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Dobré by bolo napísať to asi takto: Na to, aby sa
niečo urobilo, často netreba veľa ľudí. Keď je človek, ktorý vie, má vytýčený cieľ, jasnú myšlienku

Želiezovský

Ondrejský jarmok

a päť ľudí, z ktorých každý urobí časť roboty, dá

sa uskutoční v dňoch

sa dosiahnuť zázrak. Keď je jasná myšlienka, veľa

20. až 21. novembra 2015

sa dá dosiahnuť aj bez financií.
(Viac na 6. strane.)
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cena: 0,35 eur

Trasu dlhú 56 kilometrov, pozostávajúcich zo spevnených ciest, lesných
ciest a chodníčkov, s výškovým rozdielom 2900 m(!) absolvoval Andor za
7 hodín 9 minút, čím v poli 60 pretekárov získal 2. – 4. miesto.
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Októbrové zasadnutie MsZ

Knižnica ako
príspevková organizácia bude zrušená
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 13. rokovaní
29. októbra v sobášnej sieni mestského
úradu. V úvode rokovania schválilo
hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom
roku 2014/2015. Riaditeľ ZŠ Želiezovce
Vojtech Tomašovič pri tejto príležitosti
zdôraznil potrebu posilnenia financovania školských klubov a vyzval zastupiteľstvo, aby zvýšenie príjmov z podielových daní premietlo v príslušnej
rozpočtovej položke. Dodal tiež, že by
bolo potrebné zvážiť zvýšenie školného
v školských kluboch, aj keď v tejto otázke zatiaľ nedospeli k dohode s riaditeľkou ZŠ s VJM.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou reformovanej kresťanskej cirkvi
o odstúpenie od zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku v Želiezovciach. Prednostka MsÚ Diana
Csicsmanová poznamenala, že nahlásené problémy s údržbou cintorínov riešil
správca po rokovaniach s primátorom,
celkovo však údržba nie je na požadovanej úrovni. V otázke sa rozbehla
rozprava týkajúca sa okrem údržby
cintorínov aj úrovne pohrebných služieb. Diskutujúci poukázali najmä na
nepriaznivý stav, keď samotný pohreb
prebieha v réžii jednej pohrebnej služby, vykopanie a zakrytie hrobu pritom
vykonáva druhá služba, ktorá je zároveň
správcom cintorínov. Zastupiteľstvo zobralo žiadosť cirkvi na vedomie.
→2

Aktivita vedenia mesta v oblasti získavania zdrojov z europrojektov priniesla v uplynulých
dňoch svoje prvé ovocie. Padlo totiž rozhodnutie, podľa ktorého želiezovský projekt modernizácie verejného osvetlenia bude podporený. Znamená to, že žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola
schválená a mesto bude môcť už v najbližších týždňoch začať realizáciu projektu modernizácie verejného osvetlenia. Náklady projektu boli rozpočtované vo výške 679 565,50 eur, z toho
nenávratný finančný príspevok činí 95 %, čiže 645 587,22 eur. Mesto bude musieť projekt
spolufinancovať 5 percentami, t. j. sumou 33 978,23 eur. Podľa štúdie, vyhotovenej ešte pred
podaním projektu, by dosiahnutá úspora z osadenia úsporných svetelných zdrojov mala zabezpečiť návratnosť tejto sumy do 1 roka.
Foto: (dš)

Park bude naozaj mestský, nemusí však byť „Želiezovský“
Pamätáte si kauzu okolo pomenovania
mestského parku spred niekoľkých rokov?
Želiezovský, Esterházyovský alebo Schubertov? Mestské zastupiteľstvo sa usilovalo
o zmenu názvu Želiezovského parku, narazilo však na odpor Názvoslovnej komisie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR,
ktorá rezolútne odmietla akúkoľvek zmenu
názvu štátom chráneného areálu. „Členovia
názvoslovnej komisie názov neodporučili

zmeniť na Esterházyovský park. Navrhovaný
názov okrem iného nevyhovuje pravidlám
slovenského pravopisu. Správna podoba by
mala byť Esterháziovský park. Podoba názvu Želiezovský park je vo verejnosti vžitá a
v tejto podobe je chránený areál zapísaný v
Štátnom zozname osobitne chránených častí
prírody a krajiny,“ znela odpoveď riaditeľky
úradu koncom roka 2010. Od budúceho roka
však môže byť všetko inak.
→3
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Knižnica ako príspevková organizácia bude zrušená
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Po krátkom prerokovaní podmienok
zrušenia Mestskej knižnice ako príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právneho nástupcu
poslanci schválili zrušenie príspevkovej
organizácie. K dispozícii mali poslanci
tak správu prednostky, ako aj poverenej
riaditeľky MsK, avšak ďalšiemu prerokovaniu tejto otázky sa predišlo procedurálnym návrhom poslanca. Po krátkej
prestávke pristúpili k hlasovaniu a schválili zrušenie právnej subjektivity mestskej
knižnice. Poverenej riaditeľke uložili vypracovať plán revízie knižničného fondu
vrátane organizačného a personálneho
zabezpečenia, vypracovať účtovnú závierku, uzavrieť účtovné knihy, odovzdať
živnostenské oprávnenie organizácie ku
koncu roka a predložiť zriaďovateľovi.
Mestskému úradu uložili prevziať majetok
a záväzky organizácie, vyhotoviť potrebné
oznámenia vyplývajúce z pracovno-právnych a zmluvných vzťahov a vysporiadať
aj všetky finančné vzťahy organizácie.
MsZ schválilo zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta
Želiezovce a zobralo na vedomie správu
o prijatých nápravných opatreniach vyplývajúcich z následnej finančnej kontroly.
Nápravné opatrenia boli vykonané v troch

