ZŠ na Mierovej ulici sa ako jedna
z prvých škôl v okolí venuje zvýšenú pozornosť deťom, ktoré vo vzdelávaní zaostávajú
za svojimi rovesníkmi, avšak nie z vlastnej
viny...
Viac na 4. strane

Júnové zasadnutie MsZ

Letné rokovanie
s pestrou paletou tém

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojom 31. riadnom zasadnutí
27. júna pod vedením viceprimátora Mareka Kepku. V úvode rokovania sa poslanci
zaoberali zmenou VZN o cintorínskych
službách. Zmena rieši najmä uloženie urien
so spopolnenými pozostatkami na pohrebiskách, poplatky za prenájom urnového
miesta a ďalšie poplatky na obnovu hrobového miesta. S jedným zo stanovených parametrov uloženia urny – hĺbkou nesúhlasil
Ladislav Vékony, podľa ktorého je záväzná
hĺbka 1,2 metra neúmerne veľká. Keďže
však zákon o pohrebníctve zvlášť nerieši
uloženie urien v zemi, podľa predkladateľov by mali byť dodržané také parametre,
ako v prípade truhlových hrobov. Poslanci
zmenu VZN schválili. Pochybnosti o kvalite
vypracovaných legislatívnych materiálov na
MsÚ vyslovil Peter Martosy pri prerokovaní protestu prokurátora voči VZN o verejnom poriadku. Poslanec pri tejto príležitosti
taktiež kritizoval formálnu nejednotnosť písomných materiálov predkladaných na zasadnutia MsZ. Právnik mesta Jozef Nyúl sa
vyjadril, že protest prokurátora je len jeho
právny názor, ktorý nemusí byť v každom
prípade správny. Uznesenie bolo navrhnuté
v dvoch alternatívach. Jednou je zrušenie
celej VZN, druhou zrušenie len prokurátorom vytknutých častí a novelizácia nariadenia. Zastupiteľstvo neschválilo ani jeden
z týchto návrhov. Zobralo na vedomie správu o pohľadávkach mesta v celkovej výške
1328 eur, v prípade ktorých bolo upustené
od vymáhania. Vzalo na vedomie aj plán
aktivít kultúrnych a školských zariadení na
letné prázdniny.

Zelenú optickej sieti
aj započítaniu nákladov

Poslanci schválili žiadosť spoločnosti Konfernet o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena v súvislosti
s jej plánovanou investíciou do optickej infraštruktúry. Zmluva investorovi zabezpečí,
aby majiteľ – mesto strpelo uloženie vedení
na svojich pozemkoch. Za zriadenie vecného bremena na 29 mestských pozemkoch si
→2
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...nič zbytočného sa na amfiteátri neurobilo a ani neurobí,
hoci – pod odsúhlasení mestom
– v objekte sú potrebné ešte ďalšie investície. Zároveň vyhlásil,
že hotovosť od mesta vyžadovať
nebude...
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cena: 0,35 eur
...zberné
miesto
sa
rýchlo dostáva do povedomia
verejnosti....
Lokalita za štadiónom
je uprataná a neustále monitorovaná, aby
tam nevznikali čierne
skládky.
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Voda je najlepším osviežením v letných horúčavách. Platí to pre ľudí aj pre kvety. Vďaka
projektu Riešenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce, ktorého náklady presiahli 800 tis. eur,
získalo mesto techniku na čistenie verejných priestranstiev, súčasťou ktorej je aj kropiaci voz.
Mesto ho využíva na kropenie a čistenie cestných komunikácií a na polievanie kvetov a verejnej zelene. Využívaním tejto techniky mesto dokázalo skvalitniť svoje služby a zároveň
ušetriť na polievaní.
(ik)

Pohronská verbovačka – galaprogram,
gastrofestival aj konferencia
V septembri sa uskutoční už VI. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme,
ktorého súčasťou je každoročne aj Pohronská
verbovačka, odohrávajúca sa v Želiezovciach.
Festival sa odohráva na území viacerých miest
a obcí okresu, zúčastňujú sa na ňom folklórne
súbory najmä z krajín Višegrádskej štvorky.
Okrem nášho mesta budú dejiskom podujatí
festivalu Levice, Šahy, T. Lužany, St. Tekov, Santovka a Kozárovce. Na festivale sa zúčastnia
folklórne súbory: Zespol Piesni i Tanca Wiwaty z Pobiedziska (PL), Netz Táncprodukció
z Budapešti (HU), národopisný súbor Olšina z
Orlova (ČR), folklórny súbor Fluminimaggiore

zo Sardínie a tanečné zoskupenie vit‘azov celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovom tanci
Šaffova ostroha 2013 a ďalšie súbory.
V sobotu 14. septembra sa bude konať už V.
ročník Pohronskej verbovačky. Okrem galaprogramu s názvom Ľudovo-tanečný Babylon,
ktorý sa uskutoční na Námestí sv. Jakuba, bude
súčasťou podujatia aj vyučovanie ľudového
tanca v Dome kultúry, jarmok ľudových remeselníkov, gastrofestival civilných organizácií,
konferencia o spoločnom kultúrnom dedičstve a tanečný dom. Pohronská verbovačka má
mať v tomto roku takmer 800 účastníkov.
(ik)
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mesto na základe rozhodnutia MsZ vypýtalo
jednorazovú odplatu 10 000 eur. Akceptovanie tejto sumy zo strany spoločnosti bude
podľa poslancov otázne, keďže chcela pôvodne zaplatiť len 200 eur. Ak však 50-násobne
vyššiu sumu predsa zaplatí, podľa Vojtecha
Tomašoviča by mali byť tieto prostriedky
využité na dom smútku vo Svodove.
Nájomník amfiteátra – spoločnosť Man
Transport, s.r.o. po pracovnom rokovaní zo
začiatku júna predložila cenovú kalkuláciu
rekonštrukčných prác na budove. Náklady
predstavujú 80 278 eur. Zároveň požiadala
mesto o kompenzáciu nákladov investície
do majetku mesta postupným započítaním
do nájomného, ktorého výška bola určená
na 515 eur mesačne. Nájomník dodal, že
suma je takmer konečná, ďalšie výdavky by
mali byť spojené s riešením drenáže a odvodnenia obvodových múrov budovy, ich
výška však zatiaľ nie je známa. Právnik mesta ubezpečil poslancov, že akékoľvek ďalšie
započítania nákladov na rekonštrukciu do
nájomného je možné iba uznesením MsZ.
Na konci rozpravy Ladislav Sokol aj Ladislav
Vékony skonštatovali, že vďaka investícii sa
zhodnotil mestský majetok a kompenzáciou
síce mesto príde o nájomné, ale z fungujúceho amfiteátra budú mať osoh občania. Predstavitelia nájomníka ubezpečili poslancov, že
mesto vnímajú ako partnera a budú otvorení
akejkoľvek spolupráci pri organizovaní podujatí na obnovenom amfiteátri.

MŠ potrebuje ďalšiu učiteľku

Zastupiteľstvo schválilo predaj parcely s rozlohou 12 662 m2 spoločnosti Selyz Nábytok,
s.r.o. za 10 000 eur. Spoločnosť tento pozemok už od roku 2005 užívala a starala sa oň,
preto MsZ klasifikovalo predaj ako hodný
osobitného zreteľa. Schválilo aj plán činnosti
hlavnej kontrolórky a správu o činnosti
mestskej školskej rady. Poslanci prerokovali
informáciu o žiadostiach o riešenie problému nedostatočnej kapacity želiezovskej materskej školy. Do MŠ sa v budúcom školskom
roku hlási 100 detí. Aby inštitúcia mohla vyhovieť všetkým žiadostiam, potrebovala by
prijať ďalšieho zamestnanca. Do konca tohto
roka by na to potrebovala dodatočných 3430
eur. Vojtech Tomašovič vyhlásil, že komisia
školstva a kultúry podporuje prijatie novej
učiteľky. Na základe odporúčania komisie
sa poslanec vyjadril, že podá návrh, aby sa
do budúcoročného rozpočtu mesta zahrnula
čiastka 70 000 eur na postupnú rekonštrukciu budov MŠ. Žiadosti zastupiteľstvo zobralo na vedomie a primátorovi odporučilo
prehodnotiť organizačný poriadok MŠ.

Projektové mestské dni
mesto nepredfinancuje

Mesto podalo projekt Želiezovce 2013 – dni
európskych občanov, ktorý bol podporený

sumou 25 000 eur. Z nenávratného finančného príspevku mali byť hradené mestské
dni, na ktorých sa v zmysle projektu mali
zúčastniť hostia z 8 partnerských miest projektu. Úspešný projekt vyvolal síce uznanie
u poslancov, no aj pochybnosti ohľadne jeho
financovania. Náklady projektu by mesto
muselo predfinancovať, pričom grant by
dostalo až v budúcom roku. „Je to pekné, ale
kvôli potrebe predfinancovania z mestského
rozpočtu nepodporím využitie tohto projektu.“ Súhlasil s ním aj Vojtech Tomašovič,
podľa ktorého by sa mesto malo prikrývať
perinou, akú má a minutie 25 tisíc eur za tri
dni v našich podmienkach považuje za opovážlivosť. Podľa Petra Martosyho by mesto
malo organizovať vlastné, menšie podujatia.
Prednostka Alžbeta Kádasiová informovala
prítomných, že financovanie je závislé na
počte pozvaných, resp. zúčastnených osôb,
preto rozpočet projektu je možné aj znížiť.
Poslanci zobrali správu na vedomie, avšak
nesúhlasili s predbežným vyfinancovaním
projektu z rozpočtu mesta.

Chodník v Mikule:
prebehol výber dodávateľa

Krátko
Miestny odbor Matice slovenskej obnovil
svoje funkcionárske rady. Predsedníčkou
organizácie sa stala Magdaléna Holková
po tom, čo bývalý predseda Štefan Kuruc
odstúpil z funkcie. Nová predsedníčka
vyhlásila, že chce vo väčšej miere aktivizovať svojich členov v oblasti organizovania
kultúrnych podujatí. Nové vedenie MO
MS v Želiezovciach pri realizovaní svojich
cieľov plánuje spoluprácovať so všetkými
organizáciami na území mesta.
Kaviareň Miracle, ktorá bola niekoľko
rokov otvorená v priestoroch Domu kultúry a bola známa mimoriadne veľkým
výberom kvalitných káv, natrvalo zatvára
svoje brány v polovici júla. O ďalšom osude
uvoľnených priestorov rozhodne Mestské
zastupiteľstvo.
V júli má prebehnúť výmena okien na
budove Materskej školy v Mikule. Výmenu
10 okien bude realizovať spoločnosť, ktorá
dodala okná aj do ZŠ s VJM.
Detský zbor Franza Schuberta, pôsobiaci pri ZŠ
s VJM v Želiezovciach, nahral 23. 6. nové CD.
Rodina zo Želiezoviec má v úmysle darovať
mestu vinicu s rozlohou takmer 670 m2.
O prijatí alebo neprijatí daru rozhodne
MsZ na svojej augustovej schôdzi.

Pri prerokovaní správy o kontrole plnenia
uznesení a riešení interpelačných pripomienok Peter Martosy opätovne položil svoju
otázku z minulého rokovania o tom, kto
inštruoval Eurospinn, aby vynášal odpad
dal o vypracovanie správy o finančných
aj dlhodobým neplatičom za odpad. Pavel
dopadoch obnovenia a sprevádzkovania
Polka pri prerokovaní správy o činnosti
verejného osvetlenia v parku na jednom
mestskej polície informoval o napätých vzťahoch medzi jednotlivými výkonnými zložkami mestskej
samosprávy a opäť vytkol
neprítomnosť riaditeľa Eurospinnu na zasadnutí. Zároveň
kriticky poznamenal, že ak sa
k návrhu poslanca neprijme
uznesenie, často zostane bez
patričného efektu. Vojtech
Tomašovič interpeloval vo
veci napredovania príprav
výstavby chodníka do Mikuly. Podľa vedúcej odboru
výstavby MsÚ Emese Gubíkovej sa pokračuje v zmysle
načrtnutého harmonogramu.
„Uskutočnilo sa výberové Po ukončení rekonštrukcie amfiteátra by sa tam podľa plánov nájomcu mal
konanie na dodávateľa stav- rozbehnúť čulý kultúrny život. Péter Manhercz, predstaviteľ spoločnosti Man
by. Žiadosť o nenávratný Transport, prevádzkujúcej amfiteáter sa netajil tým, že chce prinavrátiť obfinančný príspevok je možné jektu zašlú slávu. O vážnosti jeho odhodlania zatiaľ svedčí doteraz nevídaný
podať do konca augusta, rozsah rekonštrukčných prác na amfiteátri. V súvislosti s oživením kultúrnemesiac trvá vyhodnotenie, ho života v tejto časti mesta sa mesto musí pripraviť na vytvorenie vhodných
podmienok pre pohyb občanov, ktorí budú amfiteáter navštevovať, vyzval
štyri mesiace zúčtovanie,“ poslanec Pavel Polka. Podľa neho by mesto malo v budúcnosti zabezpečiť
informovala vedúca odboru obnovenie verejného osvetlenia chodníkov v parku.
(ik)
a dodala, že výstavba sa preto
z hlavných ťahov. Navrhol vyčleniť dvoch
uskutoční v roku 2014. Podobný je prípad
aktivačných pracovníkov na udržiavanie
multifunkčného ihriska, plánovaného v areporiadku v mestskom parku.
áli ZŠ s VJM, ktoré by malo byť financované
(ik)
tiež z programu Leader. Pavel Polka požia-
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V areáli želiezovského kempingu vyčíňal
začiatkom júna zlodej. Zameral sa najmä
na elektrické vedenia a ďalšie kovové
vybavenia chatiek, nachádzajúcich sa
v areáli. Výška škody spôsobenej páchateľom sa odhaduje na niekoľko tisíc eur.
Niekoľko dní po čine polícia páchateľa
chytila, išlo o mladého muža zo Želiezoviec.
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Amfiteáter konečne ožíva
Počiatočná nedôvera a ňou vyvolané následné prerokovanie problematiky započítania
nákladov na rekonštrukciu amfiteátra do
nájomného malo za následok vyjasnenie si
vzťahov medzi nájomcom a mestom. Otáz-

Na mestské dni sa uskutoční už 5. ročník
tradičnej Pohronskej verbovačky. Podujatie
bude súčasťou festivalu Takí sme, ktoré sa
uskutoční s podporou Višegradského fondu. Podľa plánov sa na folklórnom podujatí
na námestí, zúčastní 780 členov dvadsiatich
súborov. Prítomní majú byť aj všetci veľvyslanci krajín V4.
Obyvatelia – nájomníci Domu opatrovateľskej starostlivosti na Komenského ulici
požiadali mesto o výmenu okien na budove.
Podľa prieskumu trhu, ktorý robila spoločnosť Tenergo v r. 2010, by výmena všetkých
okien na objekte stála asi 70 tis. eur. Poslanci
MsZ v auguste budú rozhodovať o tom, či
mesto pristúpi k výmene okien, alebo zvolí
inú možnosť riešenia nepriaznivého technického stavu budovy. Medzi možnosťami
je aj prípadný predaj bytov - odznelo na
pracovnom rokovaní poslancov koncom
júna.
Vďaka pilotnému projektu zameranému na
polytechnické vzdelávanie v základných
školách dostane ZŠ v Želiezovciach vybavenie školských dielní, učebne a kabinetu
fyziky zo zdrojov ministerstva školstva.
Úspech želiezovskej ZŠ v projekte zabezpečí zavedenie pripravovaného povinného
vzdelávania s ročným predstihom pred
ostatnými školami, ktoré si potrebné vybavenie budú musieť zaobstarať z vlastných
zdrojov.

ku spôsobu započítania nákladov prestavby
do nájomného si poslanci MsZ a nájomník
amfiteátra vyjasnili na pracovnom rokovaní
začiatkom júna.
Spoločnosť Man Transport, s.r.o. uspela na
jar tohto roka vo verejnej súťaži na prenájom
amfiteátra s ponukou mesačného nájomného
vo výške 515 eur. Ako sa na pracovnej porade
vyjadril jej predstaviteľ Péter Manhercz, po
prevzatí objektu musel neodkladne pristúpiť
k riešeniu havarijného stavu strechy a okien,
keď počas intenzívnych dažďov budova zatekala. Následne podal žiadosť o započítanie

výdavkov na opravu do nájomného. Problémom bolo, že podľa zmluvy mal o povolenie
mesta najprv požiadať, potom začať s prácami. „V snahe zachrániť zverený majetok som
sa rozhodol rýchlo konať, na papierovačky
nebol čas, všetko zatekalo. Ak
by som postupoval podľa predpisov, možno by už nebolo čo
zachraňovať,“ povedal Péter
Manhercz na rokovaní. Dodal,
že nič zbytočného sa na amfiteátri neurobilo a ani neurobí,
hoci – po odsúhlasení mestom
– v objekte sú potrebné ešte
ďalšie investície. Zároveň vyhlásil, že hotovosť od mesta vyžadovať nebude, chce dosiahnuť
iba to, aby mohol z nájomného
odpočítať sumu investícií, ktorú
odhadol na 80 tis. eur. Prítomní
poslanci sa vyjadrili, že odpočítanie z nájomného nemajú
problém podporiť, hoci aj v plnej výške. To by
znamenalo, že po investovaní v spomenutej
výške by nájomca neplatil nájomné po dobu
asi 13 rokov. Mesto namiesto nájomného získa obnovený, fungujúci objekt s množstvom
kultúrnych akcií, ktoré sa nájomca chystá
organizovať.
Účastníci rokovania navštívili amfiteáter,
kde sa na vlastné oči mohli presvedčiť o stave
budovy a priebehu rekonštrukčných prác. Ak
prebehnú podľa plánov nájomcu, prvé kultúrne
podujatia by sa na vynovenom amfiteátri mohli
uskutočniť už v priebehu tohto leta.
(ik)

Obyvatelia Slnečnej ulice požadujú zavedenie mestského rozhlasu do ich ulice. Amplióny mestského rozhlasu sú umiestnené len
vo vedľajších uliciach, v husto osídlených
bytovkách na tejto ulici ich však nepočuť.
Ich požiadavku na júnovom zasadnutí MsZ
tlmočil Ladislav Vékony. Rovnaký problém
trápi aj ďalšie lokality, ako príklad uviedol
jeho kolega Géza Horvárth úseky na Sacherovej ulici.
Zmluvy o výstavbe nových bytov a rekonštrukcii slobodárne boli ku koncu júna
podpísané, informovala prednostka MsÚ
Alžbeta Kádasiová. Keďže príprava výstavby a získanie potrebných povolení potrvá
niekoľko týždňov, nájomníkom slobodárne
by nájomný vzťah mal byť predĺžený do
konca júla.

Opravy výtlkov v meste pokračujú, nie však želaným tempom. Mesto naďalej zápasí s nedostatkom asfaltu, hoci podľa vyjadrenia vedúceho odboru správy mestského majetku MsÚ
Vojtecha Félixa by sa situácia v oblasti plynulosti dodávok v júli mala zlepšiť, aspoň podľa
prísľubu predstaviteľov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra. Začiatkom júla prebiehali
opravné práce v Želiezovciach, pokračovať budú postupne v Mikule a vo Svodove, a keď zostanú voľné prostriedky, urobia sa ďalšie opravy v Želiezovciach. Ku kvalite opravných prác na
miestnych komunikáciách aj na cestách v pôsobnosti regionálnej správy ciest odzneli kritické
pripomienky na júnovej schôdzi mestského zastupiteľstva.
(ik)
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„Je to pre mňa dar za 40 rokov odrobených v školstve...“
Základná škola na Mierovej ulici v Želiezovciach je škola ako každá iná. A predsa
sa niečím od tých ostatných líši. Ako jedna
z prvých škôl v okolí začala venovať zvýšenú pozornosť deťom, ktoré vo vzdelávaní
zaostávajú za svojimi rovesníkmi, avšak
nie z vlastnej viny či neochoty vzdelávať
sa. Ide najmä o deti s poruchami učenia
ADHD, teda trpiacimi hyperaktivitou, dysgrafiou, dyslexiou či poruchami pozornosti
a sústredenosti. Pre takéto deti boli zriadené
špeciálne triedy, kde sa im venuje osobitná
pozornosť a individuálna výučba. O špeciálnych triedach sa rozprávame so špeciálnym
pedagógom pôsobiacim na Základnej škole
v Želiezovciach .
Čo by ste na úvod o sebe povedali?
Volám sa Marta Ďaďanová, pochádzam
z Nových Zámkov a som špeciálny pedagóg.
Predtým som šesť rokov pôsobila v špeciálnej
škole v Nových Zámkoch. Náplňou mojej
práce je venovať sa žiakom s poruchami učenia ADHD, teda s poruchami pozornosti a
sústredenosti. Zatiaľ som na tejto škole jediný
špeciálny pedagóg, ale máme takých, ktorí ešte
študujú a to budú moji následníci (smiech).
Keď je detí viac, pomáhajú mi kolegyne, ktoré
sa deťom individuálne venujú. Detí z roka na
rok pribúda a je možné, že si s kolegyňami na
budúci rok niečo rozdelíme.
Pochádzate z Nových Zámkov. Ako ste sa
dostali k práci tu, v Želiezovciach?
Riaditeľka tunajšej základnej školy sa pred
takmer siedmimi rokmi rozhodla vytvoriť z
takýchto žiakov špeciálnu triedu, ktorá bola
našou prvou špeciálnou triedou na druhom
stupni. Momentálne pokračujeme siedmakmi,
ktorí boli od tretieho ročníka zaradení do
špeciálnej triedy. Je tam len desať detí, takže je
viac času sa im venovať. Vyučujú sa pomalším
tempom, v popredí je individuálna výučba a
vďaka tomu tieto deti pekne napredujú.
Žiaci špeciálnych tried majú so mnou
hodiny ILI (individuálna logopedická intervencia), RŠF (rozvíjanie špecifických funkcií), chodia sem do dielničky po jednom, po
dvoch, podľa toho, ako sa jednotlivé poruchy
dajú kombinovať. Dokonca sa k nám pridala
jedna žiačka, ktorá má poruchu, ale nie je
integrovaná. U nás sú dvere otvorené. Ja som
tu na to, aby som deťom pomohla.
Pre žiakov s akoukoľvek poruchou sú zriadené špeciálne školy. Aký je rozdiel medzi
špeciálnou školou a špeciálnou triedou?
Do špeciálnej školy patrí žiak, u ktorého
je diagnostikovaná mentálna retardácia. Tam
sú už potom rôzne smernice a v prípade, že
je stanovená mentálna retardácia, žiak by mal
byť zaradený do špeciálnej školy. Aj v takomto
prípade môže rodič nesúhlasiť. Dokonca aj tu,
na škole, máme taký prípad. Rozhodli sme sa,
že žiačku integrujeme tu, pretože by pre ňu
nebolo vhodné prostredie špeciálnej školy, pretože vieme, akí žiaci ju navštevujú, ale učím ju

