lett volna szükség, hiszen
általános érvényű rendelet módosításáról volt szó.
→2.old.

Főtér és templom – hogyan tovább?
Az utóbbi hónapokban az önkormányzat észrevehető figyelmet tanúsít a városközpont
képének javítása iránt. Példa erre a nemrég kidolgozott és benyújtott közterület-revitalizációs
projektum. Ezzel kapcsolatos volt, hogy tavasszal a város megbízta a Szlovák Műszaki Főiskola építészeti tanszékét, hogy készítsen vázlatokat a főtér és a templom lehetséges átépítéséhez.
A tanulmányokat a tanszék diákjai dolgozták ki Jana Gregorová Phd. építész, egyetemi docens vezetésével, akik mindkét témakörben több megközelítésben készítették el vázlataikat.
A kidolgozott javaslatok június utolsó napján prezentálták a városi művelődési otthonban a
polgármester, mindkét alpolgármester, a városi hivatal dolgozóinak és 4 (!) lakos részvételével.
→2.old.