prípadoch: bola spracovaná smernica
o cestovných náhradách, smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
a smernica o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel. Schválilo
predaj pozemku pri pošte a zámenu pozemkov medzi mestom a rímsko-katolíckou cirkvou, v rámci ktorej mesto vymení
svoje pozemky okolo Kostola sv. Jakuba
za cirkevné pozemky v strede námestia.
Schválilo aj žiadosť o zriadenie vecného
bremena na účely zabezpečenia elektrickej
prípojky pre žiadateľov v záhradkárskej
oblasti. Z rozpravy vyplynulo, že ide o 8
záhradkárov, ktorí chcú do svojich chatiek
zaviesť elektrinu, ich počet sa bude môcť
časom rozrásť. MsZ určilo jednorazový
poplatok za zriadenie vecného bremena vo
výške 500 eur. Zrušilo svoje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o podmienkach
ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni.
Primátor informoval o tom, že podmienky
v objekte nevyhovujú požiadavkám a podľa zákona by sa nemal prevádzkovať, preto
sa mesto rozhodlo ho zatvoriť.
Vedúca odboru výstavby a územného
rozvoja informovala o zámere spoločnosti
LIDL postaviť ročne 10 detských ihrísk
v mestách, kde je predajňa spoločnosti.
Výber sa bude uskutočňovať na základe

Pavol Ivan potvrdený
v predsedníckej funkcii
Členovia
občianskeho
združenia Mikulčan zasadli na valnom zhromaždení
organizácie 6. novembra

Privítal ich Pavol Ivan, ktorý odovzdal slovo primátorovi Ondrejovi Juhászovi,
aby predniesol slávnostný

v mikulskom kultúrnom
dome. Tohtoročné zasadnutie sa nieslo v znamení
jubileí: prítomní si pripomenuli 940. výročie prvej
písomnej zmienky o obci
Mikula a zároveň 5. výročia založenia OZ Mikulčan.

príhovor. O tom, že pripravovaná monografia o obci,
teraz mestskej časti, sa
pripravuje, referovala Margaréta Nováková, pracovníčka Tekovského múzea
v Leviciach, ktorá prečítala niekoľko zaujímavých

faktov z histórie Mikuly.
Predsedovi OZ zároveň
odovzdala kópiu stredovekej listiny, na ktorej
figuruje písomná zmienka
z roku 1075. Ďalšie kópie
dostali predstavitelia rímsko-katolíckej a reformovanej cirkvi. Na zasadnutí
bolo zvolené staronové
vedenie OZ: predsedom
zostal Pavol Ivan, podpredsedom Ladislav Molnár. Po
voľbe do ďalších orgánov
združenia, odznení správ
o činnosti a hospodárení informoval primátor
o aktuálnych udalostiach
v samospráve. O tom, že sa
slávi dvojité jubileum, nedali organizátori zabudnúť
ani v závere spoločenskej
udalosti: prítomných pohostili výborným gulášom,
narodeninovými tortami
a občerstvením.
(ik, foto: archív
OZ Mikulčan)

hlasovania po kategóriách podľa počtu
obyvateľov. Mesto má určiť vhodné lokality pre prípad, že bude v hlasovaní vo
svojej kategórii úspešné. Emese Gubíková
dodala, že na základe svojich zisťovaní si
vytipovala dve lokality: miesto bývalého
detského ihriska na Sládkovičovej ulici
a v areáli Centra voľného času. V rozprave
bola spomenutá ďalšia lokalita: park, nakoniec sa však poslanci dohodli, že otázku
lokalizácie nechajú otvorenú a rozhodnú
sa až v prípade, že mesto Želiezovce bude
v hlasovaní úspešné, so zámerom zapojenia sa do súťaže však v uznesení súhlasili.
Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov na nájomnom a schválili udelenie ceny Pro Urbe Walterovi
Schmidtovi,
konateľovi
spoločnosti
Himolla, materskej spoločnosti Selyz
Nábytok, s.r.o. MsZ sa oboznámilo aj
so správou o septembrovej činnosti
mestskej polície. Predsedovia komisií
informovali o zasadnutí svojich poradných orgánov a výsledkoch ich rokovaní.
V rozprave k tejto téme zastupiteľstvo
venovalo niektorým témam osobitnú
pozornosť: možnosti využitia telocvične
T-18 v zimnom období, príprava rozpočtu, prevzatie nových nájomných bytov
na Rákócziho ulici, otázka naplnenosti
materských škôl. V interpeláciách žiadal
Miroslav Kriška informáciu o vzťahoch
mesta a Prima banky, o čerpaných úveroch a ich využití, Ľudovít Baka sa informoval o opodstatnenosti niektorých
výdavkových položiek mesta. Primátor
Ondrej Juhász v diskusii informoval
o petícii obyvateľov bytového domu
(DOS) za výmenu okien a vchodových
dverí budovy. Prítomní sa jednomyseľne
vyjadrili, že túto investíciu je potrebné
financovať z fondu údržby a opráv, ktorý
sa však musí tvoriť v dostatočnom objeme. Tibor Csenger informoval svojich
kolegov, že Nitriansky samosprávny kraj
pristúpi k celkovej rekonštrukcii už sčasti zrekonštruovanej cesty smerujúcej od
Ul. kpt. Nálepku na Veľký Dvor cez železničné priecestie. Práce sa začnú najskôr
v druhom polroku 2016. V odpovedi na
poslaneckú otázku primátor informoval
o tom, že po konzultáciách s predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti o pripravenosti nášho projektu kanalizácie je žiadosť o finančný
príspevok pripravená na podanie vo
výzve, ktorá je otvorená od konca novembra. Projekt má podľa predstaviteľov akciovej spoločnosti veľkú šancu na
úspech. V prípade pridelenia finančných
prostriedkov by mohol byť zrealizovaný
do roku 2017.
(ik)
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Komisia ekonomiky: prioritou zvýšenie Park bude
bežných príjmov
naozaj mestský...
O tom, čo si naše mesto bude môcť
dovoliť v budúcom roku, sa rozhoduje pri
tvorbe mestského rozpočtu. Jeho tvorba na
ďalší rok vždy kulminuje v poslednom štvrťroku a nie je to inak ani tentoraz. Komisia
ekonomiky zasadla k prvému prerokovaniu
budúcoročného rozpočtu v polovici októbra.
V prvej časti rokovania sa účastníci
zaoberali otázkou ako zvýšiť príjmy mestského rozpočtu. Vedúca odboru ekonomiky na mestskom úrade Monika Tomeková
poznamenala, že je predpoklad na určité
zvýšenie príjmov z podielových daní. Keďže
sa má zvýšiť aj percentuálna časť daňových
príjmov určených na prerozdelenie formou
podielových daní, určité zvýšenie príjmov sa
dá očakávať z tohto zdroja. Priestor na znižovanie výdavkov je však limitovaný, určitý
výsledok môže mesto dosiahnuť reštrukturalizáciou svojich úverov, ak to potvrdí aj práve prebiehajúca analýza možností. Reálnou
možnosťou na zlepšenie finančnej situácie
mesta je zabezpečenie ďalších dodatočných