podľa osnov špeciálnej školy. V špeciálnej škole
by bola by vystavená väčšiemu stresovému vypätiu a ona potrebuje najmä pokoj.
Ako zistíte na dieťati, že práve ono potrebuje byť integrované a potrebuje špeciálne
vzdelávanie?
Funguje to tak, že dieťa je zaradené do
bežnej triedy. Následne vzniknú problémy. Ja
väčšinou už v prvom ročníku robím takú depistáž, urobím s nimi kreslený test a už na základe
toho viem, u ktorého dieťaťa nastanú problémy.
Po dohode alebo avíza od triednych učiteteliek
je dieťa pozorované. Predvolám si rodičov, dám
im návrh na vyšetrenie a vysvetlím im, že je
to potrebné, lebo môže ísť o vývinovú poruchu,
dieťa z toho vyrastie, ale treba mu venovať
viac pozornosti v oblasti, v ktorej má problémy, či už ide o dyslexiu alebo dysgrafiu. Tieto
poradne rozpíšu nielen pre rodičov, ale aj pre
nás, pedagógov, ako s takýmito deťmi pracovať.
Absolvujú psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie, kde sa rozhodne o diagnóze. V
prípade, že tam tá diagnóza je, psychológovia
navrhnú, aby bolo dieťa integrované.
Ako postupujete pri práci so žiakmi špeciálnych tried?
Táto druhá trieda je o niečo slabšia ako
tá predtým, najmä preto, že je tam to sociálne
prostredie veľmi slabé. V bežných triedach by
sa tieto deti neumiestnili tak dobre. Okrem
špeciálnych predmetov tu učím aj výtvarnú výchovu. Okrem toho, že sa zameriavame na pozornosť, sústredenosť, precvičovanie pravopisu,

snažím sa aj o to, aby si rozcvičovali ruky, lebo
veľa problémov majú s grafomotorikou. Veľmi
kŕčovito držia písacie potreby a ich písmo je
neúhľadné. Týmito prácami sa uvoľnia, potom
si sadnú, oveľa viac komunikujú a viac sa tak
o nich dozviem. Zámerne nie som v triede,
ale v takomto rodinnom prostredí, oni sa tu
vyzujú, môžu si uvariť čaj a pracujeme. Veľmi
sa mi osvedčil ten nástenný gobelín. Robia to
celý školský rok, postupne, lebo sa to skladá z
uzlíkov, čím si cvičia medziprstové svalstvo a
výsledným efektom je, že žiaci si zdvihnú sebavedomie, sú na seba hrdí, že niečo dokázali

urobiť oni sami. Je to dôležité, pretože v učení
veľké úspechy nemajú. Snažím sa ich spájať do
kolektívu, aby sa naučili vzájomne si pomáhať.
Robia nástenky, výtvarné práce alebo len polievajú kvety. Ale spolu, a to je hlavné.
Stretli ste sa počas svojho pôsobenia v špeciálnych triedach s negatívnym prístupom
zo strany rodičov?
Bohužiaľ áno. Napríklad, mám papiere,
ktoré potvrdzujú, že dieťa má byť integrované,
má tri poruchy, trojkár-štvorkár, ale mamička
to nedopustí, neexistuje pre ňu táto možnosť.
V poriadku. Ďalej to už neriešim, pretože ju
nemôžem prinútiť, aby podala žiadosť o integráciu. Ja im síce vysvetlím, ako budú pracovať,
že sa na ich výsledky bude prihliadať, ale nájdu
sa rodičia, čo nemajú záujem podať žiadosť. V
tom prípade sa síce môže občas prihliadnuť, že
dieťa je slabšie, ale keďže nie je integrované, je
hodnotené ako ostatní jeho spolužiaci v bežnej
triede. Rodič tomu dieťaťu škodí, pretože s tou
poruchou sa mu bez úľav darí oveľa menej.
My máme problém s deťmi, ktorých rodičia si myslia, že ich stačí poslať do školy, aby
„neboli prenasledovaní“ za vymeškané hodiny
a hotovo. A presne toto ma hnevá, keď vieme,
že to dieťa tam patrí, lebo je to očividné. Mamička je tiež poloanalfabet, nevie tomu dieťaťu
tiež nijako pomôcť. Keď ona odmieta, ide proti
vlastnému dieťaťu...
Sú deti zo špeciálnych tried akceptované
medzi ostanými?
Je tam tendencia ostatných tried posmievať
sa im. Takéto správanie prevládalo predovšetkým, keď sme začínali s prvou triedou a
boli to pre ostatných, s prepáčením, tí debili.
Teraz to už prestalo. Predovšetkým ide o to, že
deti sa už navzájom poznajú. Ostatným deťom
sa snažím vysvetliť, že som špeciálny pedagóg
a aká je náplň mojej práce. Myslím si, že to už
prijali. Viete, to závisí od toho, ako sa k tomu
pedagóg postaví. Myslím si, že ak sa nejaký
pedagóg začne znevažujúco vyjadrovať, tak to
veľmi rýchlo môže prejsť na žiakov. Ale keď to
pedagóg citlivo žiakom vysvetlí, dá sa to pekne
zvládnuť.
Ak by ste mohli zhodnotiť, aká je podľa vás
úspešnosť a výsledný efekt v špeciálnych
triedach?
U mnohých žiakov nastáva v piatom, šiestom ročníku zlom, kedy už nepotrebujú integráciu, pretože nastalo zlepšenie. Mám prípad,
keď som konzultovala s mamičkou preradenie
do klasickej triedy, ale mamička povedala, že
ona je veľmi spokojná, že jej syn sa nachádza v
špeciálnej triede. A nechce, aby chodil do bežnej triedy, jednak kvôli kolektívu a aj on sám
je v tej triede spokojný. Môžem uviesť ďalší príklad. Chlapec, ktorý študuje v Banskej Bystrici,
sa zajakával, čo sa odrážalo aj na jeho písme.
Tak sme prešli na tlačené písmo a zajakávanie
sa takmer vytratilo, občas sa síce objaví, ale hovorí čistejšie a plynulejšie. Myslím si, že robím
prácu, ktorá za niečo stojí. Mám radosť z toho,
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že deti majú úspech. Úspešnosť sa odzrkadľuje
najmä na odchádzajúcich deviatakoch, ktorí
sa rozhodli v štúdiu pokračovať. Z desiatich
žiakov je päť na strednej škole s maturitou a
ďalší sú na učňovkách. Takže všetci chodia do

školy, pracujú, učia sa. Žiaci tej predchádzajúcej triedy, ktorí už skončili, sú väčšinou na
stredných školách a úspešne študujú, čo mi robí
veľkú radosť. Prídu, pochvália sa, chodia za
mnou. Jeden je v Bystrici, ďalší je v Leviciach,
jeden študuje v Nových Zámkoch, vybrali si
odbor s maturitou a majú veľké šance v živote.
Nemožno si nevšimnúť jednotlivé prepracované výtvarné práce žiakov zo špeciálnych tried. Zúčastňujú sa aj na výtvarných
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súťažiach?
Nie, pretože v súťažiach sú predpísané rozmery. Čiže napríklad, zadajú námet, termín
odovzdania prác a rozmery. Ja mám radosť už
len z toho, že každý, kto príde, nám to pochváli,
páči sa to. Rodičia sú tiež hrdí. Ja dám
deťom návrh, čo by sme mohli urobiť.
Ako s tým gobelínom. Pracujú so svojou
fantáziou. Čo ma však veľmi mrzí, dali
sme vyhlásiť na škole žiadosť o poskytnutie materiálu na práce pre tieto deti,
ale ozvala sa nám len jedna pani. Aj to
z Nýroviec, Želiezovčania nič. Všetko si
zabezpečujem sama s pomocou pani
riaditeľky. Väčšinu vecí nosím z domu.
Využívame aj prírodniny, aby som ich
naučila chodiť s otvorenými očami.
Podľa čoho si žiaci zo špeciálnych
tried volia ďalšie štúdiá?
Máme výchovného poradcu, ktorý ich
so všetkým oboznámi. Minuloroční deviataci išli
do Levíc do poradne, kde robili test pre voľbu
povolania. Aj to závisí od rodičov. Ak rodičovi
na dieťati záleží a chce mu poskytnúť najadekvátnejšiu pomoc, tak tam ide. Z jedenástich
minuloročných, tam šiesti išli, ostatní nemali
záujem. Rodičom som vysvetlila, že ich dieťa
bude mať úspech v tom, čo ho baví. Väčšinou sa
rozhodli ísť za automechanikov, na poľnohospodárske školy, výpočtovú techniku, jeden dokonca

Napokon nebudú európske(?)

Víťazný projekt, zameraný na financovanie
mestských dní, resp. Dní európskych občanov v Želiezovciach s účasťou delegácií z 8 partnerských
miest, o ktorom sme informovali v júnovom čísle
ŽS, sa zrejme neuskutoční. Mestské zastupiteľstvo
na svojom júnovom rokovaní rozhodlo o tom, že nepodporí predfinancovanie projektu z rozpočtu mesta.
Náklady spojené s pobytom delegácií a zabezpečením
programu v maximálnej výške 25 000 eur by totiž
mesto muselo hradiť z vlastných, prípadne úverových
zdrojov, podľa očakávaní by grant bol poukázaný až
v budúcom roku.
Názory občanov na rozhodnutie v zmysle „chlieb
namiesto hier“ sa rôznia, avšak ako vieme, zastupiteľstvo má plné právo rozhodovať sa tak, aby chránilo
mestské financie a neohrozilo cash-flow rozpočtu. Júnové rozhodnutie je preto plne kompetentné. Je snáď
jediná vec, ktorú by v súvislostiach premýšľajúci pozorovateľ mohol namietnuť. Škoda, že sa problematike nevenovalo viac pozornosti z viacerých perspektív.
Pri väčšej kreativite zúčastnených by sa totiž časť
prostriedkov z projektu mohla využiť na podporu
aspoň niekoľkých občianskych združení a organizácií v meste, na ktorú samospráva už niekoľko rokov
nemá vlastné prostriedky. Zaplatiť z projektových
zdrojov za vystúpenie by sme tak mohli nielen známym interpretom so slnečnými okuliarmi, ale aj
domácim zoskupeniam. Ak by takýto systém podpory
fungoval, za večernú veselicu a tradičný „párek a pívo“ by sme možno tentoraz oželeli aj kvalitu. A možno by sme ani nemuseli...
Ladislav Levicky

na chemickú. Presne vedeli, čo chcú. Uvidíme, čo
bude v tejto triede, pretože tu sú rodičia trošku
na inej úrovni. Tu máme napríklad rodičovské
združenie a nepríde nikto....
Plánujú sa v budúcnosti nejaké zmeny
ohľadom špeciálnych tried?
V budúcom školskom roku uvažuje pani
riaditeľka o zavedení nultého ročníka. Ten
predstavujú deti, ktoré boli zapísané do prvého
ročníka, ale neboli v materskej škole, majú odklady a vidno na nich problémy, ktoré možno
odhadnúť už z vyjadrovacích schopností. Sú to
väčšinou rómski spoluobčania. Z desiatich či
jedenástich detí je ich šesť alebo osem. Nemajú
základné hygienické návyky, nevedia poriadne
komunikovať. Nultý ročník je v tomto prípade
veľmi opodstatnený.
Akú perspektívu vidíte v špeciálnych triedach?
Myslím si, že im to dalo veľa do života. Vidno, že sa vypracovali, ale bohužiaľ, nemôžem
zastupovať rodinu. Majú vlastných rodičov,
ale je tam alkoholizmus, určité zanedbávanie,
nezáujem, malé finančné zabezpečenie. Samozrejme, nie všade, sú aj výnimky. Práve v tejto
triede prevláda u rodičov nezamestnanosť,
alkoholizmus... Viete, som už na dôchodku,
ale toto je pre mňa akýsi dar za 40 rokov práce
odrobenej v školstve...
Ďakujem za rozhovor.
Dominika Šedivá

Pre sídliská priamo, pre odľahlých sprostredkovane

Súkromná firma plánuje optický internet

Dostupnosť vysokorýchlostného internetu cez optické káble klope na dvere
aj v Želiezovciach. Budovanie optickej infraštruktúry v Želiezovciach si za svoj
investičný cieľ vytýčila spoločnosť Konfernet z Dvorov nad Žitavou. Firma požiadala mesto o umožnenie budovania optických rozvodov na jeho území. Projekt
financuje spoločnosť z vlastných zdrojov, realizovala ho už v Nových Zámkoch,
Hurbanove, Kolárove.
Podľa vyjadrenia projektového manažéra Jozefa Zemeníka, v Želiezovciach má spoločnosť záujem vybudovať optickú infraštruktúru v najhustejšie
obývaných častiach mesta, t. j. najmä na sídliskách na Mierovej, Komenského
ulici a v okolí námestia. Domy a byty nachádzajúce sa mimo týchto trás dokáže
spoločnosť pripojiť technológiou vzdušnej optiky, tvrdí J. Zemeník a dodáva, že
vzduchový prenos má dosah do 20 km, čiže dostupnosť z Mikuly a Svodova by
bola zabezpečená.
Optická sieť sa využije najmä pri sprístupnení vysokorýchlostného internetu
a televízneho signálu, pričom podľa projektového manažéra je spoločnosť Konfernet najlacnejším poskytovateľom tejto služby na Slovensku. J. Zemeník vyhlásil, že práce na kladení vedení chcú zorganizovať tak, aby nevyhnutné výkopové
práce iba v čo najmenšej miere rušili obyvateľov. Na trase pri novovybudovanom
chodníku na Mierovej ulici firma odkúpila tzv. chráničky podzemných vedení,
preto v tejto časti centra môžu vedenia klásť bez potreby rozkopávok. Predstaviteľ
spoločnosti sa vyjadril, že podľa predbežných plánov by nemalo dôjsť ani k búraniu ciest alebo chodníkov.
Podľa dostupných informácií optickú infraštruktúru v našom meste buduje
aj spoločnosť UPC, T-Com a miestna spoločnosť SATA Computers. Spoločným
znakom budovania tejto infraštruktúry však je, že každý poskytovateľ chce s čo
najmenšími investíciami osloviť čo najviac zákazníkov. Preto sa optické siete
sústreďujú pri bytových domoch a v odľahlejších uliciach s radovou zástavbou
sa tieto siete nebudujú. Mestské zastupiteľstvo sa v júni uznieslo, že uzatvorí
s firmou zmluvu o vecnom bremene za jednorazovú odplatu 10 000 eur. Reakcia
spoločnosti ešte nie je známa.
(ik)
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Možnosť bezplatného umiestnenia odpadu oslovuje stále viac občanov
V rámci jarného upratovania odovzdali
obyvatelia 44 ton veľkoobjemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nezmestí do klasickej nádoby na zber zmesového odpadu: nábytok, okná, dvere, koberce a pod.), 75 ton drobného stavebného
odpadu (zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a podobne, do 1 m3
ročne od jednej fyzickej osoby) a 46 ton
biologicky rozložiteľného odpadu (odpad
zo záhrad, parkov: pokosená tráva, konáre,
lístie a pod.). „Aj v tomto roku, ako tradične, prebiehalo jarné upratovanie po dvoch
líniách,“ informoval nás referent MsÚ
Vojtech Kalló, ktorý vyzdvihol význam
dobrovoľníckej práce občanov mesta pri
príležitosti Dňa Zeme: „Pri tejto príležitosti
boli vyčistené odpadmi najviac zaťažené
verejné priestory vo Svodove, Mikule a v Želiezovciach. Obyvatelia niektorých obytných
budov si upratali svoje okolie a vysádzali
kvetinky. Treba vyzdvihnúť vysokú účasť

Odvezené boli medzitým aj pneumatiky, lokalita je uprataná a monitorovaná.

V rámci jarného upratovania občania odovzdali vytriedený odpad v takýchto množstvách:
objemný odpad
44 t
drobný stavebný odpad
75 t
biologicky rozložiteľný odpad
46 t
elektroodpad:
•
veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky a pod.)
12 ks,
•
malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, fritézy a pod.)
7 ks,
•
IT a telekomunikačné zariadenia (PC, monitory, notebooky, kopírky a pod.) 26 ks,
•
spotrebná elektronika (rozhlasové prijímače, televízory, HI-FI, video a pod.) 18 ks,
•
olovené batérie
50 kg.
občanov rôznych generácií a bezplatné
poskytnutie súkromnej techniky pri čistení
verejných priestranstiev.“
Ďalšou súčasťou jarného upratovania je individuálna iniciatíva obyvateľov,
v rámci ktorej si upratujú svoje obydlia
a ich okolie. „Táto iniciatíva nie je nijako
časovo ohraničená. Pre tento účel mesto
zabezpečilo podmienky na umiestnenie
vytriedených odpadov v areáli Regionálneho centra na zhodnotenie BRO Želiezovce,
nachádzajúceho sa pri hlavnej ceste smerom na Karolinu za železničnou traťou,
v blízkosti areálu ACHP,“ dodáva Vojtech
Kalló. Zariadenie je bezplatne k dispozícii
v určených otváracích hodinách po celý
rok. Občania tu môžu umiestniť objemný
odpad, drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad.
Zber elektroodpadu (elektrických
a elektronickch prístrojov a zariadení),
batérií a akumulátorov sa uskutočnil od
22. do 26. apríla. Najbližšie sa zber elektroodpadu uskutoční v rámci jesenného
upratovania, o čom podľa referenta bude
mestský úrad včas informovať. „Dovtedy
treba elektroodpad ustrážiť na bezpečnom, chránenom mieste, aby sa zabránilo
jeho odcudzeniu. V takýchto prípadoch
ich páchatelia rozoberú, časť dajú do

zberu, zvyšné časti však často ostávajú
pohodené na verejných priestranstvách
alebo v okrajových častiach mesta. Použité batérie a akumulátory možno mimo
termínov jarného a jesenného upratovania odovzdať aj na predajných miestach
u distribútorov. Elektroodpad sa zbiera
aj na výmennom základe kus za kus, kde
distribútor elektrozariadení je povinný
bezplatne odobrať elektroodpad z domácnosti pri predaji nového elektrozariadenia
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného
určenia ako predávané elektrozariadenie,“
dodáva Vojtech Kalló a upozorňuje, že
elektroodpad z domácností sa nesmie
odovzdávať pouličným výkupcom. „Ako
aj údaje o odovzdaných množstvách odpadov potvrdzujú, nové zberné miesto sa
rýchlo dostáva do povedomia verejnosti.
Stále viac občanov ho využíva na udržanie čistoty a poriadku svojho obydlia
a okolia,“ zdôrazňuje pracovník MsÚ
prínos tejto služby, ako aj skutočnosť, že
obyvatelia mesta si rýchlo zvykli na nové
umiestnenie kontajnerov. Pre istotu však
dodáva, že lokalita za štadiónom, kde boli
kontajnery umiestnené predtým, je uprataná a neustále monitorovaná, aby tam
nevznikali čierne skládky.
Ladislav Levicky

Komisia podporuje
prijatie novej
učiteľky

Otázka narastajúceho počtu detí v želiezovských materských školách je stále
naliehavejšia. Na svojej ostatnej schôdzi
sa ňou zaoberala aj komisia školstva
a kultúry. Zasadala 25. júna pod vedením
Vojtecha Tomašoviča. Podľa riaditeľky
želiezovskej MŠ Ildikó Kállaiovej je na
budúci školský rok zapísaných detí viac,
než môže škôlka prijať: „Do štyroch tried
môžeme prijať 83 detí, ako riaditeľka môžem povoliť výnimku – o 3 deti viac v každej triede, čo je 95 detí. Prihlásených je však
100 detí. Vyhovieť by sme každému mohli
v prípade, ak by sme mohli prijať ešte jednu
učiteľku.“ Podľa vedúceho odboru školstva a kultúry na MsÚ v Želiezovciach
Pavla Hostačného by náklady na ďalšiu
učiteľku predstavovali v tomto roku 3430
eur, ktoré by sa museli nájsť v rozpočte.
„V roku 2014 by to predstavovalo sumu
10 300 eur. Ak však bude naozaj sto detí,
financovať by sa to už dalo z podielových
daní, ktoré by zohľadnili počet detí. Oveľa
ťažšie bude nájsť tých 3,4 tisíc eur v tomto
roku,“ dodal vedúci odboru. Predseda
komisie Vojtech Tomašovič odporučil ísť
touto cestou: „Detí pribúda, nevyhneme
sa tomuto kroku. Ak postavíme nové byty,
opäť prídu noví obyvatelia a počet detí
bude ďalej narastať. Tlak na škôlky bude
v nasledujúcich rokoch vysoký. Mali by
sme to podporiť, i tak nedávame na deti
príliš veľa.“ Žiadosť združenia rodičov
a MŠ podporili všetci prítomní členovia
komisie.
(ik)
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Vecne aj emotívne v tieni mrakov
„V dobrom počasí na dvore škôlky, v prípade
dažďa v miestnej krčme“ – tak znelo neoficiálne pozvanie na členskú schôdzu Občianskeho združenia Mikulčan, konanú 27. mája.
Dážď sa spočiatku zľutoval nad členmi OZ
a tak sa rokovalo na zelenej tráve.
Schôdzu otvoril predseda združenia Pavol Ivan, ktorý predniesol správu o činnosti
Mikulčana za uplynulé obdobie. V nej vyzdvihol najdôležitejšie momenty ostatných
12 mesiacov, ako napr. súťaž vo varení guláša
a leča, posedenie pre seniorov a deti, fašiangovú zabíjačku, Deň Zeme či stavanie mája.
Oznámil, že združenie sa chystá na vydanie
publikácie o Mikule a v máji sa začala dobrovoľná zbierka na tento účel. Po odznení správy o hospodárení OZ v podaní hospodárky
Kornélie Gašparíkovej predseda oboznámil
prítomných s pripravovanými podujatiami
združenia. Dňa 13. júla prebehne ďalší ročník súťaže vo varení guláša. Termín súťaže vo
varení leča nebol bližšie špecifikovaný, isté je,
že sa uskutoční v auguste. Mikulčania plánujú v tomto roku ešte hodovú zábavu, posedenie s dôchodcami, Mikulášske podujatie,
silvestrovskú zábavu a rôzne brigády. Tie
sa uskutočnili aj v minulosti, boli zamerané
najmä na úpravu parku a areálu miestnej
škôlky.
Osobitnou časťou zasadnutia bolo vyhodnotenie plnenia požiadaviek OZ zo strany mesta. Požiadavky Mikulčanov smerujú
dlhodobo najmä k pomoci pri zabezpečení

sídla združenia, vybudovanie chodníka od nie sú na území mestskej časti. Géza Nagy
cintorína, kanalizácie. Prítomní skonštato- naliehal na stavanie reálnych, uskutočniteľvali, že požiadavky na umožnenie využívania ných plánov, Ľudmila Pivarčiová navrhla
parku a osadenie smetných nádob pri auto- zintenzívniť spoluprácu mesta a občanov
busových
zastávkach
boli splnené, stále však
neboli osadené tabule
označujúce mestskú časť
Mikula. Zvlášť kriticky
sa v diskusii vyjadril Ladislav Uhliar, podľa ktorého nielen v ostatnom
období, ale ani v uplynulých desaťročiach sa
toho pre Mikulu veľa
neurobilo. Podľa neho
už to je úspechom, že
primátor Pavel Bakonyi, prednostka Alžbeta
Kádasiová a poslankyňa
Mária Harisová prišli
na zasadnutie. Navrhol,
aby sa zvážilo, čo OZ Najväčšia brigáda Mikulčanov prebehla pri príležitosti Dňa Zeme,
urobilo pre mesto a čo keď okrem zbierania odpadkov účastníci vyčistili park zo smeru od
mesto pre Mikulčanov. ulice zo strany predajne potravín.
Primátor poznamenal,
že podobná bilancia bola spracovaná. „Pod- pri riešení úlohy najmä ich zapojením do
ľa rozboru daní, platieb a poskytovaných doborovoľníckych prác. V závere rokovania
služieb mestom dostávajú Mikulčania viac, sa rozpršalo, čo náhle ukončilo výročnú
než predstavuje finančný obnos, ktorý do schôdzu. Primátor v závere informoval, že
mestskej kasy odvedú,“ povedal a na vysvet- bola vypísaná nová výzva na podanie prolenie dodal, že mnohé zariadenia v meste, jektu na vybudovanie kanalizácie, do ktorej
(ik)
napríklad školy, slúžia aj Mikulčanom, i keď sa zapojí aj naše mesto.