príjmov. Väčšie príjmy z kapitálového majetku sa neočakávajú, keďže mesto nemá
nehnuteľnosti na predaj. Z rokovania vyplynulo, že najschodnejšou cestou zlepšenia
finančnej situácie mesta je zvýšenie bežných
príjmov.
Prítomní členovia komisie sa zhodli na
tom, že miestne dane by sa nemali zvyšovať.
Podporili však zámer na asi 20 percentné
zvýšenie poplatku za odpad. V oblasti odpadového hospodárstva považuje komisia
za dôležité, aby mesto dokázalo znížiť svoje
náklady na likvidáciu odpadu. Jedným zo
spôsobov je podľa nej zmena podmienok
využívania zberného dvora, kde je možnosť limitovaného umiestnenia drobného
stavebného odpadu zneužívaná. Druhou
možnosťou dosiahnutia tohto cieľa je zmena
v motivovaní v oblasti separovaného zberu
odpadu, pretože záujem obyvateľov o tento spôsob zhodnocovania odpadu upadá.
Komisia odporúča rozbehnúť kampaň na
vysporiadanie pozemkov, z čoho by mesto
tiež mohlo získať určité príjmy. (ik)

Otázka cintorínskych služieb
otvorená
Za uplynulé obdobie zaevidovali na
mestskom úrade tri podnety od občanov,
týkajúce sa úrovne služieb v želiezovských
cintorínoch. Vo všetkých prípadoch došlo
po osobnom rokovaní primátora so správcom želiezovských pohrebísk k náprave. Na
októbrovom zasadnutí MsZ o tom informovala prednostka MsÚ Diana Csicsmanová.
Podľa nej správca reaguje a na požiadanie
odstraňuje nedostatky, dlhodobo však úroveň služieb v oblasti správy cintorínov nie
je na očakávanej úrovni.
Svedčí o tom aj iniciatíva reformova-

ného cirkevného zboru v Želiezovciach
zameraná na prevzatie správy reformátskeho cintorína. Miestny cirkevný zbor podal
žiadosť, aby mesto odstúpilo od súčasnej
zmluvy o správe pohrebísk. Kurátorka
Gabriela Cserbová to odôvodnila nekvalitnými službami. Ako pre naše noviny povedala, po prípadnom prevzatí do správy by
práce v oblasti správy cintorína vykonávali
členovia reformátskeho cirkevného zboru.
Tí svoj postoj k tejto potenciálnej úlohe
prezentovali na jar tohto roka, keď zo strany Orgovánovej ulice dobudovali oplotenie
areálu reformátskeho cintorína.
Pred niekoľkými týždňami
premaľovali plot cintorína zo
strany Ulice SNP.
Na októbrovom zasadnutí poslanci skonštatovali, že
problém nie je len v oblasti
správy cintorínov. Ide aj o úroveň poskytovania pohrebných
služieb, resp. otázku vzťahov
dvoch konkurenčných firiem.
Ako podotkol miestny rímsko-katolícky dekan Stanislav
Illéš, problémy, ktoré si ľudia na
niektorých pohreboch všímajú,
vyplývajú z nedokonalosti zákoČlenovia reformovaného cirkevného zboru vybudovali na na o pohrebných službách, resp.
jar tohto roku oplotenie reformátskeho cintorína zo strany z toho, ako sa k tejto nedokonaOrgovánovej ulice. Zbor by chcel dosiahnuť aj stanovenie losti stavia správca cintorína.
Na základe odznených diskusotváracích hodín a zamykanie cintorína mimo nich.