Núzdová ubytovňa s upravenými podmienkami
Sprísnené podmienky ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni, schválené v MsZ na jar tohto roka, majú prispieť k väčšej adresnosti pri prideľovaní ubytovania sociálne odkázaným občanom
v zariadení. Ubytovňa slúži Želiezovčanom, ktorí dlhodobo nedokázali riešiť svoju bytovú situáciu inou formou. „Aktuálne VZN rieši
to, aby mestská núdzová ubytovňa slúžila naozaj občanom mesta.
Predtým mohol ktorýkoľvek záujemca požiadať o pridelenie trvalého
bydliska na území mesta. Po pridelení trvalého pobytu na území
Želiezoviec sa následne odhlásil, ale keďže inde sa neprihlásil, podľa
zákona zostal občanom Želiezoviec a mohol sa uchádzať o pridelenie
ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni. Podľa aktuálne platného
nariadenia môže záujemca získať ubytovanie len v prípade, že je
prihlásený k trvalému pobytu v Želiezovciach minimálne po dobu 6
mesiacov pred podaním žiadosti,“ hovorí Renáta Szendiová, vedúca
odboru vnútorných a sociálnych vecí Mestského úradu v Želiezovciach.
Mestská núdzová ubytovňa je otvorená od roku 2009, kedy
mesto získalo budovu Útulku od samosprávneho kraja a zrekonštruovaním priestorov vytvorilo možnosť zabezpečenia núdzového
ubytovania pre svojich občanov. „O ubytovaní rozhoduje primátor na
základe odporúčania ubytovacej komisie, pôsobiacej ako jeho poradný
orgán. V zmysle VZN pri výbere občana na ubytovanie v ubytovni
ubytovacia komisia bude prihliadať okrem doby evidovania žiadosti o
pridelenie ubytovania aj na charakter sociálnej núdze žiadateľa,“ dodáva vedúca odboru. VZN prešlo s doplnenými pripomienkami zo
strany poslancov, z ktorých jeden rozširuje kompetencie primátora
mesta Želiezovce v odôvodnených prípadoch je oprávnený primátor mesta poskytnúť ubytovanie aj bez odporúčania ubytovacej

komisie maximálne v dĺžke do 48 hodín.
Od otvorenia núdzovej ubytovne v roku 2009 poskytlo mesto
dočasné ubytovanie 28 osobám. Dospelá osoba platí za ubytovanie
32 eur na mesiac. Núdzové ubytovania v zariadení však môže získať len pri splnení špecifických podmienok, zakotvených vo VZN.
Zariadenie s kapacitou 20 osôb má 10 izieb, 4 v súčasnosti obýva 5
osôb, 6 izieb je neobsadených. Na mestskom úrade aktuálne evidujú
2 žiadosti o ubytovanie v núdzovej ubytovni. Podľa aktuálnej zmeny VZN, schválenej na marcovej schôdzi mestského zastupiteľstva,
sa doba ubytovania skrátila z 12 na 9 mesiacov s možnosťou predĺženia o 3 mesiace.
Po uplynutí doby ubytovania môže občan opätovne podať
žiadosť o poskytnutie ubytovania najskôr po uplynutí 6 mesiacov.
„Tým chceme viesť občanov v sociálnej núdzi k tomu, aby sa počas pobytu v núdzovej ubytovni snažili riešiť svoju situáciu a nemali tendenciu ihneď po ukončení zmluvy opäť požiadať o ubytovanie,“ vysvetľuje
nastavenie podmienok R. Szendiová. Rok ubytovania len za 32 €
mesačne by odkázaným občanom mal pomôcť pri riešení svojej
nepriaznivej situácie. Toto obdobie by mali využiť na zabezpečenie základných životných potrieb a bývania v budúcom období.
„S ľútosťou môžem konštatovať, že len v ojedinelých prípadoch došlo
k ukončeniu zmluvy predčasne z dôvodu, že si občan našiel iné vhodné
bývanie a znormalizoval si svoje každodenné príjmy a výdavky,“ dodáva vedúca odboru. Plánovaná výstavba bytov nižšieho štandardu
za areálom bývalej nemocnice by akiste mohla prispieť k zmierneniu problémov nízkopríjmových skupín pri hľadaní vhodného ubytovania, i tak je však viac než pravdepodobné, že služby mestskej
núdzovej ubytovne budú ešte dlho opodstatnené.
(ik)
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Niekoľko sto hrobov nie je zaplatených
Naplnenosť cintorínov spôsobuje našej
samospráve vrásky už niekoľko rokov. Pritom želiezovské cintoríny môžu mať väčšiu
kapacitu, než sa pôvodne predpokladalo,
a to len jednoduchým dodržiavaním zákona o pohrebníctve. Nezanedbateľná časť
hrobových miest v Želiezovciach totiž nie
je zaplatená, preto v zákonných mantineloch ich môže správca poskytnúť na
ďalší prenájom, dozvedeli sme sa zo správy
mestského úradu o finančnom vysporiadaní v súvislosti so zmenou správy pohrebísk
a domov smútku. „Podľa zákona o pohrebníctve, ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta,
prevádzkovateľ môže vypovedať nájomnú

Nakoľko sme
v bezpečí?

Nakoľko sme v bezpečí, keď sa na
cestách mihajú motocykle, zďaleka nie
päťdesiatkou? Nakoľko sme v bezpečí, keď
nevieme, čo jeme a či vajcia kúpené v obchode náhodou nie sú pokazené? Nakoľko
môžeme mať úprimný úsmev na tvári, keď
sa nemôžeme cítiť bezpečne ani na svojom
dvore a nakoľko vtedy, keď sa strieľa tam,
kde sa naše deti hrajú? To všetko v Želiezovciach, teraz, pred rokom, to je vlastne
jedno. V súčasnosti.
Na dvore domu v centre mesta sa
denne hrajú deti, je tu lopta, pieskovisko,
hojdačka, preliezačky. A stromy, dosť veľa
stromov. Na jednom z nich bývala sova.
Rodina ju mala rada, aj deti si ju obľúbili. Nikomu neublížila, naopak, ako vieme,
sova je užitočné zviera. Inak to asi videl
neznámy, ktorý začiatkom mája sovu jednoducho zastrelil. Nie je pravdepodobné, že
niekto mašíruje po ulici s nabitou puškou
a strieľa do dvorov rodinných domov. Je
oveľa pravdepodobnejšie, že dotyčný strieľal z okna blízkej bytovky, smerom zhora
nadol. Zhora smerom na dvor, a to tak, že
kvôli korunám stromov nemohol mať úplný
prehľad o tom, či tam náhodou niekto nie
je. Možno s nepríliš veľkou námahou by sa
okno i strelec dali lokalizovať, avšak nie je
isté, že by sme chceli vedieť, že máme vedľa
seba takého suseda, možno radšej privrieme
oči v nádeji, že jeho konanie bolo skratové
a už sa nebude opakovať. Možno. Ale takýto skrat môže narobiť mnoho nepríjemností.
Usmrtenie chráneného vtáka je trestuhodné, nehovoriac o iných škodlivých vplyvoch.
Nie je isté, že by sa naše deti príliš skoro
mali dozvedieť, že život nie je rozprávka, že
nie vždy zvíťazia dobrí a že zlo zostane
niekedy nepotrestané. Podobné sklamania
dokážu raniť aj „vytrénovanú“ dušu dospelého. A ak naše deti už v ranom veku stratia
ilúzie, nakoľko budeme v bezpečí?
Ladislav Levicky

zmluvu, pričom platí, že ak nájomca je
známy, výpovedná lehota uplynie do jedného
roka odo dňa výpovede. Ak je nájomca neznámy, správca uverejní výpoveď nájomnej
zmluvy na obvyklým spôsobom na pohrebisku. V tomto prípade je výpovedná lehota
dlhšia, trvá tri roky odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Počas tohto obdobia sa
nájomca môže prihlásiť a predĺžiť nájom, ak
to neurobí, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec,“ vyjadrila sa Henrieta Murcinová,
pracovníčka referátu obchodu a služieb
Mestského úradu v Želiezovciach.
Podľa údajov z r. 2012 na cintoríne
rímsko-katolíckej cirkvi v Želiezovciach
bolo z 1201 hrobov 312 nezaplatených,
na cintoríne reformovanej cirkvi bolo
nezaplatených 169 zo 662 hrobov. Situácia
nebola lepšia ani v mestských častiach:
na mikulskom cintoríne evidovali 231
nezaplatených hrobov z celkového počtu

565 a vo Svodove z 316 hrobov bolo 117
nezaplatených. „Spolu to bolo 829 nezaplatených hrobových miest. V mnohých
prípadoch už nie je možné identifikovať
nájomcu, alebo ak aj áno, tak nemá záujem uhradiť poplatok za hrobové miesto.
Postupovaním podľa zákona č. 131/2010
o pohrebníctve tak môže mesto získať
hrobové miesta na ďalší nájom,“ dodáva
Henrieta Murcinová.
Oba želiezovské cintoríny boli geodeticky zamerané, správca pracuje na
digitalizácii údajov. Tento proces čaká
aj mikulský a svodovský cintorín. I keď
dôkladná kontrola a nečakané odhalenie
stavu v oblasti nezaplatených hrobových
miest tentoraz pomohlo dočasne riešiť
problém s kapacitou cintorínov, samospráva, správca i nájomcovia sa určite zhodnú
v tom, že presná evidencia a prehľad majú
svoje nesporné klady aj v cintorínskych
službách.
(ik)

Zázemie pre začínajúcich
Hodiť za hlavu istoty vyplývajúce zo
zamestnania a začať podnikať v neistom trhovom prostredí si vyžaduje guráž, ktorá nie
je vlastná každému. Založenie živnosti, zakladanie spoločností, registrácia v obchodnom či živnostenskom registri, na daňovom
úrade, v sociálnej poisťovni a podobne sú
činnosti, na ktoré osoba v zamestnaneckom
pomere nemusí ani pomyslieť. A to sme sa
ešte nedostali k samotnej podnikateľskej
činnosti.
Poradenská pomoc bola preto jedným
z pilierov projektu Rozvoja podnikateľskej
infraštruktúry miest Želiezovce a Isaszeg,
v rámci ktorej bol obnovený dom služieb
a bola vytvorená poradenská kancelária pre
začínajúcich podnikateľov. Poradenské služby boli postupom času stále vyhľadávanejšie
nielen začínajúcimi, ale aj dlhšie pôsobiacimi
podnikateľmi. Pomohli aj pri vzniku alebo
začiatkoch mnohých podnikaní v meste
i v jeho okolí. „O poradenskej kancelárii sme
sa dozvedeli z informačnej tabule a na základe odporúčania známeho. Firmu zameranú
na veľkoobchod a maloobchod s vybavením
v oblasti gastronómie sme založili v lete 2011
a keďže sme o podnikaní vedeli málo, poradenské služby nám prišli vhod,“ hovorí Tomáš
Balla z Čaty, ktorý by návštevu konzultanta
odporučil každému. Chváli aj cezhraničný
projekt, v rámci ktorého boli služby zriadené,
pretože vďaka nemu mohol mať poradenstvo
zadarmo.
Podobné skúsenosti má aj Pavol Kovács, ktorý v tom istom roku založil živnosť
zameranú na veľkoobchod, maloobchod
a internetový predaj. „O poradenskej kancelárii som sa dozvedel z mestského rozhlasu
a informačnej tabule, umiestnenej pred

domom služieb. Využil som poradenské
služby pri rozbiehaní svojho podnikania,
najmä v oblasti účtovníctva. Pomohli mi aj
články, ktoré boli aktualizované na internetovej stránke projektu,“ tvrdí a služby tiež
odporúča každému, kto by mal v určitých
súvislostiach podnikateľských začiatkov
nejasnosti. Dodáva, že nezanedbateľným
prínosom je aj rekonštrukcia domu služieb,
ktorý bol v rámci projektu premenovaný na
Centrum podnikateľských služieb.
„Na príprave projektu rozvoja podnikateľských služieb som sa osobne zúčastňovala,
keďže v tom období som bola viceprimátorkou
mesta. Podníkám od roku 2008 a zaujímalo
ma podnikateľské a právne prostredie za hranicami, rozdiely v manažovaní podnikov i možnosti kooperácie,“ hovorí Katarína Mocsyová,
majiteľka butiku dámskej módy Elizabeth.
Poradenstvo odporúča najmä začínajúcim
podnikateľom, ktorí môžu dostať prospešné
rady najmä v oblasti práva a financií. Sama
začínala v dome služieb a i keď medzičasom
si butik presťahovala do iných priestorov, za
jeden z najväčších prínosov považuje obnovenú budovu Centra podnikateľských služieb. „Krásne obnovená budova odzrkadľuje,
že projekt uskutočnený v spolupráci s mestom
Isaszeg bol úspešný a pre každého prospešný,“
dodáva.
Poradenské služby v kancelárii Centra
podnikateľských služieb sú dostupné aj
v súčasnosti každú tretiu stredu v mesiaci od
9:00 do 14:30 hod. Projekt je už ukončený,
preto konzultácie už nie sú bezplatné, na ich
úhrade sa však z veľkej časti podieľa mesto
Želiezovce. Záujemcovia ich môžu využiť za
zvýhodnenú cenu 1,50 eur za hodinu.
(ik)
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V Novom domove sa formuje tradícia
Po vlaňajšom úspechu podujatia ku Dňu
detí v Novom domove v Želiezovciach sa
predstavitelia organizácie rozhodli podobnú akciu zopakovať aj v tomto roku.
Do domova sociálnych služieb a domova
dôchodcov pôsobiaceho v priestoroch
bývalej želiezovskej nemocnice si tentoraz
na podujatie s názvom Otvorme srdcia
– poznanie zbližuje, pozvali klientov Detského centra Prameň nádeje v Leviciach.
„Vychádzame z vlaňajšej akcie, keď sme tu
mali deti z materských a základných škôl
na území mesta. Keďže sa vlaňajšie, prvé
podujatie tohto druhu stretlo s mimoriadne
pozitívnym ohlasom u našich obyvateľov
aj u hostí, rozhodli sme sa pokračovať
v takýchto podujatiach. Tento rok sme sa
rozhodli pohostiť klientov Detského centra
Prameň nádeje v Leviciach, kde sa venujú
autistom a pacientom s Downovým syndrómom. Jedným z cieľov tohto výberu bolo, aby
naši obyvatelia videli, že aj keď sú starí a chorí,

problémy nemajú len oni, ale aj deti a mladí
ľudia,“ predstavil nám bližšie podujatie riadi-

teľ neziskovej organizácie Nový domov Ivan
Sklenka.
V prvej časti pripravili hostia kultúrny
program, ktorý si pripravili ku dňu matiek,

Krstili Šachové leto
V pondelok 17. júna sa v priestoroch Gymnázia v Želiezovciach konal krst knihy Adriany
Ducháčkovej Šachové leto. Organizátorom podujatia bol Šachový klub Slovan Želiezovce
v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, Gymnáziom a Mestskou knižnicou
v Želiezovciach. Básnickú
zbierku na šachovú tému
pokrstil dlhoročný bývalý
predseda ŠK Slovan Želiezovce Ján Machník. On stál aj pri
myšlienke zrodu tejto knižky.
Ako na krste povedal, básne
sa naozaj vydarili a opisujú
naozaj všetky témy týkajúce
sa určitým spôsobom šachu.
Autorka, publikujúca pod
spisovateľským menom A. D.
Lex, pochádza z Hronoviec.
Práve ukončila štúdium na
Súkromnej strednej škole
animovanej tvorby v Bratislave. Popri štúdiu sa venuje aj
písaniu, Šachové leto je už jej
druhou knižkou. Prvú básnickú zbierku vydala v minulom roku pod názvom Búrka pokoja.
V písaní plánuje pokračovať, jej cieľom je napísať román. Podľa nádejí Jána Machníka sa
možno nevzdá ani šachovej témy, pretože názov knižky Šachové leto priam vyzýva na pokračovanie v podobe ďalších šachových ročných období.
(ik)

Mystika želiezovského kaštieľa
V ostatných týždňoch ožila
diskusia okolo želiezovského
kaštieľa: aký bude osud kúrie,
ktorá, pekne povedané, zažila aj
krajšie časy? Mesto Želiezovce,
žiaľ, neprekypuje prírodnými
útvarmi, ani stavebnými skvostmi, ktoré by dokázali pritiahnuť
masy turistov, preto si miestni
obyvatelia musia vážiť to, čo
majú. V tomto prípade kaštieľ
(ktorý vlastne kaštieľom ani nie

je, slúžil skôr ako panská kúria, ale z tematického pohľadu
ide len o odlišnosti v terminus
technicus) je tou zaujímavosťou, ktorú Želiezovce majú,
hoci z pohľadu vlastníka ide
o macošské dedičstvo. Nieže by
niekto chcel znevažovať jeho
hodnotu, ale musíme si uvedomiť, že veci sa majú inak ako na
prelome 18. a 19. storočia. Správa
(a najmä rekonštrukcia) kaštieľa

s ktorým zanechali na obyvateľov aj pracovníkov želiezovskej organizácie hlboký
dojem. „Prebiehalo to vo forme divadla,
v rámci ktorého každý z nich mal vlastné
vystúpenie. Prekvapili nás aj veľkou pohybovou zdatnosťou pri tanci,“ - zveruje
sa nám riaditeľ so svojimi pozitívnymi
dojmami. V ďalšej časti podujatia boli
pre hostí pripravené rôzne súťažné hry
a pozornosti pripravené obyvateľmi
želiezovského Nového domova. „Naši
obyvatelia milujú vystúpenia detí, to už
máme odskúšané praxou. Je to pre nich
akýmsi balzamom na dušu, oživením,
vždy sa pre ne niečo nachystá, napečie,
pripravia sa drobné ručné práce. Treba
vidieť ich nadšenie, keď vedia, že to robia
pre tie deti. Veľmi ich majú radi a aj deti
tu radi vystupujú,“ hovorí riaditeľ a svojimi slovami potvrdzuje, že v Novom domove
sa tohtoročnou akciou ku Dňu detí sa práve
zrodila nová tradícia.
(ik)

Krik medzi preliezkami
Neverili by sme, že centrom rušenia
nočného pokoja môže byť aj detské ihrisko.
Veď kto by deti pustil na ihrisko v noci a kto
iný by sa tam zdržiaval v pieskovisku, medzi
hojdačkami a preliezačkami? V našom meste však registrujeme podobnú zaujímavosť.
V ostatnom období sa zintenzívnili sťažnosti občanov na rušenie nočného pokoja
z detského ihriska na Mierovej ulici za
Domom kultúry. Mestská polícia v snahe
o riešenie tohto problému zintenzívnila
kontroly danej lokality. Vykonáva ich v nepravidelných intervaloch. Podľa náčelníka
išlo o mládež vo veku 16 až 21 rokov. Po
ich napomenutí a častejších kontrolách sa
situácia napravila.
Mestskí policajti vykonali v máji 68
kontrol zatváracích hodín v pohostinstvách,
v jednom podniku museli pre rušenie nočného pokoja pristúpiť k napomenutiu zodpovedných osôb. V priebehu tohto mesiaca
riešili 24 priestupkov, z toho 7 v blokovom
konaní. V 16 prípadoch urobili výjazd z dôvodu kontroly objektov, ktorú vykonávajú
v spolupráci s SBS-kou.
(ik)

predstavuje významnú finančnú
záťaž. Navyše predmetný objekt
je vyhlásenou kultúrnou pamiatkou a jeho rekonštrukcia môže
prebehnúť len presne stanoveným postupom, s povolením
ministerstva. Podľa takých istých
pravidiel a predpisov ako v prípade rekonštrukcie hradu alebo
kostola zo skorého stredoveku.
To by aj bolo v poriadku, avšak
asi sa ani netreba zmieniť o tom,