1→

„Na základe úlohy vyplývajúcej
z programového vyhlásenia vlády sa v roku
2013 začalo prehodnocovanie potreby štátnej ochrany chránených prírodných areálov.
Ako prvé boli na vyňatie zo siete štátom
chránených areálov navrhnuté historické
parky, akým je aj Želiezovský park. Ponechávajú sa parky, ktoré sú hodnotné z prírodného, a nie historického hľadiska. Podľa
našich informácií bude v Nitrianskom
kraji ponechaná štátna ochrana napríklad
v prípade Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch,“ povedala nám Gabriela Bieliková,
pracovníčka referátu životného prostredia
na Mestskom úrade v Želiezovciach. Ako to
však súvisí s pomenovaním parku?
Novelizácia zákona o ochrane prírody
a krajiny z roku 2014 zaviedla možnosť pre
obce vyhlásiť si svoje chránené územia. Je to
vlastne šanca zabezpečiť si vlastnú ochranu
území, ktoré od budúceho roka už nebudú
chránenými prírodnými areálmi. „Je to aj
prípad nášho parku, ktorý má v priebehu
budúceho roka stratiť štatút štátom chráneného územia. Mesto na základe novelizácie
zákona bude môcť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia vyhlásiť park
za obecné chránené územie. V nariadení si
stanoví stupeň ochrany, ktorý môže byť aj
totožný so súčasne platnou štátnou ochranou 3. stupňa. A v neposlednom rade si
budeme môcť park nazvať podľa vlastného
uváženia,“ dodáva G. Bieliková. V prípade,
ak si mesto vo VZN určí ochranu na súčasnej úrovni, takmer nič sa z pohľadu obyvateľov nemení, čo sa týka povolených, resp.
zakázaných činností v areáli parku. Zmenou
bude iba to, že určité výnimky nebude povoľovať Štátna ochrana prírody, ale mesto.
Pod ochranou štátu zostáva tisovec, stojaci
pri amfiteátri a medzi štátom chránené
stromy majú pribudnúť aj duby v blízkosti
kaštieľa.
Zmena legislatívy teda môže v našom
meste opäť odštartovať diskusie o pomenovaní parku. Keďže rozhodnutie je v rukách
samosprávy, debata o názve parku, spôsob
rozhodovania, zapojenie občanov a ich aktivita môže poslúžiť ako dobrá ukážka úrovne
a kultúry verejnej diskusie v našom meste.
Ladislav Levicky
ných príspevkov poslanci skonštatovali,
že problém kvality pohrebných služieb sa
zmenou správcu nevyrieši. Vo veci žiadosti
cirkevného zboru rozhodnutie nepadlo,
zatiaľ ju zobrali na vedomie, čo znamená,
že otázka správy pohrebísk a kvality cintorínskych služieb zostáva otvorená.
(ik)
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Pri škole vyrástol detský parčík

Uctili si seniorov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 27. októbra v Dome
kultúry stretli seniori – členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Pobudli s nimi primátor mesta Ondrej Juhász,
prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných
a sociálnych vecí Irena Turzová. Pozreli si kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach, spevácky zbor
Miestneho odboru Matice Slovenskej a spevácky zor Fialky.
Celé stretnutie uvádzala predsedníčka základnej organizácie Katarína Šuchterová. Jubilantom zablahoželal osobne primátor mesta a v
programe s občerstvením nechýbala ani tombola. (šh)

V areáli Základnej školy na Mierovej ulici pred piatimi rokmi popri
Multifinkčnom ihrisku začal vyrastať detský parčík. Teraz bol rozšírený a doplnený o hojdacie reťaze, lezecké pneumatiky a hojdačky,
to všetko vďaka fondom Nitrianskeho samosprávneho kraja a príspevkom sponzorov.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 4. novembra popoludní. Prítomným žiakom, pedagógom a zástupcom rodičov sa prihovoril
riaditeľ školy, ktorý deťom zaželal veľa zábavy a radosti pri hrách v
detskom parčíku.
Deti predviedli krátky kultúrny program, slávnostne pretrhli pásku
a začali si užívať hry.
(šh)

Krajské vyznamenanie
pre Želiezovčana
16. októbra 2015 v koncertnej sále Župného domu v Nitre na
základe návrhu Regionálneho osvetového strediska v Leviciach na
X. galaprehliadke amatérskej kultúry NSK „SRDCE, DUŠA, RADOSŤ“ predseda NSK Milan Belica pri príležitosti Dňa osvetových
pracovníkov
odovzdal
Ďakovný list Gézovi Horváthovi zo Želiezoviec za
osobný prínos k rozvoju
hudobného umenia v regióne.
Učiteľ, dirigent, autor kníh
a prekladateľ učebníc, skladateľ samouk. V Želiezovciach maturoval, študoval
matematiku a geografiu
na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre, kde získal
titul RNDr. Učil na niekoľkých základných školách
v okrese Levice. Pôsobí aj ako kronikár, pomocný dirigent v Speváckom zbore maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa. Je zakladajúcim dirigentom Miešaného zboru Franza Schuberta, zakladateľom a dirigentom detského zboru Franza Schuberta Želiezovciach.
Publikuje odborné články v oblasti matematiky a hudobnej výchovy,
je prekladateľom a autorom niekoľkých učebníc, kníh. Je hlavným
organizátorom celoštátnej matematickej súťaže Katedra. Priatelia,
vrstovníci ho nazývajú „univerzálnym optimistom, želiezovským
polyhistorom“. Popri rôznych medailách a plaketách získal v roku
2005 Veľkú cenu Sv. Gorazda. Ku gratulantom sa pripájame, prajeme
veľa zdravia a síl, aby nestratil vôľu a chuť naďalej vytvárať kultúrne
hodnoty.
Estera Juhászová, metodik ROS Levice

Svätoháj
Petra Hoffmanna

Témou výstavy mladého výtvarníka bol dávny svet našich predkresťanských predkov. Aj oni mali svoje chrámy. Boli nimi háje, ktoré boli posvätné, človekom takmer nedotknuté. Neťažilo sa v nich
drevo, nelovila sa v nich zver, o vstupe do nich rozhodovali žreci,
ktorí mali na starosti obrady.
Peter Hoffmann sa venuje maľbe, zhotovonaniu drevených
šperkov vypaľovaním do dreva, i digitálnej maľbe. Vystavoval v
Leviciach, v Tekovskom múzeu mal v apríli výstavu s podobným
zameraním.

Na otvorení svojej výstavy v Dome kultúry v Želiezovciach 28. októbra povedal, že aj napriek tomu, že niektoré jeho práce sa týkajú aj
iných tém, vystavovať sa rozhodol práve toto. „V tomto vidím zmysel, pretože to má tú myšlienku, ktorú chcem šíriť ďalej.” Ako z jeho
ďalších slov vyplynulo, nejde mu ani tak o oživovanie náboženstva
či kultúry, ale skôr o pripomenutie, ako silno bol s prírodou spätý
život našich predkov.
(šh)
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MŠK by riešilo svoju finančnú situáciu
Komisia športu pri MsZ v Želiezovciach zasadala 12. októbra pod vedením
svojho predsedu Ladislava Sokola. Zaoberala sa tak možnosťami podpory amatérskych športovcov na území mesta, ako aj
finančnou situáciu Mestského športového
klubu a otázkami využitia telocvične T-18.
Ondrej Sárai informoval prítomných
o iniciatíve Združenia rodičov pri Gymnáziu J. A. Komenského s VJM v Želiezov-

ciach na výstavbu workoutového ihriska.
Na výstavbu základného modulu je podľa
neho potrebných asi 3200 eur. Združenie
doteraz získalo 500 eur z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, 500 eurami
prispel predseda združenia a 230 eur poskytli ďalší drobní sponzori. Členovia komisie odporučili Združeniu podať žiadosť
o spolufinancovanie projektu zo strany
mesta na základe príslušného VZN. Ini-

Opäť oberačkové slávnosti
Desatoro božích prikázaní
hovorí, aby
sme nezabudli svätiť
sviatočné dni, avšak
členovia Csemadoku si
neoddýchli ani v nedeľu. Samozrejme, nešlo o
prácu a nevynechali ani
svätú omšu/bohoslužbu, snažili sa rozradostniť obyvateľov mesta
niečím
nezvyčajným.
Zhromaždili sa miestni
ale aj okolití obyvatelia,
aby oživili starú tradíciu
oberačkových slávností,
v celom meste sa spievalo a tancovalo. Okrem želiezovského Csemadoku a Folklórneho
súboru Kincső sa na podujatí zúčastnili: tanečný súbor Nádas z Farnej, spevácky súbor
Rozmaring z Farnej a zo Šaroviec, spevácky súbor Szivárvány z Tekovských Lužian,
spevácky súbor z obce Keť, tanečníci Csemadoku z Pohronského Ruskova a spevácky
súbor Nosztalgia z Hronoviec. Sprievod spestrili konské záprahy, jeden sa nachádzal na
začiatku a druhý na jeho konci. Veselá spoločnosť priniesla do želiezovských ulíc dobrú
náladu, očarujúce tance a ľubozvučné melódie, okrem toho pripravili pre návštevníkov
chutné pagáče a vynikajúce vína.
(tsák, foto: Alexander Sloboda)

ciatíve výstavby workoutového ihriska a
jeho umiestneniu na mestskom pozemku
vyjadrila komisia podporu, pričom navrhla dve alternatívy: v areáli ZŠ Želiezovce
alebo futbalového štadióna MŠK.
Miroslav Kriška tlmočil problémy
členov OZ Ironshheep Crew v areáli želiezovského Bike-parku. Bikerov je podľa
neho stále menej, pritom údržba areálu
s veľkosťou 1,5 h si vyžaduje mnoho úsilia.
Komisia odporučila požiadať mesto o pomoc v rámci dotačného programu.
Predseda komisie skonštatoval, že želiezovské gymnáziá už roky nemajú možnosť realizovať hodiny telesnej výchovy
v zimnom období z dôvodu absencie telocvične. Obom gymnáziám v spolupráci
s MŠK odporučila podať žiadosť o povolenie používania telocvične T-18 v zimnom
období.
Ladislav Sokol prezentoval návrhy MŠK
na riešenie jeho nepriaznivej finančnej
situácie. Sú to: zrušenie alebo úprava nájomného pre stávkovú kanceláriu MŠK
v objekte na Petőfiho ulici, ponechanie
príjmov z prenájmu nehnuteľností na štadióne Mestskému športovému klubu, resp.
v prípade plánovaného nákupu nového
minibusu zo strany mesta prenechanie
súčasného mikrobusu Renault Master pre
potreby MŠK. „Klub má možnosť získať
ďalšie 9-miestne vozidlo za výhodnú cenu.
S dvomi takými vozidlami by sme dokázali radikálne znížiť náklady na dopravu
družstiev, až na 1/3 súčasných nákladov,“
povedal predseda MŠK a poznamenal, že
doprava hráčov na zápasy stojí v súčasnosti asi 5000 eur ročne.
(ik)

Nová klinika na Petőfiho ulici
Na Imricha, čiže 5. novembra v odpoludňajších hodinách bola slávnostne otvorená
novopostavená zubná klinika na Petőfiho ulici v Želiezovciach. Jej majiteľ, MUDr. Imrich
Beszédes podal pri tejto príležitosti svedectvo o svojom nadaní pre vhodné načasovanie
udalostí, keďže zároveň oslávil svoje meniny
aj 33. výročie svojich promócií. Účastníkmi
otváracieho ceremoniálu boli kolegovia zo
stomatologickej praxe, autori projektu stavby, predstavitelia a pracovníci spoločností,
úradov a inštitúcií, ktorí pomáhali v procese
výstavby objektu a samozrejme jeho najbližší
– manželka a deti s rodinami. Slávnostné
otvorenie spestrili žiaci ZUŠ F. Schuberta
v Želiezovciach svojím vystúpením, agentúra
Client Servis výzdobou a Penzión Tília v Leviciach kvalitným cateringovým servisom.
Ako nám oslávenec a hostiteľ počas prehliadky objektu a po slávnostnom prestrihnutí pásky povedal, na zubnej klinike budú
dve a od budúceho roka tri zubné ambulancie. Pri ich obsadzovaní sa zameriava na
mladých odborníkov. Pacienti tu budú mať