že takýto postup nesie so sebou
značné výdavky navyše, čím sa
tá istá práca môže aj viacnásobne predražiť. Na prvý pohľad výhoda môže v konečnom
dôsledku posunúť želiezovskú
pamiatku na pokraj priepasti.
Rekonštrukciou sa síce navráti
niekdajší presný a verný stav
nehnuteľnosti, podľa odhadov
však za 3-4-násobok rekonštrukcie nezaručujúcej historicky
→12
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Na materskú školu
postupne

Motokros v Sikenici, Želiezovčan zvíťazil

10

Mesto v dostupnom čase nebude mať
toľko voľných prostriedkov, aby kompletne zrekonštruovalo budovu Materskej
školy na Ul. SNP 9 v Želiezovciach. Treba
sa preto uberať inou cestou a rekonštruovať objekt po jednotlivých pavilónoch. Vyhlásil to Vojtech Tomašovič na zasadnutí
komisie školstva a kultúry. „Každý rok
by sme mohli zrekonštruovať po jednom
pavilóne slovenskej a maďarskej materskej školy. Za niekoľko rokov by sme mali
obnovený celý komplex budov,“ povedal
poslanec. Komisia navrhuje, aby sa do
budúcoročného rozpočtu zahrnula položka vo výške 70 tis. eur na rekonštrukciu
prvého páru pavilónov.
(ik)

Starší žiaci na medzinárodných turnajoch

V dňoch 18. – 19. mája sa starší žiaci
MŠK Želiezovce zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja Otava Cup 2013
v českých Sušiciach. V kvalitnom medzinárodnom poli si naši hráči počínali veľmi
dobre a vo svojej kategórii U15 skončili na
peknom 3. mieste. Zápasy: AS Huningue
– MŠK 3:0, MŠK - TuRa Niederhöchstadt
B 5:0, MŠK – SC Auetal 2:0. Semifinále: SG
Mülheim-Kärlich – MŠK 3:0, o 3. miesto:
MŠK – AS Huningue 3:1. Poradie: 1. SG
Mülheim-Kärlich, 2. Sušice, 3. Želiezovce.
Trénermi boli Rastislav Škrha, Ľubomír
Kuruc a Ladislav Sokol. Posledný menovaný je aj predsedom MŠK. O turnaji povedal:
„Na podujatí sme sa cítili výborne, naši starší
žiaci v medzinárodnej konfrontácii obstáli
veľmi dobre, keď z 8 účastníkov skončili na
3. mieste. Pri tejto príležitosti sa treba poďakovať podnikateľom, ktorí nás podporili a aj
sa s nami na turnaji zúčastnili. Sú to Marek
Buda, Rastislav Burín a Ladislav Molnár.“
O necelý mesiac neskôr si starší žiaci
zahrali na medzinárodnom Megaturnaji
v Senci, na ktorom sa zúčastnilo 94 družstiev a 1940 účastníkov v rôznych vekových
kategóriách. V kategórii U15 sa naši chlapci
umiestnili na 7 mieste, keď dva svoje zápasy vyhrali, dva prehrali a v jednom uhrali
nerozhodný výsledok. Stojí za zmienku,
že tieto výsledky dosiahli proti družstvám
účinkujúcim vo vyšších súťažiach. Účasť
chlapcov na turnaji podporil podnikateľ
Róbert Gulyás. Výsledky: Lomnice n/P
– MŠK 2:0, Aritma Praha – MŠK 3:0, Senec
– MŠK 0:0, MŠK – Srebrenica 3:1, Rača
– MŠK 1:2. Na turnajoch sa zúčastnili hráči:
Balogh, Majtán, Baláž, Filyo, Henci, L. Sokol,
R. Sokol, D. Páchnik, Pálinkáš, Vrba, Paluška,
Molnár, Szabó, Melichová.
(ik)

V posledný júnový deň sa na motokrosovej
trati medzi obcami Sikenica a Lontov konalo
ďalšie kolo Slovenského pohára a Motocross
Tour 2013. Súťažný seriál, ktorý po vlaňajšku už druhýkrát zavítal na trať športového
klubu Sando MX, v tomto roku pozostáva
zo siedmych zastávok. Zdá sa, že sikenická
dráha si získava pevné miesto medzi nimi.
Medzi pretekármi nechýbali ani Želiezovčania Kristián Vincze a Ronald Vezér. Výborne
si počínal najmä prvý z nich, ktorý v prvom
rozjazde skončil prvý, v druhom na 2. priečke a po zrátaní bodov si na domácej dráhe
mohol zaknihovať prvenstvo. Výsledky:
MX65: 1. Kristián Vincze (MX Team Želiezovce), 2. Eduard Štefuca, 3. Vladislav
Krasnikov
MX 85: 1. Pavol Repčák, 2. Šimon Jošt, 3.

Jozef Posluch
MX Junior: 1. Denis Poláš, 2. Miroslav Matula, 3. Matúš Lavo, ... 20. Ronald Vezér (Sando
MX Team Želiezovce)
MX2: 1. Richard Szolga, 2. Ján Drobec, 3.
Denis Poláš
MX3 open: 1. Tomáš Peško, 2. Martin Bednar, 3. Zoltán Voros
MX4: 1. Peter Pipich, 2. Pavol Strnisko, 3.
Zdenko Kuna
MX4+: 1. Štefan Juráš, 2. Vladimir Zavadetskiy, 3. Peter Margetiak
Twinshock: 1. Viktor Pagáčik, 2. Peter Figlik,
3. Miroslav Marčinek
MX2 hobby: 1. Róbert Pivarči, 2. Ján Obročník, 3. Dávid Ježovica
MX3 hobby: 1. Norbert Bučko, 2. Peter Kopecký, 3. Adam Volek
(ik)

Leto v umeleckej škole – súťaže, tábor

V posledný májový deň sa v Bojniciach uskutočnila celoštátna súťaž žiakov ZUŠ Piano v modernom rytme, organizovaná ZUŠ Bojnice a Ministerstvom školstva SR. Na súťaži sa zúčastnili
aj žiaci ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach a opäť dosiahli pekné umiestnenia. V I. kategórii získal
Samuel Birdáč (pripravujúci pedagóg: Eugen Banda) zlaté pásmo, Kristína Lampertová (Natália
Mesárová) strieborné, v II. kategórii Veronika Pečeňová (Eugen Banda) a Linda Szabóová (Natália Mesárová) bronzové pásmo. V II. kategórii v štvorručnej hre získali Angéla a Attila Mézes
(Judita Dancziová) zlaté pásmo a celkové prvé miesto. Súrodenecká dvojica štartuje na súťaži už
niekoľko rokov a doteraz si vždy vybojovala podobné, najvyššie ohodnotenie.
Dňa 6. júna sa v areáli školy uskutočnila súťaž žiakov výtvarného odboru v kreslení na asfalt.
Na tému Farebný svet pripravili deti kresby hýriace nápaditosťou a farebnosťou. Do súťaže
sa zapojilo 24 detí. Porota si len ťažko vyberala z množstva pekných kresieb, preto udelila
viac ocenení. V I. kategórii: 1. Miriam Podušicová a Linda Potocká, 2. Ema Ferdová, Stella
Somogyiová, 3. Patrícia Biela. V II. kategórii: 1. Simona Béliková a Viktória Kováčová, 2. Simona Rosíková a Ema Tvrdá, 3. Leila Hanulová. V III. kategórii: 1. Karin Kecskésová a Laura
Borkovičová, 2. Sandra Botková a Katarína Gieronová, 3. Alexandra Opavská.
Príjemnú atmosféru dotvárali staršie žiačky, ktoré kreslili deťom na tvár motívy podľa želania. V závere podujatia si ocenení prevzali svoje ceny a pri príležitosti MDD dostali všetky
deti sladkú odmenu.
Medzi ďalšie úspešné podujatia ZUŠ patrí aj výtvarný tábor žiakov, ktorý sa konal 12.–14.
júna v penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. 12 detí v sprievode učiteliek Marty Bajúszovej
a Ivany Straňákovej počas troch dní kreslilo krásnu panorámu prírody pri rieke Ipeľ, koníky
na miestnej farme, scenériu záhradky s jazerom pri penzióne či miestny kostol. Pobyt v penzióne im spríjemnilo aj kúpanie v bazéne, možnosť zahrať si tenis, opekačka, návšteva baliarne medu a lekváru s ochutnávkou. V posledný deň boli práce detí prezentované na výstave
v priestoroch penziónu.
(ik, is)

Partneri na návšteve v ZUŠ
Základné umelecké školy zo Želiezoviec,
Zlatých Hôr v Česku a Glucholazov v Poľsku
už niekoľko rokov spojuje partnerský zväzok
a plodná spolupráca. Naposledy ho upevnili
na partnerskom stretnutí v našom meste
začiatkom júna, kedy riaditeľ ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach Július Klimo a ZUŠ F.
Schuberta v Zlatých Horách podpísaním
zmluvy o spolupráci na ďalšie 5-ročné obdobie
predĺžili partnerstvo na roky 2013–2018. Spolupráca želiezovskej školy so severomoravskou
ZUŠ trvá od roku 2001, s poľským partnerom
upevňuje svoje vzťahy aj na inštitucionálnej
úrovni od roku 2010.
Po privítaní hostí sa v priestoroch želiezov-

skej ZUŠ konal spoločný koncert a uskutočnila
sa spoločná výstava žiakov partnerských škôl.
Riaditeľ ZUŠ v Zl. Horách Peter Ščipák a ZUŠ
v Glucholazoch Szimon Balszyňski odovzdali
pred koncertom primátorovi Pavlovi Bakonyimu pozdrav od primátorov svojich miest.
Hostia si počas trojdňového pobytu pozreli
ostrihomskú baziliku, kde si vypočuli korunovačnú omšu F. Liszta, navštívili želiezovské múzeum a hrobku rodiny Esterházyovcov. Ako už
tradične, partnerské stretnutie malo aj pracovnú časť, v rámci ktorej si školy vymenili notový
materiál. Riaditelia umeleckých škôl sa dohodli,
že najbližšie partnerské stretnutie sa uskutoční
o dva roky v Zlatých Horách.
(ik)
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Kristián zlepšuje výkonnosť
Nedá sa byť naraz na viacerých
miestach, je potrebné sa sústrediť na
určitú súťaž. V tomto zmysle sa pre naše
noviny nedávno vyjadril Kristián Vincze,
10-ročný motokrosový pretekár, ktorý
vlani na Medzinárodných otvorených
majstrovstvách Maďarska vo svojej prvej
súťažnej sezóne obsadil 7. miesto.
Tento súťažný ročník sa rozhodol zamerať na súťaže Slovenského pohára. Ako sa
vyjadril jeho tréner a starý otec Ľudovít
Dóka, získavať pekné umiestnenia roztrúsene z rôznych súťažných seriáloch
je síce pekné, ale nie až také účelné, ako

Najväčšia spokojnosť so žiakmi

Po
ukončení
majstrovského
ročníka 2012/2013 panuje v Mestskom športovom klube Želiezovce
spokojnosť najmä s pôsobením
starších a mladších žiakov. Účinkovanie všetkých družstiev v minulom
ročníku krátko zhodnotil predseda
MŠK Ladislav Sokol: „A družstvo po
dlhej dobe prvú sezónu účinkovalo v
IV. lige. Do súťaže sme vstúpili s rešpektom, ale počas súťaže sme sa vcelku
dobre vyrovnali s úrovňou súťaže.
Skončili sme na 13. mieste. Trénerom
družstva bol Štefan Štuller. Dorast
účinkoval v IV. lige a v tomto roku
bohužiaľ skončil na predposlednom
mieste. Postavenie našich chlapcov v
tabuľke skresľuje fakt, že oproti iným
družstvám sme v kádri mali oveľa
mladších hráčov. V novom ročníku
bude dorast ďalej dopĺňaný hráčmi z
družstva starších žiakov, ktorí patria
k svetlej budúcnosti želiezovského futbalu. Chlapcov trénerov Tibor Rotík.
Najväčšia spokojnosť panuje v klube s
výkonom starších žiakov. Dosiahli doteraz najlepšie umiestnenie v histórii
nášho klubu, keď skončili na 3. mieste
III. ligy. Pod vedením Rastislava Škrhu
a Ľubomíra Kuruca v majstrovskej súťaži aj na medzinárodných súťažiach
vzorne reprezentovali klub aj naše
mesto. Vedenie MŠK je veľmi spokojné
aj s účinkovaním družstva mladších
žiakov, ktorí v III. lige skončili na výbornom 5. mieste. Viac hráčov kádra
prechádza v budúcej sezóne do celku
starších žiakov. V rámci klubu pôsobila aj prípravka. Hráči z nej budú
postupne zaraďovaní do družstva
mladších žiakov.“ Družstvo mladších
žiakov aj prípravka pôsobia pod vedením Ladislava Sokola.
(ik)

zamerať sa na jednu súťaž a snažiť sa čo
najlepšie uspieť v nej. Tento prístup už
teraz prináša svoje výsledky. V priebežnom poradí Slovenského pohára bol
pred pretekmi v Sikenici na 2. mieste,
svojím prvenstvom z konca júna však
zrejme prebral vedúcu pozíciu, keďže
jeho súper z čela poradia Márk Harcsa
v susednej obci nebodoval. O Kristiánových výsledkoch sme informovali v máji,
od tej doby získal 2. miesto v Ješkovej
Vsi, 2. miesto v Hráni a zvíťazil v Sikenici. Niektoré súťažné série sa vzájomne
kryjú, preto Kristián Vincze boduje aj
v súťaži Medzinárodných majstrovstiev
SR, kde v polovici mája bol na 5. mieste.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Šurany – Želiezovce 3:1 (2:1) Dobias
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 2:1 (0:0)
Barecz Ľ., Rotík S.
Dvory n/ Ž. – Želiezovce 2:0 (0:0)
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Šurany – Želiezovce 9:1 (5:0)
Želiezovce – ŠG Dun. Streda 1:3 (0:
2)Klenko
Okoličná n/O. – Želiezovce 4:0 (1:0)
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 7:2 (6:1) Szokol R.
3, Páchnik 2, Torač 2
ViOn Zl. Moravce B – Želiezovce 2:1 (1:0)
Sokol L.,
Marcelová – Želiezovce 0:9 (0:4) Szokol R.
5, Sokol L., Pálinkás, Páchnik, Balogh
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 3:0 (1:0)
ViOn Z. Moravce – Želiezovce 2:2 (1:0)
Molnár, Burín
Marcelová – Želiezovce 0:10 (0:6) Čík
3, Mácsady 2, Burín 2, Molnár, Dudáš,
Horváth
(in)

Futbalové tabuľky po sezóne 2012/2013
Dospelí, IV. liga – juhovýchod
1. V. Meder
30 20 5 5
2. Šurany
30 18 6 6
3. Vrakuň
30 18 6 6
4. Zl. Moravce B 30 14 8 8
5. N. Život
30 14 4 12
6. V. Lovce
30 13 5 12
7. ČFK Nitra
30 11 10 9
8. Kolárovo
30 13 4 13
9. Štúrovo
30 12 6 12
10. Dvory n/Ž 30 12 6 12
11. Močenok
30 12 2 16
12. D. Streda B 30 10 8 12
13. Želiezovce 30 11 4 15
14. Váhovce
30 9 5 16
15. Imeľ
30 6 8 16
16. H. Vrbica
30 3 1 26

88:24
56:27
58:30
65:44
45:42
41:42
48:37
43:33
45:43
52:54
53:59
36:42
36:55
37:63
43:75
25:101

64
29
28
21
3
-1
11
10
2
-2
-6
-6
-19
-26
-32
-76

65
60
60
50
46
44
43
43
42
42
38
38
37
32
23
10

Dorast, IV. liga – juhovýchod
1. ŠG D. Streda 30 26 4 0
2. Šurany
30 22 3 5
3. Štúrovo
30 22 2 6
4. V. Uľany
30 20 1 9
5. V. Meder
30 20 1 9
6. Okoličná n/O 30 13 7 10
7. Kost. Kračany 30 14 3 13
8. Chrenová
30 12 4 14
9. Tvrdošovce 30 9 4 17
10. Bánov
30 9 3 18
11. Sereď
30 9 3 18
12. Palárikovo 30 9 2 19
13. Gabčíkovo 30 9 1 20
14. Topoľníky 30 8 4 18
15. Želiezovce 30 7 5 18
16. Or. Potôň
30 6 3 21

145:13
89:44
107:51
75:46
72:44
60:46
66:72
60:48
51:76
45:67
52:75
44:79
39:84
40:107
40:79
39:93

132
45
56
29
28
14
-6
12
-25
-22
-23
-35
-45
-67
-39
-54

82
69
68
61
61
46
45
40
31
30
30
29
28
28
26
21

Starší žiaci, III. liga – juh
1. PFA ViOn B 22 18
2. Šahy
22 16
3. Želiezovce
22 15
4. Komárno
22 13
5. Kolárovo
22 10
6. Okoličná n/O 22 9
7. Nesvady
22 8
8. Močenok
22 8
9. Tvrdošovce 22 7
10. Marcelová 22 6
11. N. Zámky B 22 6
12. Sv. Peter
22 4

2
1
2
4
2
2
4
1
2
2
0
2

2
5
5
5
10
11
10
13
13
14
16
16

80:22
100:20
87:29
75:33
59:54
45:50
43:52
52:64
34:79
60:79
41:104
33:123

58
80
58
42
5
-5
-9
-12
-45
-19
-63
-90

56
49
47
43
32
29
28
25
23
20
18
14

Mladší žiaci, III. liga – juh
1. Komárno
22 21 1
2. Močenok
22 14 2
3. Šahy
22 14 1
4. Okoličná n/O 22 13 3
5. Želiezovce
22 12 2
6. PFA ViOn
22 11 4
7. Nesvady
22 8 2
8. Kolárovo
22 7 2
9. N. Zámky B 22 6 4
10. Tvrdošovce 22 5 5
11. Sv. Peter
22 5 5
12. Marcelová 22 0 1

0
6
7
6
8
7
12
13
12
12
12
21

141:13
55:31
71:58
83:52
63:37
62:52
49:74
55:73
55:73
37:67
28:76
9:102

128
24
13
31
26
10
-25
-18
-18
-30
-48
-93

64
44
43
42
38
37
26
23
22
20
20
1
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Mystika želiezovského...

Kronika - Krónika

9→

vernú podobu. Kto však navštívil okolie kaštieľa, mohol sa
presvedčiť o jeho neslávnom stave, v ktorom sa objekt už
pomaly 30 rokov nachádza. Okrem strešnej konštrukcie,
obnovenej pred vyše desaťročím, zostali prakticky len holé
(neomietnuté) múry, vypovedajúce o niekdajšom prepychu
a urodzenosti, ktoré tu boli prítomné po stáročia.
Hoci toto panské sídlo charakterizoval prepych a urodzenosť, nie však vo väčšej miere, ako ktorúkoľvek podobnú
budovu na území dnešného Slovenska alebo niekdajšej Monarchie. Želiezovský kaštieľ bol letnou rezidenciou rodiny
Esterházyovcov, ktorí sa trvale zdržiavali vo Viedni, spolu
s celým panstvom a rozsiahlymi statkami. Vplyvná rodina
si mohla dovoliť, aby si podľa vlastného uváženia dvakrát
doviedla sem vtedy ešte skromného učiteľa hudby Franza
Schuberta alebo ešte mladého Franza Sachera (autora slávnej Sacherovej torty). Nebolo by však rozumné na základe
týchto faktov pripisovať budove výnimočnú kultúrnohistorickú hodnotu. Veď tak by sme sa mohli potom pozerať
na všetky predmety, ktorých sa dotkli významné osobnosti
alebo budovy, v ktorých sa zdržiavali. Odhliadnuc od známych osobností, ktorí kaštieľ navštívili, samotná budova
je klasicistický, viackrát stavebne upravovaný objekt z 18.
storočia. Podľa štatistiky istej webstránky o kaštieľoch je na
území dnešného Slovenska 631 podobných objektov.
Kým tomu niekto zle porozumie, poznamenajme: to
neznamená, že kaštieľ by bol úplne bez hodnoty. Naopak,
predstavuje vážne duchovné hodnoty. Ale práve tieto
hodnoty spôsobujú jeho bezvýchodiskovú situáciu. Počas
desaťročí ho postihli také vážne škody, že zachrániť ho
môže len rýchly zásah. V kapitalistickom trhovom prostredí
je beznádejne ťažké nájsť investora, ktorý by bol ochotný
zaplatiť štvornásobne predraženú rekonštrukciu kvôli
ministerskému nariadeniu. Pritom vo svete je nespočetne
veľa kaštieľov a kúrií, ktoré v dobovom, adekvátnom stave
slúžia dnešnému ľudstvu. Slúžia ako hostinec, reštaurácia,
hotel, kaviareň a nie ojedinele aj ako úrad, škola alebo iná
verejná inštitúcia. Len vďaka tomu, že sa nestali obeťami
„veľkorysého“ ministerského nariadenia o vyhlásení za kultúrnu pamiatku. Podstata totiž tkvie v interakcii, aby medzi
historickými múrmi pulzoval život aj v súčasnosti.
Kto však predpokladá, že sme našli správnu cestu na záchranu kaštieľa, mýli sa. Neexistuje precedens, že by pamiatkový
úrad zmenil svoje rozhodnutie o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, resp. len kvôli tomu, že pamiatka zanikla. Výmaz za
takú cenu by snáď nechcel nikto z nás.
Keď sa tak zamyslíme, odkaz Schuberta a Sachera sa neviaže
iba ku kaštieľu. Len o pár metrov ďalej stoja dve budovy
– Soví dom a Sacherov/Maďarský dom, ktoré tento odkaz
verne opatrujú dodnes, i keď nie sú vyhlásené za kultúrne
pamiatky. Možno práve preto môžu byť obe budovy v primerane dobrom stave a postupne rekonštruované. Z kultúrnohistorického hľadiska nie sú rozhodujúce len budovy,
ale aj prostredie, ktoré nenecháva tradíciu usínať. Veď tieto
tri budovy (doplnené gotickým Kostolom sv. Jakuba) spoločne tvoria kultúrnohistorické dedičstvo. Na dominantý
kaštieľ my, obyvatelia, nemáme veľký vplyv, o to viac však
na zachovávanie a opatrovanie tradícií. Čo viac, je to naša
občianska povinnosť.
Pri sledovaní mimoriadne citlivej témy a záujmu verejnosti by bola určite zaujímavá štatistika o tom, koľkí zo
7522 obyvateľov nášho mesta už navštívili mestské múzeum
s neustále rozrastajúcou sa ponukou a koľkí navštevujú
s určitou pravidelnosťou rôzne podujatia Sacherovho/
Maďarského domu. Pritom kultúra patrí nám všetkým, len
musíme svoje šance využívať.
Ákos Csonka

Prišli na svet – Világra jöttek

23. 6. Jozef Skačan (Želiezovce), 28. 6. Erika Lujza Demeterová (Želiezovce),

Sľúbili si vernosť

22. 6. Peter Trgiňa (Hronovce) – Žaneta Vékonyová (Želiezovce), Juraj
Miklós (Gabčíkovo) – Erika Dobóová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Eva Csomorová
Mária Kurucová
Juraj Orság
Irena Roczkaiová
Róbert Szalai
Anna Špaňová
Henrieta Šutovská
Róbert Urbán
Szilvia Baková
Viera Budová
Šarlota Gutraiová
Zoltán Pásztor
Attila Szabó

05. 07.
30. 07.
12. 07.
01. 07.
21. 07.
04. 07.
12. 07.
31. 07.
05. 08.
02. 08.
23. 08.
28. 08.
27. 08.

60
Jozef Baláž
10. 07.
Eva Borkovičová 29. 07.
Irena Horváthová 05. 07.
Katarína Kótorová 17. 07.
Ľudovít Kováč
02. 07.
Alexander Molnár 17. 07.
Pavol Murín
03. 07.
Vladimír Rúfus
26. 07.
Eva Szimondelová 16. 07.
Ľudovít Szúnyog 01. 07.
Anna Zerinváriová 01. 07.

Ella Hlavatá
Alžbeta Nagyová
Vlasta Nagyová
Helena Porubcová

12. 08.
01. 08.
03. 08.
23. 08.

70
Imrich Csókás
14. 07.
Mária Majtánová 02. 07.
Margita Matejková 02. 07.
Ondrej Bodiš
09. 08.
Jozef Brna
07. 08.
Zlatica Mihálková 18. 08.
Gabriel Palášti
11. 08.
Árpád Taliga
24. 08.
Margita Vargová 05. 08.
80
Valéria Dudášová 02. 07.
Helena Nagyová 23. 08.
Gejza Obertol
24. 08.
90
Matilda Szilvášová 25. 07

Opustili nás – Elhunytak

15. 6. Vilma Leczká (Šalov, 91 r.) 18. 6. Pavol Kozák (Želiezovce, 75 r.), 19.
6. Imrich Holi (Želiezovce, 61 r.), 23. 6. Peter Szalai (Želiezovce, 46 r.), 27.
6. Marie Zerimváriová (Želiezovce, 87 r.), 28. 6. Gizela Bajkaiová (Keť, 82
r.), 29. 6. Margita Lipovská (Želiezovce, 86 r.), 1. 7. Eugen Fejes (Želiezovce, 72 r.), 2. 7. Jolana Leváková (Želiezovce, 79 r.), 3. 7. Alexander Tóth (P.
Vozokany, 52 r.), 8. 7. Magdaléna Holiová (Želiezovce, 58 r.)
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Mestská polícia
v Želiezovciach

Žalúzie - Rolety

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

v priebehu roka 2013 začne v intraviláne
mesta Želiezovce poskytovať
zabezpečenie objektov:
- firemných priestorov,
- súkromných rodinných domov
- bytov
pultom centralizovanej ochrany.
Zabezpečenie objektov
v spolupráci s Mestskou políciou
má niekoľko výhod:
- väčšie právomoci pri zásahu
- 20-ročná osobná a miestna znalosť
- priebežné celodenné fyzické monitorovanie objektov
- ceny porovnateľné s konkurenciou alebo nižšie
V prípade záujmu kontaktujte náčelníka MsP
na tel. čísle: 0905 891 442.

Deň Svodova bude 3. augusta
Občianske združenie Svodov pozýva všetkých občanov na
svoje tradičné podujatie Deň Svodova, ktoré sa uskutoční v
sobotu 3. augusta 2013 od 14.00 hod. pred Kultúrnym domom
vo Svodove. Čakajú na vás vystúpenia folklórnych tanečných
a speváckych súborov, hra na citarách, country spev a tance,
vystúpenia svodovských detí, atrakcie a súťaže pre deti, stánky s občerstvením. Po kultúrnom programe ste všetci srdečne
vítaní na zábave na ulici.
OZ Svodov

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2013
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21.
októbra, 25. novembra a 16. 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: 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra,
26. novembra a 17. 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: 24. júla,
21. augusta, 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 18. decembra.
Z obchodov v dňoch: 25. a 26. júla, 22. a 23. augusta, 26. a 27. septembra, 24. a
MsÚ Želiezovce
25. októbra, 28. a 29. novembra a 19. decembra.

Szerettünk volna sokáig szeretni,
míg élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk július 3-án
halálának 2. évfordulóján
Alakša Pálra
Emlékét őrző felesége és gyermekei családjukkal.
So smútiacim srdcom si 3. júla pripomíname 2. výročie úmrtia
Pavla Alakšu
Jeho pamiatku si navždy zachová spomínajúca manželka a deti
s rodinami.
(13-16)

Doprajte si oddych v horúcich letných dňoch
s dobrou knihou z nášho kníhkupectva!
Kníhkupectvo pri
Mestskej kniznici
˘

(13-19)

A Városi Könyvtár
Könyvkereskedése

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Jacksonovci, Cass a Janie: Základy astrológie
Bratislava , Ikar, Cena: 14,24 €
V tajomnom svete zverokruhu, ascendentov a mesačných znamení sa
pomocou knihy nestratíte.
Artičokové srdcia
Bratislava, Slovart, Cena:8,27 €
Pútavý príbeh dvanásťročného dievčaťa s tichým hlasom, ale hlasným
smiechom...
Krausová, Karin : Sukničkár
Bratislava, Evitapress, Cena: 9,26 €
Vtipne o mužovi, čo nechce zostarnúť. Aj keby od vyčerpania umrel...

V záhradkárskej osade v Želiezovciach predám záhradku 3 á s domče(13-17)
kom 4x6 m. Tel. 0948 908 558
Predám kozie mlieko, 1 l za 1 €. V Sikenici. Tergenyén kecsketej ela(13-18)
dó, 1 l ára 1 €. Tel. 0907 715 246

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

A forró nyári napokon pihenjen egy jót
egy könyvesboltunkból választott könyvvel!

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Dr. Nagy Jenő: Növények az egészségért
Kisújszálás, Pannon-Literatúra Kft., Ára: 9,96 €
A növények táplálóértékét, gyógyhatását és gyógyhatású készítményeinek leírását tartalmazza.
Brezina, Thomas C.: Fiúk kizárva! Smacihegyek, patália, boszorkányszombat
Budapest, Egmont-Hungary Kft., Ára: 9,92 €
Lizi és Tinka, a két tutiboszi újabb bevetése.
Anderson, Catherine: Rózsavirágzás
Budapest, General Press Kiadó, Ára: 10,59 €
A regény a 19. század végi Oregonba vezeti el olvasóit, ahol két fájdalmas múltú ember küzd a boldogságért.

2013. július-augusztus
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Krisztián - futamgyőzelem, javuló teljesítmény
Nem lehet egyszerre több helyen
lenni, csak egy bizonyos versenyre lehet
összpontosítani. Ilyen szellemben nyilatkozott nemrégiben lapunknak Vincze
Krisztián, a 10 éves motocrossversenyző,
aki tavaly első versenyszezonjában a Magyarországi Nemzetközi Nyílt Bajnokságban a 7. helyet szerezte meg.
Idén a Szlovák Kupa versenyeire
összpontosít. Ahogy edzője és egyben
nagyapja, Dóka Lajos elmondta, különböző sorozatokon szép helyezéseket
elérni ugyan dicséretes, de nem annyira
látványos, mint egy versenyszériában

Leginkább
a gyerekekkel elégedettek
A 2012/2013-as labdarúgóidény befejeztével a Zselízi Városi
Sporklubbal elsősorban a serdülők és
a diákok szereplésével elégedett a vezetőség. A VSK egyes csapatainak
elmúlt szezonban való szereplését
Sokol László klubelnök röviden így
értékelte: „Az A csapat hosszú idő
után első évét töltötte a IV. ligában.
A bajnokságba kissé megilletődve,
túl nagy tisztelettel léptünk, de fokozatosan igazodni tudtunk a színvonalhoz, és végül a 13. helyen végeztünk. A csapat edzője Štuller István.
Ifújsági csapatunk szintén a IV.
ligában szerepelt, de ebben az évben
csupán az utolsó előtti helyezésre
tellett. Persze emögött nem látszik,
hogy sokkal fiatalabb játékosokkal
szerepeltünk, mint ellenfeleink. A
következő szezonban további játékosokat építünk be a serdülő csapatból,
akik a zselízi labdarúgás szép jövőjét
képviselik. Az ifiket Rotík Tibor
edzette.
A klubvezetőség leginkább a
serdülők játékával és eredményeivel
elégedett. Egyedülállóan jó helyezést
értek el, miután a III. ligában a 3.
helyen végeztek. Rastislav Škrha és
Ľubomír Kuruc vezetésével nemcsak
a bajnokságban, hanem nemzetközi
tornákon is jól szerepeltek. A vezetőség nagyon elégedett a diákcsapattal
is, amely a III. ligában az 5. helyet
szerezte meg. Innen több játékos lép
egy korosztállyal feljebb. A bajnokságokban szereplő csapatok mellett
működik még az előkészítő csapat,
amelyből fokozatosan lépnek át a
játékosok a diákcsapatba.” Mindkét
csapat edzője maga Sokol László.
(ik)

a legjobbat nyújtani. Ez a hozzáállás
meghozza a várt eredményt. A Szlovák
Bajnokságban a peszeki verseny előtt
az összetettben a 2. helyen állt, a június
végi első helyezésével azonban bizonyára
átvette a vezetést, hiszen az addig élen
álló Harcsa Márk a szomszéd községben
nem szerzett pontot. Krisztián eredményeiről májusban tudósítottunk, azóta
szerzett egy 2. helyet Ješková Vesben,
ugyancsak 2. helyen végzett Hránban és
nyert Peszeken. Néhány versenysorozat
kölcsönösen fedi egymást, ezért Vincze
Krisztián pontokat szerzett a Szlovákiai
Nyílt Bajnokságban is, ahol május közepén az 5. helyen állt.
(ik)
LABDARÚGÁS
A csapat – IV. liga – délkelet
Šurany – Želiezovce 3:1 (2:1) Dobias
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 2:1 (0:0)
Barecz Ľ., Rotík S.
Dvory n/ Ž. – Želiezovce 2:0 (0:0)
iúsági csapat – IV. liga – délkelet
Šurany – Želiezovce 9:1 (5:0)
Želiezovce – ŠG Dun. Streda 1:3 (0:
2)Klenko
Okoličná n/O. – Želiezovce 4:0 (1:0)
Serdülő csapat – III. liga – dél
Želiezovce – Kolárovo 7:2 (6:1) Szokol R.
3, Páchnik 2, Torač 2
ViOn Zl. Moravce B – Želiezovce 2:1 (1:0)
Sokol L.,
Marcelová – Želiezovce 0:9 (0:4) Szokol R.
5, Sokol L., Pálinkás, Páchnik, Balogh
Diákcsapat – III. liga – dél
Želiezovce – Kolárovo 3:0 (1:0)
ViOn Z. Moravce – Želiezovce 2:2 (1:0)
Molnár, Burín
Marcelová – Želiezovce 0:10 (0:6) Čík
3, Mácsady 2, Burín 2, Molnár, Dudáš,
Horváth
(in)

Labdarúgó-táblázatok – 2012/2013
Felnőtt csapat, IV. liga – délnyugat
1. V. Meder
30 20 5 5 88:24
2. Šurany
30 18 6 6 56:27
3. Vrakuň
30 18 6 6 58:30
4. Zl. Moravce B 30 14 8 8 65:44
5. N. Život
30 14 4 12 45:42
6. V. Lovce
30 13 5 12 41:42
7. ČFK Nitra
30 11 10 9 48:37
8. Kolárovo
30 13 4 13 43:33
9. Štúrovo
30 12 6 12 45:43
10. Dvory n/Ž 30 12 6 12 52:54
11. Močenok
30 12 2 16 53:59
12. D. Streda B 30 10 8 12 36:42
13. Želiezovce 30 11 4 15 36:55
14. Váhovce
30 9 5 16 37:63
15. Imeľ
30 6 8 16 43:75
16. H. Vrbica
30 3 1 26 25:101

64
29
28
21
3
-1
11
10
2
-2
-6
-6
-19
-26
-32
-76

65
60
60
50
46
44
43
43
42
42
38
38
37
32
23
10

Ifjúsági csapat, IV. liga – délnyugat
1. ŠG D. Streda 30 26 4 0 145:13
2. Šurany
30 22 3 5 89:44
3. Štúrovo
30 22 2 6 107:51
4. V. Uľany
30 20 1 9 75:46
5. V. Meder
30 20 1 9 72:44
6. Okoličná n/O 30 13 7 10 60:46
7. Kost. Kračany 30 14 3 13 66:72
8. Chrenová
30 12 4 14 60:48
9. Tvrdošovce 30 9 4 17 51:76
10. Bánov
30 9 3 18 45:67
11. Sereď
30 9 3 18 52:75
12. Palárikovo 30 9 2 19 44:79
13. Gabčíkovo 30 9 1 20 39:84
14. Topoľníky 30 8 4 18 40:107
15. Želiezovce 30 7 5 18 40:79
16. Or. Potôň
30 6 3 21 39:93

132
45
56
29
28
14
-6
12
-25
-22
-23
-35
-45
-67
-39
-54

82
69
68
61
61
46
45
40
31
30
30
29
28
28
26
21

Serdülők, III. liga – dél
1. PFA ViOn B 22 18
2. Šahy
22 16
3. Želiezovce
22 15
4. Komárno
22 13
5. Kolárovo
22 10
6. Okoličná n/O 22 9
7. Nesvady
22 8
8. Močenok
22 8
9. Tvrdošovce 22 7
10. Marcelová 22 6
11. N. Zámky B 22 6
12. Sv. Peter
22 4

2
1
2
4
2
2
4
1
2
2
0
2

2
5
5
5
10
11
10
13
13
14
16
16

80:22
100:20
87:29
75:33
59:54
45:50
43:52
52:64
34:79
60:79
41:104
33:123

58
80
58
42
5
-5
-9
-12
-45
-19
-63
-90

56
49
47
43
32
29
28
25
23
20
18
14

Diákcsapat, III. liga – dél
1. Komárno
22 21
2. Močenok
22 14
3. Šahy
22 14
4. Okoličná n/O 22 13
5. Želiezovce
22 12
6. PFA ViOn
22 11
7. Nesvady
22 8
8. Kolárovo
22 7
9. N. Zámky B 22 6
10. Tvrdošovce 22 5
11. Sv. Peter
22 5
12. Marcelová 22 0

1
2
1
3
2
4
2
2
4
5
5
1

0
6
7
6
8
7
12
13
12
12
12
21

141:13
55:31
71:58
83:52
63:37
62:52
49:74
55:73
55:73
37:67
28:76
9:102

128
24
13
31
26
10
-25
-18
-18
-30
-48
-93

64
44
43
42
38
37
26
23
22
20
20
1
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Motocross-verseny Peszeken, zselízi győztes
Június utolsó napján a Nagypeszek és
Lontó közötti motocrosspályán rendezték
meg a Motocross Tour 2013 versenysorozat
és a Szlovák Kupa soros futamát. A hét
versenyből álló sorozatban a tavalyi sikeren
felbuzdulva idén is helyt kapott a Sando
MX sportklub versenypályája. Úgy tűnik,
hogy a peszeki pálya biztos helyet vívott ki
magának a versenynaptárban. A versenyzők
között két zselízi motoros is rajthoz állt:
Vincze Krisztián és Vezér Roland. A versenyben főleg az elsőként említett crossversenyző
jeleskedett, aki az első futamban az első,
a másodikban a második helyen végzett, így
a pontok összesítése után győzelmet könyvelhetett el. Eredmények:
MX65: 1. Vincze Krisztián (MX Team
Želiezovce), 2. Eduard Štefuca, 3. Vladislav
Krasnikov

Nemzetközi porondon
a serdülőcsapat

Május 18–19-én a Zselízi Városi Sportklub serdülő labdarúgói a csehországi
Sušiceben vettek részt az Otava Cup 2013
nemzetközi futballtornán. A nívós nemzetközi mezőnyben jól szerepeltek az U15
korosztályos kategóriában, ahol a 3. helyet
szerezték meg. Eredmények: AS Huningue
– MŠK 3:0, MŠK - TuRa Niederhöchstadt
B 5:0, MŠK – SC Auetal 2:0. Elődöntő: SG
Mülheim-Kärlich – MŠK 3:0, a 3. helyért:
MŠK – AS Huningue 3:1. Sorrend: 1. SG
Mülheim-Kärlich, 2. Sušice, 3. Želiezovce.
A csapat Rastislav Škrha, Ľubomír Kuruc és
Sokol László vezetése alatt szerepelt. Sokol
László egyúttal a sportklub elnöke is. A szereplést így foglalta össze: „A rendezvényen nagyszerűen éreztük magunkat, a gyerekek remekül
helytálltak a nemzetközi megmérettetésben,
hiszen 8 résztvevő között a 3. helyen végeztek.
Ezúton szeretném megköszönni Marek Budának, Rastislav Burínnak és Molnár Lászlónak,
hogy támogatták a csapat kiutazását.”
Nem egészen egy hónappal később a
serdülő csapat Szencen a Megatorna elnevezésű nemzetközi labdarúgó tornán
vett részt. A megmérettetésen különböző
korcsoportokban 94 csapatban 1940 labdarógó szerepelt. Az U15-ös korcsoportban
futballistáink a 7. helyet szerezték meg, miután két mérkőzést megnyertek, ugyanennyit
elvesztettek, és egy alkalommal döntetlent
értek el. Fontos megemlíteni, hogy ezeket
az eredményeket mind magasabb osztályban
szereplő ellenfelekkel szemben érték el. A
zselíziek részvételét Gulyás Róbert támogatta. Eredmények: Lomnice n/P – MŠK 2:
0, Aritma Praha – MŠK 3:0, Senec – MŠK
0:0, MŠK – Srebrenica 3:1, Rača – MŠK
1:2. A résztvevők: Balogh, Majtán, Baláž,
Filyo, Henci, L. Sokol, R. Sokol, D. Páchnik, Pálinkáš, Vrba, Paluška, Molnár, Szabó,
Melichová.
(ik)

MX 85: 1. Pavol Repčák, 2. Šimon Jošt, 3.
Jozef Posluch
MX Junior: 1. Denis Poláš, 2. Miroslav Matula, 3. Matúš Lavo, ... 20. Ronald Vezér (Sando
MX Team Želiezovce)
MX2: 1. Richard Szolga, 2. Ján Drobec, 3.
Denis Poláš
MX3 open: 1. Tomáš Peško, 2. Martin Bednar, 3. Zoltán Voros
MX4: 1. Peter Pipich, 2. Pavol Strnisko, 3.
Zdenko Kuna
MX4+: 1. Štefan Juráš, 2. Vladimír Zavadetskiy, 3. Peter Margetiak
Twinshock: 1. Viktor Pagáčik, 2. Peter Figlik,
3. Miroslav Marčinek
MX2 hobby: 1. Róbert Pivarči, 2. Ján Obročník, 3. Dávid Ježovica
MX3 hobby: 1. Norbert Bučko, 2. Peter Kopecký, 3. Adam Volek
(ik)

Partnereket láttak vendégül
A zselízi, a csehországi Zlaté Hory-i és a lengyelországi Głuchołazy-i művészeti alapiskolákat
már évek óta szoros barátság és termékeny
együttműködés köti össze. Legutóbb június
elején városunkban találkoztak a baráti iskolák. A találkozó keretében Klimo Gyula,
a Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola
igazgatója valamint a Zlaté Hory-i művészeti alapiskola igazgatója további 5 éves időszakra szóló együttműködési szerződést írt alá.
A zselízi iskola és az észak-morvaországi iskola
barátsága 2001 óta tart, a lengyel partnerrel intézményi szinten 2010-ben vette fel városunk
iskolája a kapcsolatot.