k dispozícii široký okruh dentálnych služieb,
medzi nimi aj množstvo špecializovaných
vyšetrení a zákrokov. „Ako príklad môžem
spomenúť endodontické ošetrenie koreňových kanálikov alebo chirurgickú
extrakciu zubov múdrosti. Okrem
bežnej konzervačnej a chirurgickej stomatológie poskytujeme služby v oblasti
paradontológie, implantológie a protetiky. Zjednodušene povedané, namiesto
chýbajúceho zubu pacientovi neurobíme mostík, ale mu dáme implantát. To
znamená, že nemusíme zasahovať do
susedných zubov. Robíme aj relatívne
málo známu ozónoterapiu – namiesto
antibiotík odstraňujeme zápaly pomocou nej,“ menuje MUDr. Beszédes len
niektoré zo širokého spektra služieb,
ktoré budú na jeho klinike dostupné aj
vďaka špičkovej technike, v ktorej nechýba rádiovisiograf, ortopantomograf
alebo 3D CT-prístroj. Nezabúda dodať, že sa
tu budú robiť aj zákroky v celkovej anestézii
a ošetrenie pomocou rajského plynu. V sute-

réne je zatiaľ nevyužitá plocha 200 m2. Tu sa
plánuje zriadenie výukového a prednáškového pracoviska, prípade pracoviska dentálnej

hygieny a zubnej techniky. Klinika doktora
Beszédesa otvorí svoje brány pacientom 18.
novembra.
(ik)
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Želiezovský poklad

Všetko sa to začalo výstavou. Pri pohľade na
fotografie sa vynárajú spomienky a výstava
ako celok dokumentuje vývoj počas tých
dvadsiatich rokov. Aké pocity vyvolala vo
vás?
AJ: Mal som zvláštne pocity, keď som preberal náš
archív a vyberal tie materiály. A tiež sa mi vynárali spomienky, najmä na tie začiatky. Boli to ťažké
roky, pretože sme nezačínali od nuly, ale doslova od
mínusu, spolu so Zuzanou a Árpádom Mézesom.

EJ: Bola škoda, že tri týždne pred tým, keď sa manžel dostal dovnútra, neurobil fotky.
AJ: Bol tam neporiadok. Našli sme aj stopy po
oslave 15. výročia. Za celých 5 rokov tam nikto
neupratoval.
Upratovanie bolo na vás?
EJ: Dobré by bolo napísať to asi takto: Na to, aby sa
niečo urobilo, často netreba veľa ľudí. Keď je človek,
ktorý vie, má vytýčený cieľ, jasnú myšlienku a päť
ľudí, z ktorých každý urobí časť roboty, dá sa do-

nácviky nových choreografií. Cítil som, že program
nemôže zle dopadnúť. Skôr som si predstavoval
nejaký technický problém, ale programom som si
bol istý. Veľa sme na ňom pracovali.
Za celých tých dvadsať rokov sme nevynechali ani
mesiac. Mnohé súbory oslavujú 50 alebo 60 rokov
existencie a pritom vieme, že vynechali celé roky,
počas ktorých nepracovali…
EJ: Naši tanečníci sú telesne i duševne tak pripravení, že nepociťujú trému. Naozaj sme sa 5
rokov pripravovali na ten sobotný večer. Samotný
program sa zrodil v auguste za 12 dní. Pokaziť
nebolo čo, všetko sme mali pripravené.
Zožali ste zaslúžené ovácie a keď začali na pódium prichádzať gratulanti, niekto v hľadisku
sa vyjadril, že po trojhodinovom programe
nasledujú tri hodiny gratulácií. Koľko ľudí
bolo v hľadisku?
AJ: Bolo 650 miest na sedenie, 36 papierových
sedačiek. Spolu bolo okolo 800 ľudí…
EJ: Doteraz dostávame gratulácie. Priamo na
programe sme dostali ďakovný list od generálne
riaditeľky Národného osvetového centra Jany Kre-

Z tých začiatkov je materiálov pomenej, pretože
vtedy sme sa museli spoliehať na naše staré aparáty, ale neskôr, keď nám začali pomáhať rodičia detí,
fotografií bolo viac.
Večer vystúpila známa formácia Csík zenekar.
Poznáte sa s nimi? Čo ovplyvnilo váš výber?
AJ: Ich vedúci už u nás bol, asi v roku 1998. Ale
vždy sa snažíme pozvať známejších interpretov,
ako Muzikás együttes, Márta Sebestény alebo Szalonnabandája, ktorých ľudia poznajú z rádia.
EJ: V januári sme boli na jednej oslave, kde sme so
speváčkou Csík zenekar Mariannou a jej manželom sedeli pri jednom stole. Spýtali sme sa ich, či by
neprišli do Želiezoviec, ona odpovedala, že by prišli. Dala nám kontakt na ich manažéra a napriek
tomu, že sú veľmi vyťažení, termín nám potvrdili.
AJ: Myslím si, že to bol dobrý výber, pretože Csík
zenekar oslovili mladšiu aj staršiu generáciu a
prilákali dosť ľudí.
Najviac ľudí však bolo v sobotu, keď bolo ťažké nájsť aj si miesto na státie…
EJ: Áno, a to ešte mnohí neprišli… Niekto šíril
správu, že športová hala je v takom dezolátnom
stave, že jej hrozí zrútenie. Jeden z rodičov sa preto
neprišiel pozrieť ani na vystúpenie svojho syna.
Hala nie je v najlepšom stave, ale zrútenie…
Niektorí vedia preháňať.