Fradi, több mint
szenvedély
8→

NKSE ellen léptek pályára, és meggyőző teljesítménnyel diadalmaskodtak felettük. A tanulók egy-egy nagyméretű Felvidék Csata, illetve Baross Gábor Alapiskola – Csata feliratú
transzparensekkel köszöntötték a pályán lévő
lányokat. A mieink jóvoltából kezdettől fogva
olyan hangulat és szurkolás alakult ki, hogy
azt tanítani lehetne. Az általuk skandált találó
rigmusokat szinte az egész Fradi tábor átvette.
Néhány perccel a negyeddöntő után öröm
volt látni, hogy a Fradi egész szakmai stábja és
valamennyi játékosa együtt ünnepelt a csatai
fiatalokkal, és közös kép is készült. „Hasonló
rendezvények szükségeltetnek az egészséges
nemzettudat kialakulásához és fejlesztéséhez”
– fogalmazta meg tömören meglátását Varga
János csatai polgármester, aki szintén elkísérte
a diákokat. „Rövid időn belül gyermeknapot
rendezünk Csatán, amelyre meghívjuk a
kézilabda-szakosztályt irányítók családtagjait
is” – tette hozzá Okos Csaba, a magyarországi
kiruccanás főszervezője.
(áb)
A vendégek háromnapos itt-tartózkodásuk
során megnézték az esztergomi bazilikát, ahol
meghallgatták Liszt Ferenc Koronázási miséjét,
meglátogatták a zselízi múzeumot és az Esterházy-család síremlékét. A hagyományt követve
a baráti találkozót munka is kísérte, aminek
keretében az iskolák kottaanyagot cseréltek.
A művészeti iskolák vezetői megegyeztek abban, hogy a következő baráti találkozót két év
múlva Zlaté Horyban tartják.
(ik)

Nyár a művészeti alapiskolában

Május utolsó napján Bajmócon volt a művészeti alapiskolák diákjainak – a bajmóci
művészeti alapiskola és az SZK Oktatási
Minisztériumának közös szervezésében – a
Piano modern ritmusban elnevezésű országos
versenye. A megmérettetésen részt vettek
a Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei is, akik szép helyezéseket
értek el. Az I. kategóriában Samuel Birdáč (felkészítő pedagógus: Banda Jenő)
arany, Lampert Krisztina (Natália Mesárová)
ezüst, a II. kategóriában Veronika Pečeňová
(Banda Jenő) és Szabó Linda (Natália Mesárová) bronz sávos minősítést kapott. A II.
kategóriában Mézes Angéla és Attila (Danczi
Judit) négykezese aranysávos minősítést és
első helyezést érdemelt ki. A testvérek kettőse
már néhány éve szerepel ebben a versenyben,
és eddig mindig az első helyen végeztek.
Június 6-án az iskola épületében tartották
a képzőművészeti részleg növendékeinek
versenyét aszfaltfestésben. A Színes világ témában a gyerekek ötletes, tarkabarka rajzokat
készítettek. A versenybe 24-en kapcsolódtak
be. A zsűri nehezen tudott dönteni a sok szép
rajz láttán, ezért megosztott helyezéseket is
kiosztott. Az I. kategóriában: 1. Miriam Podu-

šicová és Linda Potocká, 2. Ema Ferdová és
Somogyi Stella, 3. Patrícia Biela. II. kategória:
1. Simona Béliková és Viktória Kováčová, 2.
Simona Rosíková és Ema Tvrdá, 3. Hanula
Leila. III. kategória: 1. Kecskés Karin és Laura
Borkovičová, 2. Sandra Botková és Katarína
Gieronová, 3. Alexandra Opavská.
Kellemes hangulatot teremtettek azok
a lányok, akik arcfestéssel szórakoztatták
a gyerekeket. A rendezvény végén a díjazottak
átvették az okleveleket, és a gyermeknap alkalmából minden gyermek édességet kapott.
A művészeti alapiskola további sikeres
rendezvénye a június 12—14-én az ipolyszakállosi Méhecske Panzióban megtartott
képzőművészeti tábor volt. Bajusz Márta és
Ivana Straňáková tanítónők kíséretében 12
gyerek vett részt a háromnapos táborban.
Megfestették az Ipoly melletti csodaszép panorámát, a helyi farm lovait, a panzió kertjét
és tavacskáját, a helyi templomot. Az ott töltött időt kellemessé tette a medencében való
fürdés, a teniszezés, az esti grillezés, a méz- és
lekvárcsomagoló gyár megtekintése és a velejáró kóstolás. Az utolsó napon a gyerekek
a panzió helyiségeiben kiállításon mutatták
be a táborban készült alkotásokat. (ik, is)
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KERESZTREJTVÉNY
Urbán György (1932—2008)

Öt éve hunyt el Urbán György, a tudóspedagógus, a Zselízi Magyar Tannyelvű
Gimnázium tanára. Életére, pályafutására
emlékezünk a keresztrejtvényünkkel.
Vízszintes: 1. Az 1956-os forradalom
idején Olomoucban töltötte katonai szolgálatát. Erről szól az … ’56 című írása.
7. Európa Kupa. 9. Betakar. 13. Csokonai
… Mihály. 14. Zűr. 17. Baj … – rossz dolog
történik vele. 18. Tamási Áron: …-trilógia.
19. 1999-ben jelent meg a Püski Kiadónál
A béke oltókése című tanulmánykötete. Mi
volt a mű eredeti címe? 21. Kevert parancs.
23. Tunéziai kikötőváros. 24. Itt élt Urbán
György 1943-tól. 25. Nem mi. 26. Gyenge
légmozgás. 30. Kevert hála. 32. Esztergommal szomszédos településről való. 33. Nem
azt. 35. Dublinban lakik. 36. Abasár centruma (!) 37. Urbán Györgyék Kanadából
hazatérve itt telepedtek le 1933-ban. 39.
Textilfalú lakhely. 40. Varjúhangon beszél.
41. Horgany. 42. Lóbiztatás. 45. Páros Árva
Ervin (!) 46. A relatív hangsor alaphangja.
47. Össze-vissza mért. 48. Indoka. 50. Musicbox. 55. Vegyjele Sn. 56. Igekötő. 57. … Gergely írói néven jelent meg A béke oltókése.
58. Teherautó-márka. 60. Fafajta (Ulmus).
61. Doktor. 62. Ajtót, ablakot hirtelen becsuksz. 64. Értékes kártyalap. 66. Megnevezésekkel. 67. Becézett női név. 68. Alarmon.
70. Római kettes. 71. Csapszeg. 73. Becézett
férfinév. 74. Nem rosszat. 75. Fényérzékeny

réteggel bevont celluloid szalag.
Függőleges: 1. Urbán
György 2003-ban ezt
a kitüntetést kapta
városunk
önkormányzatától. 2. Szárnyas.
3. Debussy ismert szimfonikus vázlata. 4. Álmatag. 5. …, a csodák
csodája (meseregény).
6. Kevert gépi. 7. A
halmazelméletben ez a
jelentése: „benne van”.
8. Számtani műveletet
végez. 9. Gyalogos katonák lakhelyei. 10. Leveit. 11. Becézett Ernőt.
12. Ebbe a pozsonyi
középiskolába járt Urbán György 1945-től.
15. …-47 – a Kalasnyikov-gépkarabélyok
betűjele. 16. Vén szipirtyó. 19. Bős határai (!)
20. Prágai. 22. Ebben a
kanadai városban született Urbán György.
27. … Sztevanovity. 28. Zászló. 29. Nemcsak
mi. 31. Betakarítja a termést. 34. Testület
szlovákul. 38. Urbán György kiadásra
váró tanulmánykötete. 43. Idétlent (tréfát).
44. Szaggat. 46. Igen oroszul. 49. Magas
hangrendű kicsinyítő képző. 50. Madzag.

51. Nem – több idegen nyelven. 52. Fás növénytársulásban előforduló. 53. Orosz író.
(1868—1936). 54. Gyakori kötőszó. 57. …
Bence – Nyirő József regénye. 58. … fánk.
59. Falu Arad megyében. 60. Textilanyagot
méretre vág. 62. Lopott. 63. Hangtalanul súg.
65. Mértékegység-rendszer. 69. Ellentétes kötőszó. 72. Testnevelési Főiskola.

A zselízi kastély misztikuma

7→

vatkozás tudná megmenteni. Ám
a kapitalista piacgazdaság cápatörvényei miatt reménytelenül
nehéz olyan befektetőt találni,
aki hajlandó lenne ugyanazért az
eredményért négyszeres árat fizetni egy minisztériumi intelem
miatt. Pedig számtalan kastély,
kúria található szerte a világban,
melyek korhű állapotban, az őket
megillető köntösben tetszelegnek
és szolgálják a mai kor embereit.
Fogadóként, étteremként, szállodaként, kávézóként üzemelnek,
de nem ritkaság, hogy hivatalnak, iskolának vagy egyéb közintézményeknek adnak otthont.
Ez annak köszönhető, hogy
nem estek áldozatául annak a
„nagyvonalú” minisztériumi szabályzatnak, mely műemlékként
kezelné őket. A lényeg ugyanis
az interakcióban rejlik, hogy a
történelmi falak közt ma is élet
lakozzon.
Ám, aki most azt hiszi,
ez lehet a megoldás a kastély
megmentésére vonatkozóan, az

téved. Nem volt még rá ugyanis
precedens, hogy a Műemlékvédelmi Hivatal visszavont volna
műemlékké nyilvánítást, illetve
mégis, amikor éppenséggel megsemmisül az. Valószínűleg senki
sem szeretné, ha a zselízi kastély
is ilyen áron kerülne ki ebből a
jegyzékből.
Pedig ha jól belegondolunk,
Schubert és Sacher öröksége
nem is csak a kastélyhoz kötődik. A kastélytól pár méterre van
két épület – a Baglyos-ház és a
Sacher/Magyar Ház -, melyek
ezt az örökséget valóban hűen
ápolják és gondozzák mindmáig,
holott nincsenek műemlékké
nyilvánítva. Lehet, pont ez az
oka, hogy mindkettő megfelelő
állapotban lehet, és rekonstrukciója folyamatosan megvalósulhat. Hisz nem csak az épület a
mérvadó kultúrtörténeti szempontból, hanem a közeg is, amely
nem hagyja a hagyományt szunnyadni. Hisz ez a három épület
(kiegészülve még a gót stílusú

Szent Jakab-templommal) együtt
alkot kultúrtörténeti örökséget.
Ezek legdominánsabb tagjára,
a kastélyra nekünk, lakosoknak
ugyan nincs befolyásunk, ám a
hagyományőrzésre, ápolásra an-

számadatnak bizonyulna, hogy a
város 7522 lakosából hányan
látták már a városi múzeum
folyamatosan bővülő tárlatát,
vagy éppenséggel hányan látogatják bizonyos rendszerességgel

nál inkább, sőt ez mindannyiunk
polgári kötelessége is.
A fokozott érzékenységű téma
és az azt övező figyelem mellett
meglehetősen érdekes statisztikai

a Sacher/Magyar Ház különböző
rendezvényeit. Pedig a kultúra
mindenkié, csak élnünk kellene
vele.
Csonka Ákos
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Több száz sírhelyért nem fizettek
A temetők telítettsége már jó néhány
éve gondot okoz az önkormányzatnak.
Eközben a zselízi temetők nagyobb kapacitásúak is lehetnének, mint azt eredetileg
feltételezték, elegendő csupán betartani
a temetkezésről szóló törvényt. A sírhelyek egy részéért ugyanis nem fizettek az
illetékesek, ezért törvényes keretek között
a temető üzemeltetője felkínálhatná másnak a bérletet, tudtuk meg a városi hivatal
jelentéséből, amit a temetők és a ravatalozó működtetésének változása kapcsán
készített. „A temetkezésről szóló törvény
szerint, ha a bérlő a figyelmeztetés után
sem fizeti meg a sírhely használatáért
járó bérletet, a működtető felmondhatja

Mennyire vagyunk
biztonságban?

Mennyire vagyunk biztonságban, amikor az utcákon motorkerékpárok suhannak,
távolról sem ötvennel? Mennyire vagyunk
biztonságban, amikor nem tudjuk, mit
eszünk, és hogy például a tojás vagy a csirke,
amit megveszünk, nem romlott, illetve mérgezett-e? Mennyire lehet őszinte a mosolyunk,
ha már saját udvarunkban sem vagyunk
biztonságban, és mennyire akkor, ha gyermekeink játszóterületén lövöldöznek? Mindez Zselízen, tavaly, idén, szinte mindegy.
Napjainkban.
A városközponti ház udvarán naponta
játszanak a gyerekek, van labda, homokozó,
hinta, mászóka. És fák, viszonylag sok. Az
egyiken egy bagoly lakott. A család szerette,
és szerették a gyerekek is. Nem ártott senkinek, sőt, mint tudjuk, hasznos állat. Sajnos
valószínűleg nem így gondolta az az illető,
aki május elején egyszerűen lepuffantotta a
madarat. Nem valószínű, hogy valaki feltűnés
nélkül puskával a vállán jár-kel az utcán, és
belövöldöz a házak udvarába, sokkal valószínűbb, hogy a közeli társasház ablakából lőtt
valaki. Fentről lefelé, az udvarba, úgy, hogy a
fák koronája miatt nem lehetett biztos abban,
nincs-e ott valaki. Egy kis erőfeszítéssel akár
lokalizálni is lehetne az ablakot, az elkövetőt,
de nem biztos, hogy szeretnénk tudni, hogy
ilyen szomszéd él mellettünk, talán inkább reménykedve hunyjuk be szemünket, bízva abban, hogy ez csak rövidzárlat volt az illetőnél.
Lehet. De egy ilyen kis rövidzárlat is elég bajt
okozhat. Egy védett állat életének kioltása már
magában büntetendő, nem beszélve az egyéb
káros hatásokról. Nem biztos, hogy gyermekeinknek időnap előtt meg kellene tapasztalnia,
hogy az élet nem mese, hogy nem mindig a jók
győznek, és hogy a rossz büntetlen marad. Az
efféle csalódások a megedzett felnőtt lelket is
eléggé sértik. És ha gyermekeink már kis korukban elvesztik illúzióikat, akkor mennyire
leszünk biztonságban?
Levicky László

a bérleti szerződést, miközben érvényben
van, hogy ha a bérlő ismert, a felmondási
határidő a felmondást követően egy évvel
jár le. Ha a bérlő ismeretlen, a működtető
közzé teszi a bérleti szerződés felmondását
a temetőben erre a célra kijelölt helyen. Ebben az esetben a felmondási idő hosszabb,
három évig tart azt követően, amióta a bérletet nem fizették ki. Ez idő alatt a bérlő jelentkezhet, és meghosszabbíthatja a bérleti
időt, de ha ezt nem teszi meg, a felmondási
idő lejárta után a sírhely és annak minden
része elhagyottnak számít” – jelentette ki
Henrieta Murcinová, a Zselízi Városi Hivatal kereskedelmi és szolgáltatások részlegének munkatársa.
Tavalyi adatok szerint a zselízi római-katolikus temetőben 1201 sírhelyből 312-ért,
a református temetőben 662 sírból 169-ért
nem fizettek. A helyzet a városrészekben sem
jobb: a mikolai temetőben 565-ből 231 sírhe-

lyért nem fizettek, a szódói 316 sír közül 117
bérleti díjával voltak adósak a hozzátartozók.
„Ez összesen 829 kifizetetlen sírhely. Sok
esetben már nem lehet azonosítani a bérlőt,
vagy ha mégis, nem akarja kifizetni az illetéket. A 131/2010-es számú törvény szerint ebben az esetben a város felajánlhatja a bérletet
másnak” – teszi hozzá Henrieta Murcinová.
Mindkét zselízi temetőt helyrajzilag
felmérték, jelenleg folyik a munka az
anyag digitalizálásán. Ez a folyamat vár
a mikolai és a szódói temetőre is. Habár
az állapotok feltárása segíthet ideiglenesen megoldani a temetők férőhelyével
kapcsolatos problémát, az önkormányzat, a működtető és a bérlők bizonyára
egyetértenek abban, hogy a pontos nyilvántartásnak és áttekintésnek a temetői
szolgáltatások terén is megvannak a
vitathatatlan előnyei.
(ik)

Ipoly-parti fotóstalálkozó
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén két
naposra bővített fotóstalálkozót tartottak Ipolyszakálloson. Tavaly még a zselízi Light Club berkeiben szervezett találkozót idén már az abszolút professzionalizmus jellemezte, mivelhogy a csoportosulás vezetője,
Botta Anikó saját stúdiót alapított, így a rendezvény is
a stúdió közreműködésével valósult meg.
Míg tavaly a Garam meseszép környezetét jár-

ták be a vakuk szerelmesei, idén a Börzsöny árnyékába vonultak, hogy az Ipoly mentét és Ipolyszakállos
nagy múltra visszatekintő borospincéit örökítsék meg
„varázsdobozaikkal”. Az egész naposra sikeredett
terepfotózás fáradalmait pedig a helyi Méhecske
Panzióban pihenték ki a résztvevők. Az est folyamán természetesen nem maradhatott el a szakmai

továbbképzés sem, így Polcz Péter tartott gyakorlati
szemináriumot a szinkronvakuk használatáról. A
megszerzett ismereteket a fotósok egyből élesben
is kipróbálhatták egy rögtönzött modellfotózáson.
Majd kora hajnalban a feljövő nap sugarait gyűjtögették be, ahogy az beragyogja az Ipoly völgyét.
„Fotós pályafutásom során rengeteg barátra tettem
szert a szakmából, akikkel aktívan tartjuk is a kapcsolatot, ám mindannyiunk elfoglaltsága miatt ritkán
tudunk többen is egy helyre összegyűlni. Ennek
okán határoztuk el, hogy bizonyos rendszerességgel
találkozókat kellene tartanunk. A tavalyi első ilyen
találkozó nagyon jól sikerült, ezért egy percig sem
volt kétséges, hogy folytatása fog következni, amiből reményeink szerint hagyományt sikerül majd
teremtenünk. Nagyon hasznosnak ítélek minden
ilyen összejövetelt, hiszen amennyien vagyunk,
annyi meglátásunk van a dolgokról, tapasztalataink
kicserélése pedig intenzíven építő jelleggel hat
szakmai fejlődésünkre.” – mondta el a találkozó
főszervezője Botta Anikó.
A találkozó másnapja a helyi mézüzem megtekintésével és annak minden apró szegletének lencsevégre vételével ért véget, ami a szintén amatőr
fotósságáról híres Németh Árpád, tulajdonos jóvoltából valósulhatott meg.
Csonka Ákos

Fradi, több mint szenvedély
Minden pillanatban szükségünk van ötletekre.
A kezdeményezés ezúttal a Fradi kézis lányaitól származott. Az FTC-Rail Cargo Hungaria
tisztségviselői Hemela Zsolt szakosztályvezető
és Kökény Beatrix ügyvezető igazgató Budapesten és Veszprémben látták vendégül a Csatai Baross Gábor Alapiskola harminc, sportot
kedvelő diákját. A tanulókon egyáltalán nem
látszott, hogy a szokásosnál korábban keltek,
az autóbuszban remek kirándulási hangulat
uralkodott. A megbeszélt időpontban érkeztünk az Országház alapvetően neogótikus
épületébe. Megcsodálhattuk a díszlépcsőt, a

kupolacsarnokban a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, valamint az üléstermet.
A parlamenti séta előtt jókora meglepetés érte
a társaságot, hiszen a miniszterelnöki tárgyalóban Virág András államtitkár, az Országgyűlés
Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője
fogadta „küldöttségünket” és az ízletes falatok
mellett üdítővel várt bennünket. Délután tovább
fokozódott a gyermekek és az őket kísérő felnőttek élménye. A következő állomás ugyanis
Veszprém volt, ahol az ottani Arénában rendezték a női kézilabda Magyar Kupa négyes
döntőjét. A zöld-fehér lányok a Kiskunhalas
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Mikolán a felhők árnyékában...
„Jó idő esetén az óvoda udvarán, rossz
idő esetén a helyi kocsmában” – így hangzott
a nem hivatalos meghívó a Mikulčan polgári
társulás taggyűlésére, május 27-re. Nem esett,
így a zöldben tanácskoztak.
A gyűlést a társulás elnöke, Pavol Ivan
nyitotta meg, aki előterjesztette a Mikulčan
tevékenységéről szóló beszámolót. Kiemelte
az eltelt 12 hónap alatt történt legfontosabb
pillanatokat, mint pl. a gulyás- és lecsófőző
versenyt, az idősek és a gyermekek találkozóját, a farsangi disznóölést, a Föld napját és
a májusfaállítást. Bejelentette, hogy a társulás
kiadványt szeretne megjelentetni Mikoláról,
és hogy májusban önkéntes adakozás indult
erre a célra. Gašparík Kornélia, a társulás
gazdasági felelősének a gazdálkodásáról szóló
beszámolót tartotta meg. Az elnök ismertette
a résztvevőkkel a társulás következő tervezett
eseményeit. Július 13-án tartják a gulyásfőző
versenyt. A lecsófőző verseny pontos időpontja
még nem ismert, minden bizonnyal augusztusban valósul meg. A mikolaiak tervezik a búcsúi
mulatság megszervezését, a nyugdíjasok találkozóját, a Mikulás-napi ünnepséget, szilveszteri
mulatságot és különféle társadalmi munkákat.
Ezeket a múltban is megtartották, főleg a park és
a helyi óvoda udvarának rendbetétele volt a cél.
A taggyűlés külön részét képezte a városhoz intézett kérések teljesítésének értékelése. A mikolaiak kérték a város segítségét
a társulási székhely megteremtésében, a járda
kiépítését és a csatornázást. A résztvevők me-

gállapították, hogy a park kihasználására és területén találhatóak. Nagy Géza a reális, mega buszmegálló környékén szemetes edények valósítható tervek kitűzését sürgette, Ľudmila
elhelyezésére irányuló kérésük meghallgatásra Pivarčiová javasolta, hogy tegyék intenzívebbé
talált, azonban még mindig nem helyezték a város és a polgárok közti együttműködést,
ki a Mikola városrészt
jelző táblákat. Különösen
bíráló hangnemben szólt
a gyűlésen Ladislav Uhliar, aki szerint nemcsak
az utóbbi időben, de az
azt megelőző évtizedekben sem tettek sokat
Mikoláért. Szerinte már
az is sikerként könyvelhető el, hogy Bakonyi
Pál polgármester, Kádasi
Erzsébet városi elöljáró
és Haris Mária városi
képviselő megjelentek az
ülésen. Javasolta, hogy
az önkormányzat tegye
mérlegre, mit tett a polgári társulás a városért, és A legnagyobb társadalmi munkát a mikolaiak a Föld napja alkalmit tett a város a miko- mából tartották, amikor a résztvevők a szemétgyűjtésen kívül a park
laiakért. A polgármester egyik belső utca felőli részét is kitisztították.
megjegyezte, hogy ilyen
mérlegelés már elkészült. „Az adók és illetékek, főleg a lakosok önkéntes munkákba való bevalamint a város által nyújtott szolgáltatások kapcsolásának terén. A tanácskozás vége felé
elemzésekor kiderült, hogy a mikolaiak többet esni kezdett az eső, emiatt a taggyűlés idő
kapnak, mint amennyit a városi kasszába befi- előtt ért véget. A polgármester végezetül
zetnek” – mondta, és magyarázatul hozzáfűzte, beszámolt arról, hogy új pályázatot írtak ki
hogy sok városi intézmény, pl. az iskolák, a mi- a csatornázás kiépítésére, amire városunk is
(ik)
kolaiakat is szolgálják, még ha nem is a városrész benyújtja igényét.