siahnuť zázrak. Keď je jasná myšlienka, veľa sa dá
dosiahnuť aj bez financií. Roky sa v tomto meste
hovorí o problémoch, napríklad o chátrajúcom
kaštieli a o chýbajúcich financiách. Podľa mňa
by stačil jeden rozumný človek s jasným cieľom,
ktorý by našiel riešenie. A vyriešilo by sa mnoho
problémov.
V našom meste chýbajú rozumní ľudia s jasnými cieľmi a dokonca aj financie… Čo bolo
potrebné urobiť, aby sa v hale mohlo podujatie uskutočniť?
AJ: Okrem neporiadku boli problémy najmä s
elektrickým vedením. Pomohli rodičia, z ktorých
niektorí sú elektrikári a niekoľko víkendových
brigád. Neónové osvetlenie bolo v zlom stave, boli
potrebné opravy, výmena trubíc. Opravovali sme
okná a urobili sme poriadok v sále, na chodbách i
vo vedľajších miestnostiach. A potom bolo potrebné urobiť výzdobu, aby sa telocvičňa zmenila na
kultúrny stánok…
Zdá sa, že sa všetko podarilo. A sobotný
program bol excelentný.
AJ: Dá sa povedať, že už pred piatimi rokmi, po
skončení osláv 15. výročia sme sa začali pripravovať na dvadsiate výročie. Tak som to vtedy povedal
jednému reportérovi, ktorý sa ma pýtal na moje
pocity. Už vtedy sa začala práca s choreografmi,

sákovej, pritom takéto ocenenia dostávajú súbory
po päťdesiatich rokoch existencie. Riaditeľka sekcie
nehmotného kultúrneho dedičstva Ministerstva
kultúry SR Barbora Morongová poslala ďakovný
list…
V predných radoch hľadiska sedelo aj niekoľko hostí. Spomeniete niektorých?
EJ: Predseda SMK József Berényi, predseda Csemadoku Gyula Bárdos, poslanec NR SR Péter Veres,
zástupca maďarského veľvyslanca Zsolt Harmati,
riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave Imre
Molnár, riaditeľka NOC Petra Krnáčová, poslanci
NSK Iván Farkas, Attila Petheő aj predseda kultúrnej komisie Miloš Zaujec, primátor Kolárova
Árpád Molnár či náš Tibor Csenger, riaditeľka
Krajského osvetového strediska Daniela Bundová,
riaditeľka ROS Alžbeta Sádovská. Neviem, koho
ešte spomenúť… Beáta Melecsky moderovala
program. Veľkou poctou pre nás bolo, že prišiel
primátor, viceprimátor aj niektorí poslanci.
V sobotu tanečný dom hrala Zagyvabanda, na
cimbale hral Zsombor…
To je formácia, ktorú si založili študenti Akadémie
múzických umení F. Liszta, budúci profesionálni
ľudoví umelci. Hrajú tanečné domy a koncerty po
celom Maďarsku.
Nedeľný program sa začal krojovaným sprie-

Vystúpenia súboru Kincső prinášajú radosť a pohodu. Mnohí hovoria o nadšení, ktoré
z tanečníkov a hudobníkov vyžaruje do okolia. Precestovali takmer celú Európu i časť Ázie.
Zúčastnili sa stoviek súťaží a získali množstvo ocenení, ktoré by sa dali zhrnúť do dvoch slov
- jedni z najlepších.
Za tým všetkým sa skrýva množstvo tvrdej práce. Manželia Estera a Alexander Juhászovci,
okrem svojich synov, z ktorých Sándor a Zsombor sú profesionálnymi tanečníkmi i hudobníkmi, sa podieľali na výchove desiatok ďalších detí. Niektoré súborom len prešli a venujú
sa niečomu inému. Tie, ktoré zostali, stávajú sa tanečníkmi a rastú spolu s ostatnými. A stále
prichádzajú ďalšie...
Kincső je zároveň synonymom dlhoročnej systematickej práce s deťmi, nadšenia a úspechu.
Po skončení trojdňového podujatia oslavujúce dvadsiate výročie vzniku súboru sme sa porozprávali s manželmi Alexandrom a Eszterou.
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vodom mestom…
EJ: Áno, ale treba povedať, že okrem programu
pre verejnosť a príprav naň prebiehal paralelne
program pozvaných hostí. Už v piatok prišli členovia súboru Szivávány z Derecske, boli aj na
vernisáži. V sobotu ráno sa k nim pripojili deti
z folklórneho súboru Barackvirág z Biatorbágyu.
Tento súbor založil náš Sándor, ktorý tam vtedy
učil na umeleckej škole. A v sobotu večer prišiel