A zselízi kastély misztikuma
Az elmúlt hetekben ismét felelevenedett a zselízi kastély
körüli vita: vajon mi lesz a
finoman fogalmazva is szebb
napokat megélt kúria sorsa?
Zselíz városa sajnos nem bővelkedik turistacsalogató természeti
képződményekben, sem bravúros
építészeti jellegzetességekben, így a
helyieknek azt kell megbecsülniük,
amijük van. Történetesen kastélya
(ami tulajdonképpen nem is
kastély, sokkal inkább főúri kúria volt egykoron, de ez a téma
szempontjából csak építészeti
terminus technikus) van Zselíz
városának, ám meglehetősen
mostoha örökségnek tűnik ez
fenntartók számára. Nem mintha
értékét bárki is kétségbe vonná,
viszont be kell látni, manapság
nem úgy folynak a dolgok, mint
ahogy a 18—19. század derekán,
és egy kastély fenntartása – hát
még felújítása – meglehetősen
komoly anyagi terheket jelent.
Ráadásul a nevezett objektum
műemlékké van nyilvánítva, így

annak felújítása csak minisztériumi jóváhagyással, pontosan
meghatározott eljárással kivitelezhető. Ugyanolyan szabványok,
előírások szerint, mint akár egy
kora középkori várrom vagy
templom rekonstrukciója. Ezzel
még nem is lenne baj, viszont
mondani sem kell, hogy egy
ilyen eljárás nem túl költséghatékony, sőt ugyanazon munka
elvégzése a többszörösébe is
belekerülhet. Ami első hallásra
bizalomgerjesztőnek is tűnhet,
közvetve mégis ez sodorja a zselízi kultúrkincset a tönk szélére.
Ugyanis mindamellett, hogy a
rekonstrukció
ellenőrzötten
hiteles és pontos állapotokat
állíthat csakis vissza, ennek költségei becslések szerint viszont
3-4-szeresét jelentik, mint hasonló állapotok megteremtése
nem „szakszerű” rekonstrukciós
eljárással. Ám aki már járt a
kastélyban vagy annak környékén, az szembesülhetett azzal az
áldatlan állapottal, amiben már

közel 30 esztendeje tengődik
az objektum. A tizenegynéhány
éve felújított tetőszerkezeten
kívül gyakorlatilag csak a csupasz (értsd bevakolatlan) falak
maradtak emlékeztetőül mindarról a pompából és előkelőségből, amely e falak között volt
több száz éven keresztül.
Bár pompa és előkelőség
fémjelezte ezt a főúri lakot, korántsem nagyobb mértékben,
mint bármelyik másik hasonló
építményt a jelenlegi Szlovákia
területén vagy a Monarchiában.
A zselízi kastély a bécsi állandó
lakhelyű Esterházy-család nyári
rezidenciája volt, annak minden
földi javával, illetve az ehhez
tartozó tetemes földbirtokkal.
Ez a nagy befolyású család
megtehette, hogy az akkor még
szerényen, egyszerű zenetanárként élő Franz Schubertet két
ízben is magával hozza, vagy az
akkor még fiatal évei elején járó
Franz Sachert (a róla elnevezett
torta „feltalálóját”) is a városba

hozassa kénye-kedve szerint.
Viszont balgaság lenne ennek
okán magának az épületnek
kimagasló kultúrtörténeti jelentőséget tulajdonítani. Hiszen
ekként lehetne tekinteni minden
egyes tárgyra, amit megérintettek a nevezett személyek, vagy
épületekre, ahol valaha megfordultak. Eltekintve az itt megfordult híres személyektől, maga az
épület egy klasszikus 18. századi
többszöri átalakításon átesett
építmény, melyhez hasonlóból
egy kastélyokkal foglalkozó honlap összeírása szerint 631 van
csak a mai Szlovákia területén.
Mindez nem jelenti azt (mielőtt bárki is félreértené), hogy
a kastély teljességgel értéktelen
lenne. Ellenkezőleg, igen is komoly anyagi és szellemi értéket
képvisel. Viszont pontosan ez
a szellemi értéke az, ami miatt
kilátástalan a helyzete, ugyanis
állapotát tekintve oly súlyos
károk érték az elmúlt évtizedek
során, hogy csak egy gyors bea→9
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Az ingyenes szeméttárolás lehetősége egyre több lakost szólít meg
A tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás
keretében a lakosok 44 tonna nagyméretű hulladékot (amely méretei miatt nem
fér bele a klasszikus kukába, konténerbe:
bútor, ablak, ajtó, szőnyeg stb.), 75 tonna
építkezési törmeléket (betondarabok, tégla, csempe stb.) és 46 tonna biológiailag
lebomló hulladékot (kerti hulladék, széna,
gallyak, levelek stb.) adtak le. „A hagyományok szerint idén is két szakaszban folyt
a tavaszi nagytakarítás” – tájékoztatott Kalló Béla, a városi hivatal munkatársa, aki
kiemelte a polgárok Föld napja alkalmából
végzett önkéntes munkájának jelentőségét:
„Ebből az alkalomból kitisztították a szeméttől leginkább szennyezett közterületeket Szódón, Mikolán és Zselízen. Néhány
lakóház lakói rendet raktak lakóhelyük
környékén, virágokat ültettek. Ki kell

A területet azóta kitakarították és folyamatosan megfigyelik.

A tavaszi nagytakarítás keretében a polgárok a következő mennyiségben adtak le szelektált hulladékot:
Nagyméretű hulladék:
44 t
Építkezési törmelék:
75 t
Biológiailag lebomló hulladék:
46 t
Elektronikus hulladék:
• nagy háztartási készülékek (hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép stb.)
12 db;
• kis háztartási készülék (porszívó, kenyérpirító, olajsütő stb.)
7 db;
• informatikai és távközlési berendezések (számítógép, képernyő,
laptop, másológép stb.)
26 db;
• szórakoztató elektronika (rádió, tévé, HI-FI, videó stb.)
18 db;
• savas ólomakkumulátorok
50 kg.
emelni, hogy különböző generációk vettek
részt nagy számban a munkákban, és sokan ingyen kölcsönözték munkagépeiket
a közterületek kitisztításához.”
A tavaszi takarítás másik részeként
a polgárok lakóhelyeik környékét tették
rendbe. „Ez a tevékenység időben nem
korlátozott. Erre a célra a város a a vasút mögötti főút mellett, az Agrokémiai
Vállalat területének közelében található biohulladék-hasznosító regionális
központ területén biztosította a feltételeket” – teszi hozzá Kalló Béla. A létesítmény egész évben a meghatározott
nyitvatartási időben ingyen áll rendelkezésre. A lakosok nagyméretű hulladékot,
építkezési törmeléket és biológiailag
lebomló hulladékot helyezhetnek el itt.
Az elektronikus hulladék (elektromos
és elektronikus gépek, berendezések),
elemek és akkumulátorok gyűjtése április 22. és 26. között folyt. Legközelebb az
őszi lomtalanítás keretében valósul meg,
amiről a városi hivatal időben értesíti
a lakosokat. „Addig az elektrohulladékot
biztonságos, védett helyen kell őrizni,
hogy megelőzzék eltulajdonítását. Ilyen
esetekben ugyanis az elkövetők a berendezéseket szétszedik, egy részüket leadják

a gyűjtőben, a maradékot pedig szétdobálják a közterületeken vagy a város
félreeső részein. A használt elemeket és
akkumulátorokat a tavaszi és őszi lomtalanítás időpontján kívül is le lehet adni
az árusító helyeken a forgalmazóknál.
A kiselejtezett elektromos berendezéseket leadhatjuk az üzletben új berendezés
vásárlása esetén. Ilyenkor a kereskedő
köteles ingyen elfogadni a hasonló kategóriájú és funkciójú régi berendezést”
– teszi még hozzá Kalló Béla, és arra is
figyelmeztet, hogy az elektrohulladékot
ne adjuk utcai felvásárlónak. „A leadott
hulladék mennyiségéről szóló adatok
igazolják, hogy az új létesítmény, az új lehetőség gyorsan köztudatba került. Egyre
több polgár használja ki, hogy tisztán és
rendben tartsa lakóhelyét és környezetét”
– hangsúlyozza a városi hivatal illetékes
szervének munkatársa a szolgáltatás előnyeit, és azt a tényt, hogy a város lakosai
gyorsan megszokták a konténerek új helyét. A biztonság kedvéért azonban hozzáteszi, hogy a stadion mögötti területet,
ahol a konténerek korábban voltak, kitakarították és állandóan megfigyelik, nehogy illegális szemétlerakat létesüljön.
Levicky László

Fokozatosan
felújítanák az óvodát
A városnak belátható időn belül nem
lesz annyi szabad kapacitása, hogy teljes
egészében felújítsa az Sznf utca 9. szám alatti
óvoda épületét. Más utat kell hát választani,
és egyenként kell a létesítmény pavilonjait
rekonstruálni. Vojtech Tomašovič jelentette
ki ezt az képviselő-testület mellett működő
tanügyi és kulturális bizottság ülésén. „Minden évben felújíthatnánk a szlovák és a ma-

gyar óvoda egy-egy pavilonját. Ekképpen
néhány éven belül az egész épületegyüttes
megújulhatna” – mondta a képviselő. A bizottság javaslatot tett arra, hogy a jövő évi
költségvetésben szerepeljen egy 70 ezer eurós tétel az első két pavilon felújítására. (ik)

A bizottság támogatja
egy további óvónő...
5→

– tette hozzá az osztályvezető. Vojtech Tomašovič, a bizottság elnöke a következő megoldást javasolta: „Több a gyerek, nem halaszthatjuk el ezt a döntést. Ha új lakásokat építünk,
újabb lakók érkeznek, és a gyerekek száma
tovább növekszik. Az óvodákra nehezedő nyomás a következő években még nagyobb lesz.
Támogatnunk kellene az óvodákat, úgysem
adunk a gyerekekre túl sokat.” A szülői szövetség és az óvoda kérelmét a bizottság minden
tagja támogatta.
(ik)
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a legnívósabb egyetemek felvételi követelményrendszerének tesz eleget – VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Mindaddig, amíg a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó-, valamint
a Tompa Mihály Vers és Prózamondók,
Énekelt Versek és Lírai Színpadok Versenyén, az Országos Kulturális Központ a
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumával karöltve megrendezett nemzetközi
képzőművészeti versenyen, a szlovák nyelvű Poznaj slovenskú reč nyelvi versenyen
vannak országos első helyezettjeink – VAN
LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Mindaddig, amíg olyan versenyeken,
mint a Nagy magyarok a természettudományban és a Felvidéki Matematikaverseny,
országos helyezéseket érünk el – VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!

Mindaddig, amíg olyan tartalmas programokat szervezhetünk tanulóinknak, mint
a hagyományos Alma-nap, az angol nyelven
zajló Halloween-konferencia és az Afrika-nap,
a könyvtári nap, a nárciszok napja, a nefelejcsek
napja, a karácsonyi vásár és műsor, a családi
sportnap, az évente többször megvalósuló
budapesti színházlátogatások – VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Mindaddig, amíg tanulóink nemzetközi
projektekbe kapcsolódhatnak be, amelyeknek köszönhetően Spanyolország, Anglia,
Írország, Németország, Belgium, Ausztria,
Magyarország, Románia és egyéb más európai országok tájait is bebarangolhatják
– VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Mindaddig, amíg nem olyan emberek
törnek pálcát iskolánk fölött, akik féligazságokba kapaszkodva kongatják fejünk felett

Végül nem lesznek
európaiak(?)

A bizottság támogatja egy további óvónő
alkalmazását

A 8 partnerváros delegációjának
részvételével tervezett városi napok,
illetve az Európai polgárok napjai
finanszírozására irányuló győztes projekt, amelyről lapunk júniusi számában
számoltunk be, végül valószínűleg nem
valósul meg. A képviselő-testület júniusi
ülésén döntött úgy, hogy nem támogatja
az projekt városi költségvetésből való
előfinanszírozását. A vendégek fogadásával és a program biztosításával járó,
maximum 25 ezer eurós kiadásokat a városnak saját, ill. hitelforrásból kellene állnia, a támogatást várhatóan csak jövőre
kapná meg.
A „kenyeret cirkusz helyett”-féle döntés
fogadtatása a lakosság körében felemás, de
mint tudjuk, a testületnek teljes joga úgy
döntenie, hogy védje a város pénzét, és
biztosítsa a készpénzáramlás folyamatosságát. A júniusi döntés tehát teljes mértékben kompetens. Talán egyetlen dolog van,
amit az összefüggéseket kereső szemlélő
kifogásolhatna. Kár, hogy több perspektívából nem vizsgálták meg tüzetesebben
a kérdést. A szervezők kreativitásának
bekapcsolásával a projektforrások egy
részét a város szervezetei és társulásai
legalább egy részének támogatására is
felhasználhatta volna. Erre már néhány
éve nincs keret. A projektből nemcsak
napszemüveges sztárokat, hanem a zselízi
csoportokat, előadókat is meg fizethetné.
Ha ez a rendszer működne, az esti utcabál, valamint a szokásos „sör és gulyás”
mellett talán a magas nívótól is eltekintenénk. És talán nem is kellene...
Levicky László

a vészharangot (amihez egyébiránt minimális erkölcsi joguk sincs) – VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Mindaddig, amíg a helyi lakosok nem
a külföldi vagy távolabbi régiók középfokú
oktatási intézményeibe íratják gyermeküket
vagy gyermekeiket, és nem az ottani magyarságot erősítik, hanem a helyit – VAN
LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
Biztos vagyok abban, hogy a Comenius
Gimnázium létjogosultsága teljes mértékben megalapozott. Bízom benne, hogy az
előttünk álló hosszú évtizedekben is mindig
lesznek szülők, akik fontosnak tartják majd,
hogy gyermekük családias közegben, tisztességet, becsületet, és nem utolsósorban korunk elvárásainak megfelelő tudást sajátítson
el. Iskolánk tárt kapukkal vár mindenkit!
Cserba Katalin, igazgatónő

A zselízi óvodákban a gyermeklétszám növekedése egyre sürgetőbben kiált megoldásért.
Legutóbbi ülésén az tanügyi és kulturális bizottság is foglalkozott a témával. A bizottság június
25-én Vojtech Tomašovič vezetésével ülésezett. Kállai Ildikó, az óvoda igazgatója szerint a következő tanévre több gyermeket írattak be, mint amennyit az óvoda felvehet: „Négy osztályba
83 gyermeket vehetünk fel, de igazgatóként további 3 gyermek esetében kivételt tehetek egy-egy
osztályban, ami összesen 95 gyereket jelenthet. Ám 100 gyermek iratkozott be. Abban az esetben
tudnánk az összes kérvénynek eleget tenni, ha alkalmazhatnánk még egy óvónőt.”
Pavol Hostačný, a Zselízi Városi Hivatal tanügyi és kulturális osztályának vezetője szerint
a további óvónő alkalmazása idén 3430 euróba kerülne, erre kellene pénzt találni a költségvetésben. „2014-ben a plusz kiadás 10 300 eurót tenne ki. Ha azonban tényleg 100 gyerek
lenne az óvodában, a gyerekek létszámából adódó megnövekedett részesedési adóból már
lehetne finanszírozni ezt az összeget. Sokkal nehezebb lesz az idei 3,4 ezer eurót megtalálni”
→6

A lakótelepeken közvetlenül, a távolabbiaknak közvetve

Optikai internetet vezetnének be

Városunkban is lehetőség nyílik a gyorsabb internet elérhetőségére, mégpedig optikai
kábeleken keresztül. Az optikai infrastruktúra kiépítését többek közt az udvardi Konfernet
társaság tűzte ki céljául. A cég kérvényezte, hogy a város tárgyi teher létesítésével tegye lehetővé az optikai elosztók kiépítését. A beruházást a cég saját költségén végzi, hasonló beruházást
végzett már Érsekújvárban, Ógyallán és Gútán.
Jozef Zemeník projektmenedzser szerint a társaság főleg a sűrűn lakott területeken szeretné
kiépíteni az optikai hálózatot, vagyis a lakótelepeken a Béke, a Komenský utcában és a főtér
környékén. E területek összeköttetése mentén további családi házak és lakások is csatlakozhatnának a hálózatra. A város egyéb területein található házak és lakások légi optikás technológia
segítségével kapcsolódhatnak a rendszerhez, állítja Zemeník. Hozzáteszi, hogy e technológiának
20 km-es a hatáskörzete, tehát Mikola és Szódó számára is elérhetővé válhat.
Az optikai hálózat főleg a gyors internet és a televízió elérésben nyújt előnyt. Zemeník
kijelentette, hogy a kábelek lefektetésének munkálatait szeretnék úgy rendezni, hogy az elkerülhetetlen földmunkák a legkisebb mértékben zavarják a lakosokat. A cég megvásárolta a
Béke utcában újonnan kiépített járda melletti vonalon elhelyezkedő földalatti vezetékaknákat, ezért ezen a részen ásás nélkül is meg tudják oldani a lefedettséget. A társaság képviselője
szerint nem kell számítani út- vagy járdabontásra sem.
Hozzáférhető források szerint városunkban a UPC és a T-Com, valamint a helyi SATA
Computers is építi az optikai hálózatot. Az infrastruktúra kiépítésének közös jellemzője,
hogy minden szolgáltató minél kevesebb beruházással minél több fogyasztót szeretne megszólítani. Ezért az optikai hálózatot a lakóházak környékére összpontosítják, a távolabbi,
kertvárosi részben nem lesz egyenes lefedettség. A városi képviselő-testület júniusi ülésén
úgy határozott, hogy 10 000 eurós egyszeri illeték ellenében járul hozzá a Konfernet javára
tárgyi teher létesítéséhez. A vállalat reakciója még nem ismert.
(ik)
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Létjogosultság és jogos létkérdések
„A szőlőszem kicsiny gyümölcs, egy kerületi és járási szinten is csökkent a kö- tette lehetővé annak elindítását.
nyár kell hozzá mégis, hogy beérjen...” zépiskolás korú gyermekek létszáma. Ezt a
Nagyszerű megoldás lett volna a probPetőfi Apostolának halhatatlan hasonlata cáfolhatatlan állítást az iskola vezetősége lémánkra, ha közös magyar nyelvű oktatási
több, mint másfélszázados távlatból figyel- és tanárai már 2007-től folyamatosan han- intézményként működhettünk volna együtt
mezteti az olvasót arra, hogy nem szabad goztatják különféle fórumokon. Ha csökken a helyi magyar alapiskolával, ám annak idején,
elhamarkodott következtetéseket
amikor a fúzió lehetősége gondolatként megfolevonni, megalapozatlan gondogant bennünk, bár az alapiskola minden fóruma
latokat papírra vetni, hozzá nem
hivatalosan támogatta, az iskola vezetőségének
értők véleményét tényként kezelni,
a hozzáállása nem volt meggyőzően pozitív, és
féligazságokat dogmaként elfogadami a legszomorúbb, még olyan megyei MKP-s
ni. Egy minőségi társadalomban
vezetőségi tagok sem (egyikük, aki zselízi lakos,
csupán az érett, több szempontból
mindmáig az MKP Nyitrai Kerületi Tanáés hozzáértők által is megvizsgált
csának tagja), akiktől ez természetes módon
gondolatoknak és véleményeknek
elvárható lett volna. Feltehető a kérdés: Vajon
van csupán létjogosultsága.
hogy remélhetünk érdembeli sikert iskolánk
Az utóbbi hónapokban különügyének pozitív irányú előremozdításában, ha
féle sajtóorgánumokban napvilámég sajátjaink sem nyújtanak nekünk segítő
got látott néhány, nem a megfelelő
kezet?
forrásból merítő, és ezért a megaA tornaterem kérdése is számos téves infoto: comgim.sk
lapozatlanság gyanúját bélyegként
formáció biztos forrása. Annyi bizonyos, hogy
magán viselő írás iskolánkról, a zselízi a gyermeklétszám, magától értetődően a fenntartónk, a megye, valamint a város vezeComenius Gimnáziumról. A nyilvánosság diáklétszám is apadni kezd. Érdekes módon tősége közt tárgyalások folytak (folynak?)
elé tárt téves információk és féligazságok nagy szomorúságunkra helyi szinten az a a tornaterem sorsát illetően, a legutóbbi
sok esetben negatív reklámot csináltak in- tendencia tapasztalható, hogy a diáklétszám álláspont értelmében Nyitra megye cserét
tézményünknek, ezért kötelességemnek ér- elsősorban a magyar nyelvű oktatási in- ajánlott fel. A város megkapja az épületet
zem, hogy az írott sajtó hasábjain is kiálljak tézményekben csökken drasztikusan!
A csökkenő diáklétszám miértjének Az iskola diákjaként őszintén kijelenthetem, hogy
a tanári kar, a tanulók, a kedves szülők és
mindazok igaza mellett, akik szívügyüknek másik lényeges eleme az a tény, hogy nálunk nem egy hagyományos iskoláról van szó.
tekintik iskolánk múltját, jelenét és jövőjét, az utóbbi tizenöt évben gombamód A kapcsolat diák és tanár között szorosabb, minmegszaporodott a középiskolák száma. denki fontos, mindenki sokat jelent a másik emés töretlen hittel bíznak bennünk.
Számos alkalommal szemünkre vetették Kevés olyan járás található Szlovákiá- ber számára. Mondják, hogy az iskola a második
már, miért hagytuk, hogy átköltöztessenek ban, ahol annyi középiskola működne, otthonunk, ez a mi iskolánkban teljes mértékben
bennünket a régi épületből a szlovák gim- mint a lévaiban. Voltak miniszterek, érezhető.
Goda Nikoletta, III. osztályos tanuló,
názium épületébe, és miért nem voltunk államtitkárok és egyéb politikusok,
a
diáktanács
elnöke és az iskolatanács tagja
akiknek
ideje
alatt
rengeteg
iskola
jött
képesek hatékonyan harcolni az összeköllétre, és nem látták át ennek jövőbeni
töztetés ellen.
olyan területért cserébe, ahol a majdani torA válasz két fontos problémakört ölel negatívumait annak ellenére sem, hogy
Bátran állítom, hogy a három év alatt, amelyet a gimnázium- nekik tisztában kellett lenniük naterem felépülhet. A városi képviselőknek
ban töltöttem, az iskola gyermekből gondolkodó, felnőtt a demográfiai mutatókkal. azonban ezzel kapcsolatban is komoly kéembert formált belőlem. Így tehát érthető, ha felkapom a Sajnálatos módon ezzel éppen telyei támadnak... A kérdés újra adja magát:
fejem, amikor azt hallom, nincs jövőnk, sem színvonalunk. a magyar oktatási nyelvű kö- Vajon milyen alapon merül fel a kétkedés
Ezt megcáfolván hozom fel példának a Comenius Projectet, zépiskolák jövőjét lehetetlení- lehetősége? Milyen alapon állíthatja valaki
a sajtóban, hogy iskolánknak nincs létjoamelyben nagyra becsült tanárnőnk, Bogolepova Klára szer- tették el.
Sokszor felrótták nekünk gosultsága? Véleményem szerint bármely
vezésének köszönhetően sok gyerek vett részt iskolánkból. A
projekt során kétszer megjártuk Németországot, Belgiumot azt is, vajon miért nem nyitunk település első emberének feladata, hogy poérdekében zitív reklámot csináljon a területén működő
és Spanyolországot. Én személy szerint Spanyolországban megmaradásunk
voltam iskolatársaimmal, mi képviseltük Szlovákiát, és a népművészeti szakot, hogy oktatási intézményeknek! Mert amíg van
fent említett államokból szintén egy-egy csoport képviselte idevonzzuk a végzős alapisko- megfelelő bázis a hátunk mögött, szülők, akik
hazáját. Sok közös programunk volt, végül az utazás végén a lás tanulókat. Az igazság abban hozzánk íratják gyermekeiket, és elégedettek
szervezők azt a következtetést vonták le, hogy messze felül- rejlik, hogy abban az időben, a munkánkkal, tanulóink sikereivel, s lelkes
múljuk a többi csoportot. Itt említeném meg, hogy a projekt- amikor a kérdéssel érdemben pedagógusgárda sarkallja tanulóinkat heti
valóban foglalkoztunk, az szinten olyan eredmények elérésére, amelybe sikeres pályázat útján kapcsolódhattunk be.
Tehát visszatérve a színvonalra... mégsem a diákok a iskola vezetősége kérvényezte ekkel országos viszonylatban is a legjobbak
fokmérői? Dehogynem… valamint a tanári kar! Így tehát a a szak elindítását, minisztériu- közt tarthatjuk számon magunkat, igenis
környéken élő szülőket és gyermekeiket is arra buzdítanám, mi engedélyt is kaptunk kidol- VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!!!
Mindaddig, amíg minden egyes tanuhogy iskolaválasztás esetén saját maguk győződjenek meg gozott tanmenettel és pedagógiai
dokumentációval,
csupán
lónkból
becsületes, tisztességes, magyarintézményünk pozíciójáról, ne pedig úgy, mint azok, akik
csupán légből kapott kijelentésekre alapozva becsmérelnek igény nem volt rá a környező ságát és szűkebb pátriáját szerető embert nealapiskolák tanulóinak részé- velünk – VAN LÉTJOGOSULTSÁGUNK!
bennünket.
Mindaddig, amíg elmondhatjuk maNémeth Veronika, III. osztályos tanuló ről. Jelentkezők hiányában vajon hogyan indíthattuk volna gunkról, hogy tanulóink több, mint nyolcvan
el a szakirányt?
fel, ebből az első szociológiai indíttatású.
százalékát felvették számos szlovákiai,
Amikor a szakosítás újra szóba került, csehországi és magyarországi felsőoktaDemográfiai mutatók által világosan bizonyítható tény ugyanis, hogy országos, már az új tanügyi törvény (245/2008-as) nem tási intézményekbe, ráadásul többségük
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Röviden
A Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola mellett működő Franz Schubert Gyermekkórus
június 23-án egy új CD anyagát vette fel.
Egy zselízi család a városnak szeretne ajándékozni egy 670 m2-es szőlőterületet. A
városi képviselő-testület augusztusi ülésén
dönt majd arról, elfogadja-e a várostól délre
fekvő ajándékterületet.

Élet költözik a szabadtéri színpadra
A kezdeti bizalmatlanság és az ezt követő,
a szabadtéri színpad felújítási költségei körül
kialakult helyzet késztette az érintetteket
– a bérlőt és a várost – kapcsolatuk tisztázására. Az átépítés költségeinek bérleti díjba
való beszámításának a lehetőségét június

A zselízi kemping területén június elején
tolvaj garázdálkodott. Főleg az elektromos
vezetékekre és a faházak további fémelemeire specializálódott. Néhány nappal később
a rendőrség elfogta a tettest, egy fiatal zselízi
férfit. A károk helyrehozatala előreláthatóan
néhány ezer eurót követel meg.
Júliusban a mikolai óvoda épületén ablakcserét hajtanak végre.
A Komenský utcai gondozóház bérlői kérvényezték a városnál az épület ablakcseréjét.
Egy piackutatás szerint, amelyet a Tenergo cég
végzett 2010-ben, az ablakcsere több mint 70
ezer euróba kerülne. A városi képviselő-testület képviselői augusztusban döntenek arról,
elvégezteti-e a város az ablakcserét, vagy más
lehetőséget választ az épület kedvezőtlen
műszaki állapotának megoldására. A lehetőségek között szerepel a lakások esetleges
eladása is, hangzott el a képviselők júniusi
munkaértekezletén.
Az alapiskolák politechnika tantárgyaira
irányuló kísérleti projektnek köszönhetően
a zselízi szlovák alapiskola az oktatási minisztérium forrásaiból szerelheti fel az iskolai
műhelyeket, valamint a fizika-tantermet és
szertárat. Az alapiskola pályázati sikerének
köszönhetően a többi iskolával szemben
egyéves előnnyel vezethetik be a politechnikai oktatást. A többi iskolának a szükséges
felszerelést saját forrásból kell majd fedeznie.

elején egy munkaértekezlet során tárgyalták
meg a városi képviselői és a szabadtéri színpad bérlője.
A Man Transport K. idén tavasszal
nyerte meg a szabadtéri színpad bérlésére
kiírt versenypályázatot, 515 eurós havi
bérlettel. Mint ahogy a munkaértekezleten
a társaság képviselője, Manhercz Péter elmondta, rögtön a létesítmény átvétele után
a tetőzet és az ablakok állapotából fakadóan
veszélyhelyzet alakult ki. Ezt azonnal orvosolnia kellett, mivel az intenzív esőzések
miatt beázott az épület. Ezt követően kérvényt nyújtott be arra vonatkozóan, hogy
a javítások költségeit vonják le a bérleti díj-

ból. A problémát az okozta, hogy a szerződés
értelmében előbb engedélyt kellett volna
kérnie a várostól, s csak utána megkezdeni
a munkát. „Igyekeztem a rám bízott vagyont
menteni, ezért döntöttem úgy, hogy gyorsan
cselekszem, a papírmunkára nem volt idő,
minden beázott. Ha az előírásoknak
megfelelően cselekszem, talán már
nem lenne mit megmenteni” – mondta Manhercz Péter az értekezleten.
Hozzátette még, hogy semmi fölösleges beruházás nem volt és nem is lesz
a szabadtéri színpadon, de – a város
jóváhagyásával – a létesítményen
szükségesek lesznek további beruházások. Kijelentette, hogy a várostól
nem kér pénzt, csak azt szeretné elérni, hogy a bérleti díjból levonhassa
a beruházás összegét, amit 80 ezer euróra becsült. A jelenlevő képviselőknek nem jelentett problémát ennek a megoldásnak a támogatása, akár egész összegben
is. Ez azt jelentené, hogy az említett összegű
beruházás után a bérlő tizenegynéhány évig
nem fizetne bérleti díjat. A város a bérleti díj
helyett egy felújított, működő létesítményt
kap, számos kulturális rendezvénnyel, amelyeket a bérlő szervez majd a jövőben.
A munkaértekezlet résztvevői ellátogattak a szabadtéri színpadra, ahol saját
szemükkel győződhettek meg az épület állagáról és a felújítási munkálatok menetéről.
Ha azok a bérlő tervei szerint haladnak, az
első kulturális rendezvényt már idén nyáron
megtarthatják.
(ik)

A Napfény utca lakosai azt kérik, hogy vezessék be hozzájuk is a városi hangosbemondót.
Hangszórók csak a környező utcákban
vannak, és a nagy forgalom mellett ebben
a sűrűn lakott utcában nem hallják a jelentéseket. Kérésüket a képviselő-testület júniusi
ülésén Ladislav Vékony tolmácsolta. Hasonló problémával küszködnek más területek
lakói is, példaként Horváth Géza a Sacher
utca egyes szakaszait említette.
Június végéig aláírták az új lakások építéséről
és a munkásszálló felújításáról szóló szerződést – erről tájékoztatott Kádasi Erzsébet,
a városi hivatal elöljárója. Mivel az építkezés előkészületei és a szükséges engedélyek
beszerzése eltart néhány hétig, a munkásszálló bérlőinek szerződését július végéig
meghosszabbították.

A kátyúk javítása folyamatban van, azonban nem a kívánt ütemben halad. A városnak továbbra is gondot okoz az aszfalthiány. Félix Béla, a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának
vezetője a képviselő-testület júniusi ülésén elmondta: a helyzetnek júliusban javulnia kellene,
legalábbis a Nyitrai Regionális Útkezelőség képviselőinek ígérete szerint. Július elején Zselízen
folytak a javítási munkák, ezután Mikolán és Szódón folytatódnak tovább, és ha marad pénz,
Zselízen további foltozásra is sor kerülhet. Mind a helyi utak, mind pedig a regionális útkezelőség hatáskörébe tartozó szakaszok javításának minőségével kapcsolatban kritikus megjegyzések
hangzottak el az ülésen.
(ik)
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kér. A beruházó beleegyezése a képviselők
szerint kérdéses lesz, hiszen a vállalat eredetileg csupán 200 eurót kínált ilyen célra.
Amennyiben mégis kifizetné az 50-szer nagyobb összeget, Vojtech Tomašovič szerint
azt a szódói ravatalozóra kellene fordítani .
A szabadtéri színpad bérlője, a Man
Transport K. a város képviselőivel összehívott június eleji munkaértekezlet után benyújtotta az épület felújításának kiadásairól
szóló összegzést. A munkálatokra a vállalat
eddig 80 278 eurót költött. Egyúttal felkérte
a várost, hogy a vagyonába való beruházást
kompenzálja, mégpedig a havi 515 eurós bérleti díjból való fokozatos levonással. A bérlő
hozzátette: az összeg csaknem végleges, csupán az épület körüli vízelvezetést kell még
megoldani, ennek költségei azonban még
ismertek. A város jogásza biztosította a képviselőket, hogy bármilyen jövőbeni beszámítás csak a testület jóváhagyásával valósulhat
meg. A kérdés vitájának zárásaként Sokol
László és Ladislav Vékony megállapította,
hogy a beruházásnak köszönhetően a városi
vagyon értékelődött fel. A vállalkozó kiadásainak kompenzálásával ugyan a város elesik
a bérlettől, ellenben a működő szabadtéri
színpad a lakosokat szolgálja majd. A bérlő
képviselői biztosították a városi képviselőket, hogy a városra partnerként tekintenek,
és nyitottak bármilyen nemű együttműködésre a megújult szabadtéri színpadon való
rendezvényszervezés terén.
További munkaerőt kér az óvoda
A képviselő-testület jóváhagyta egy 12 662
négyzetméteres telek eladását a Selyz Bútor
K-nek 10 000 euróért. A vállalat megnyitása óta, 2005-től törődött a telekkel, ezért
a testület a különleges eljárásban való eladásként kezelte az értékesítést. Jóváhagyta
a főellenőr tevékenységének tervezetét és
a városi iskolatanács tevékenységéről szóló
beszámolót. A képviselők megvitatták a zselízi
óvoda egy további munkaerő felvételére irányuló kérvényét. Az óvodába a jövő tanévben
100 gyermek jelentkezett be. Hogy az intézmény minden igénylőt ki tudjon elégíteni,
egy újabb óvónőt kellene alkalmaznia. Ez az
év végéig további 3430 eurós kiadással járna.
Vojtech Tomašovič kijelentette: a tanügyi
és kulturális bizottság támogatja az óvónők
számának növelését. A bizottság további
ajánlása értelmében a képviselő elmondta:
javasolni fogja, hogy a jövő évi költségvetésbe bekerüljön egy 70 000 eurós tétel az óvoda fokozatos felújítására. Az óvoda kérvényét
a testület tudomásul vette, és javasolta a polgármesternek, hogy értékelje át az intézmény
szerkezeti felépítését.
Nem előlegezzük meg a városi napok
projektköltségeit
Városunk sikeres volt a Zselíz 2013 – európai
polgárok napjai elnevezésű projektjével,
és 25 000 eurós támogatást nyert. A vissza

Röviden

A Matica slovenská helyi szervezete áprinem térítendő támogatást a városi napok
lisban tisztújítást hajtott végre. A szervemegszervezésére használhatná fel, amelyen
zet elnöke Magdaléna Holková lett, miua projekt értelmében 8 partnervárosi kültán a volt elnök, Štefan Kuruc lemondott
döttség is részt venne. A sikeres projekt
tisztéről. Az új elnök asszony kijelentette,
ugyan elismerést váltott ki a képviselőknél,
hogy szeretné jobban aktivizálni a tagságot,
akik ugyanakkor a finanszírozás tekintetéfőleg kulturális rendezvények szervezése
ben megkérdőjelezték megalapozottságát.
terén. Az új vezetőség céljai megvalósítása
A projekt költségeit ugyanis a városnak
mentén azt tervezi, hogy a város területén
kellene előfinanszíroznia, a támogatást petevékenykedő összes szervezettel felveszi
dig várhatóan csupán jövőre kapná kézhez.
a kapcsolatot.
„Szép dolog, hogy megnyertük a támogatást,
de nem támogathatom azt, hogy a város előA városi napokon már ötödik alkalommal
finanszírozza a projektet” – mondta Ladislav
rendezik meg a hagyományos Garammenti
Vékony. Egyetértett vele Vojtech Tomašovič
verbunkot. A rendezvény része lesz az Ilyeis, aki szerint csak addig nyújtózkodjunk,
nek vagyunk fesztiválnak, amelyre a Viseameddig a takarónk ér. Szerinte 25 ezer eurót
grádi alap ad támogatást. A főtéren megelkölteni 3 nap alatt merészség. Martosy Perendezendő kulturális fesztiválon a tervek
ter szerint a városnak saját, kisebb volumenű
szerint 20 együttes 780 tagja vesz részt.
rendezvényeket kellene szerveznie. Kádasi
Előzetes tájékoztatás szerint városunkba láErzsébet városi elöljáró arról tájékoztatta
togatnak a V4-es országok nagykövetei is.
a jelenlevőket, hogy a projekt támogatása a
meghívottak, ill. a résztvevők számától függ,
A Miracle kávéház, amely már jó néezért lehetséges a költségvetés csökkentése
hány éve a kultúrházban tartott nyitva,
is. A képviselők tudomásul vették a beszáés rendkívül nagy kávéválasztékáról volt
molót, de nem értettek egyet a projektum
ismert, július közepén örökre bezárja kaelőfinanszírozásával.
puit. A megüresedett helyiségek sorsáról
Mikolai járda: kiválasztották a kivitelezőt
a városi képviselő-testület dönt majd.
A határozatok teljesítésének és az interpellációk megválaszolásának ellenőrzése
piskola udvarára tervezett többrendeltetésű
során Martosy Peter ismét feltette a múlt
sportpálya esetében is, amelyet a város szinhavi ülésen megfogalmazott kérdését. Azt
tén a LEADER programból szándékozik fiakarta tudni, ki utasította az Eurospinnt,
nanszírozni. Polka Pál azt kérte, készüljön
hogy azoktól a polgároktól is elszállítsa a
egy kimutatás arról, mennyibe kerülne a
háztartási hulladékot, akik hosszú ideje nem
városi parkban található közvilágítás felújífizetnek ezért a szolgáltatásért. Polka Pál a
városi rendőrség tevékenységének megvitatása során
arról tájékoztatott, hogy a
városi rendőrség és a városi
hivatal vezetői közti viszonyban egy ideje feszültség
érezhető. Ismételten felrótta,
hogy az Eurospinn igazgatója
nincs jelen az ülésen. Kritikusan megjegyezte, hogy
amennyiben a képviselő
javaslatából nem születik
határozat, gyakran nem kap
megfelelő figyelmet. Vojtech
Tomašovič interpellációt intézett a mikolai járda tervezett építése ügyében. Gubík A szabadtéri színpad felújítását követően a bérlő tervei szerint élénk kulturális
Emese városházi osztályveze- élet helyszíne lesz a létesítmény. Manhercz Péter, a Man Transport társaság képtő válaszában elmondta, hogy viselője, aki a szabadtéri színpadot üzemelteti, nem titkolta, hogy szeretné visszaadni az épület régi dicsőségét. Szándéka komolyságáról tanúskodik a szabadtéri
a beruházás ügyében tartják
színpadon folyó felújítási munkák eddig nem látott terjedelme is.
a felvázolt határidőket. „Pá- A kulturális élet fellendítése a városnak ezen a részén magával vonja majd a lalyázatban kiválasztottuk a ki- kosok nagyobb mozgását, amire a városnak megfelelő feltételek kialakításával kell
vitelezőt. A támogatás iránti felkészülnie, figyelmeztetett Polka Pál. Ennek egyik módja az lehetne, ha a város
kérvényeket augusztus végéig a közeljövőben felújítaná a park járdái mellett álló közvilágítást.
(ik)
lehet beadni, egy hónap az
tása legalább a fő irányokban. Azt javasolta,
értékelés, további négy hónapot vesz igénybe
hogy két közmunkás állandó jelleggel a
az elszámolás” – tájékoztatott az osztályvezepark rendben tartásán dolgozzon.
tő, és hozzátette, hogy az építkezés 2014-ben
(ik)
valósul meg. Hasonló a helyzet a magyar ala-

magunkról, hogy tanulóink több, mint
nyolcvan százalékát felvették számos
szlovákiai, csehországi és magyarországi

felsőoktatási

intézményekbe,

ráadásul többségük a legnívósabb
egyetemek

felvételi

követelmény-

rendszerének tesz eleget – VAN
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Júniusi önkormányzati ülés

Nyári ülés színes
tartalommal
A zselízi városi képviselő-testület június
27-én Kepka Márk alpolgármester vezetésével tartotta 32. rendes ülését. Bevezetőben
a képviselők a temetői szolgáltatásokat
szabályozó általános érvényű rendelet
(ÁÉR) módosítási javaslatával foglalkoztak.
A változás elsősorban az urnák elhelyezését,
az urnák utáni és egyéb, bérletmegújítással
kapcsolatos illetékek összegét érintette. Az
urnák elhelyezésének egyik paraméterét
– az 1,2 méteres kötelező mélységet Ladislav Vékony túlzottnak tartotta. Mivel
a temetkezési törvény nem szabályozza
külön az urnák földben való elhelyezését,
az előterjesztők szerint a koporsók elhelyezésének paramétereiből kell kiindulni.
A képviselők jóváhagyták az ÁÉR módosítását. Az előterjesztett írásos anyagok
minőségét Martosy Peter megkérdőjelezte
a közrendet szabályozó ÁÉR ügyészségi
kifogásának megvitatása során. A képviselő azt is nehezményezte, hogy a testületi
háttéranyagok különböző formátumban
érkeznek a képviselőkhöz. Nyúl József, a
város jogi képviselője kijelentette, hogy az
ügyészi kifogás csupán jogi vélemény, és
nem minden esetben helyes. A határozat
két változatban készült el: az egyik szerint
a testület az egész ÁÉR-t megszünteti, a másik szerint csupán az ügyész által kifogásolt
részeket törli, majd módosítja. A testület
sem az egyik, sem a másik változatot nem
hagyta jóvá. Tudomásul vett egy beszámolót a város olyan, összesen 1328 eurós nagyságú kinnlevőségeiről, amelyek behajtásától
immár eltekintett. Tudomásul vette a város
kulturális és oktatási intézményeinek nyári
szünetre szóló tevékenységi tervét.
Zöld utat kapott az optikai hálózat és a
költségbeszámítás
A képviselők jóváhagyták a Konfernet
vállalat tervezett optikai kábeles beruházásával kapcsolatos, tárgyi teher létesítésére irányuló kérvényét. A teherről szóló
szerződés biztosítja, hogy az önkormányzat
beleegyezzék a kábelek városi telkeken való
elhelyezésébe. A kérdéses 29 telken létesített
tárgyi teherért a város a testületi határozat
értelmében 10 000 eurós egyszeri illetéket
→2
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A nyári hőségekben a víz jelenti a legjobb felfrissülést. Ez mind az emberekre, mind a virágokra
igaz. A több mint 800 ezer eurós költségvetésű, Zselíz város légkörminőségének megoldása elnevezésű projektnek köszönhetően a város közterületek tisztítására alkalmas járműveket szerzett be, többek között egy öntözőkocsit is. Ennek segítségével tisztítja az úttestet és öntözi a közterületeken levő virágokak. Az új gépeknek köszönhetően a város javítani tudta szolgáltatásainak minőségét, és egyben az öntözést is költséghatékonyabban meg tudja oldani.
(ik)

Garammenti verbunk – gálaműsor,
gastrofesztivál, konferencia...
Szeptemberben valósul meg az Ilyenek vagyunk nemzetközi népművészeti fesztivál VI.
évfolyama, amelynek minden évben szerves
része a Zselízen játszódó Garammenti verbunk.
A fesztivál járásunk több városában és községében valósul meg, és főleg a visegrádi négyek országainak néptánccsoportjai vesznek rajta részt.
Városunkon kívül Léván, Ipolyságon, Nagysallóban, Óbarson, Szántón és Garamkovácsin lesz
fesztiváli rendezvény. A fesztiválon többek közt
a következő néptánccsoportok is részt vesznek:
Zespol Piesni i Tanca Wiwaty, Pobiedzisko
(Lengyelország), Netz Táncprodukció, Budapest

(Magyarország), Olšina népi együttes, Orlov
(Csehország), Fluminimaggiore folklórcsoport,
Szardínia, valamint a Šaffa sarkantyúja 2013 országos szólótáncverseny győztesei.
Szeptember 14-én, szombaton a Garammenti
verbunk már V. évfolyamába lép. A Néptáncos
Babilon című gálaműsoron kívül, amelyet a Szent
Jakab téren tartanak, a rendezvény része lesz
a kultúrházban megtartandó táncház, a népi
mesterségek vására, a civil szervezetek gasztrofesztiválja, egy közös kulturális örökségről szóló
konferencia és a táncház. Az idei Garammenti
verbunkra közel 800 résztvevőt várnak. (ik)