na program družobný súbor Tébláb z Budapešti.
Hostí sme zobrali do Tekovského múzea v Leviciach a popoludní si pozreli Mestské múzeum v
Želiezovciach, kde lektoroval Géza Horváth. V
nedeľu sa členovia súborov zúčastnili bohoslužieb,
časť v katolíckom a druhá časť v reformátskom
kostole, kde na záver pozdravili veriacich a pozvali ich na popoludňajší program. Pozvánkou na
galaprogram bol aj náš sprievod a vystúpenie na
námestí, ale počasie nás prinútilo ho skrátiť.
Po galaprograme vystúpil Maďarský národný
tanečný súbor, alebo Honvéd, v ktorom tancovali
traja naši tanečníci – Sándor, Zsombor a Dániel
Csicsman. Ťažko si predstaviť lepšie potvrdenie
kvality Kincső, ako fakt, že jeho odchovanci sa
uplatňujú v najväčšom maďarskom profesionálnom súbore.
EJ: Okrem tých troch v Honvéd tancuje aj Sarolta
Molnár. Rebeka Németh tancuje v Magyar állami
néptánc együttes, čo je podobný súbor ako
u nás SĽUK. A traja tancujú v Mladých
srdciach.
Takže ste za tých 20 rokov vychovali
osem profesionálnych tanečníkov. Je
ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť
v budúcnosti?
AJ: Sme už dosť unavení. Zišlo by sa znížiť
latku, ale to sa nedá. Nasledujú ďalšie
súťaže a vystúpenia, na ktoré sa musíme
pripravovať. Vypomáha nám Sándor, ale je to pre
neho časovo náročné. Aby súbor pokračoval a aby
sa udržala jeho kvalita, je potrebné, aby sa niektorý z tanečníkov, ktorých sme vychovali, vrátil do
Želiezoviec.
EJ: Bez peňazí sa dalo robiť 20 rokov. Všetko,
čo máme, sme získali cez projekty. Mestu sme
nesmierne vďační za to, že tu môžeme nacvičovať, Dom kultúry je pre nás nielen sídlom, ale aj
druhým domovom. Keby nás však nefinancovali
rodičia, nemohli by sme cestovať a zúčastňovať sa

na súťažiach.
Akým spôsobom sú financované folklórne
súbory v iných mestách?
AJ: Rôzne, napríklad aj tak, ako my, prostredníctvom neinvestičného fondu. Ideálne podmienky sú
tam, kde sú lektori súčasťou základnej umeleckej
školy, na ktorej je smer ľudový tanec. Niektoré
súbory patria pod centrá voľného času a podobné
inštitúcie. Čistý prameň, ako neinvestičný fond,
získava financie na svoju činnosť prostredníctvom
projektov. Môžu sa tak financovať kroje, nové choreografie, tábor a podobne. Ale honoráre lektorov
nie. My dvaja vieme ešte istý čas udržať úroveň,
kým sa niektorí z našich tanečníkov vrátia späť.
Potrebujeme len lektorov, všetko ostatné zabezpečíme. S folklórom robíme už 30 rokov, ale nácviky
skočných typov tancov nám už robia problémy. A
vzdelaných folkloristov v okolí niet.
Koľko detí za tie roky prešlo súborom?
AJ: V publikácií sme uviedli menný zoznam, do
ktorého sme zaradili tých, ktorí aspoň raz verejne
vystúpili. Je ich 285.
Ako hodnotíte prístup vedenia mesta k súboru? Zlepšil sa oproti nedávnej minulosti?
EJ: Áno, určite. Pán primátor sa na začiatku ospravedlňoval za to, že nebude môcť zostať do konca
a on tam zostal a s Gézom Nagyom a Irenou
Turzovou si pozrel celý trojhodinový program. To
bola pre nás obrovská pocta. Prednostka Diana
Csicsmanová sa vopred ospravedlnila, na víkend
musela odcestovať, tak si pozrela skúšku vo štvrtok
popoludní. Ten záujem nás teší.
Chceli by ste niečo dodať?
AJ: Málo ľudí vie, že bol aj štvrtý deň – pondelok.
Naši tanečníci sú okrem Želiezovčanov z Levíc,
Tekovských Lužian, Ipeľského Sokolca a Kete.
V pondelok dopoludnia sme ešte raz predviedli
program 680 deťom z celého okresu. Prišli autobusmi spolu s učiteľmi a riaditeľmi škôl, ktoré
naši tanečníci navštevujú. Urobili sme to ako
poďakovanie za to, že ich uvoľňujú z vyučovania.
Aby vedeli aj deti, kam to vlastne ich spolužiaci
chodia. Na pódium sme pozvali aj vodičov auto-

busov, ktorí nás vozia a pomáhajú nám. Zneistila
ich žiara reflektorov a ten pocit stáť na pódiu pred
takým obecenstvom, atmosféra, na ktorú si naše
deti museli zvyknúť…
Vlastne celá tá oslava 20. výročia je zároveň aj
poďakovaním všetkým, ktorí nám pomáhajú a
vďaka ktorým môžeme robiť to, čo robíme.
V mene redakcie a našich čitateľov sa pripájam ku gratuláciám a prajem vám veľa ďalších
úspechov. Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko foto: (ik, šh)

„Súbor bude dlhodobo úspešný, keď si vychováva vlastnú základňu a patričnú pozornosť
venuje nielen súčasnému úspešnému tímu,
ale aj najmenším, pôsobiacim zatiaľ bez
možnosti porovnávania svojich zručností.
Oni sú zárukou budúcich úspechov. Na základe tejto úvahy vznikol pred rokmi Apró
Kincső a na podobnom princípe neskôr aj
skupina Gereben. Presne týmto sa Kincső
odlišuje od iných tanečných súborov.“ Ondrej Juhász, primátor
„Rodina, ktorej tanečníkom som mohol byť
takmer po desaťročie a som aj do dnešného
dňa, veď s manželkou nevieme tak precestovať Želiezovcami, aby sme na letmých
5-6 hodín nepozdravili kamarátov z Kincső.
A aby sme neobjali „Mamáčku“ a „Apáčku“,
ktorí sú hodní tohto pomenovania, veď koľko
nocí strávili s nami alebo nás naháňali po
internátnych chodbách niekde v cudzine?!
Koľko hodín s nami prepotili, aby sme sa
poriadne naučili tanečným krokom?“ Gábor
Gálik, niekdajší člen Kincső
„Ak by som jedným slovom chcel charakterizovať, čo je to Kincső, povedal by som, že
životospráva. Výchova k životu, v ktorom
sú tradície, čistota a jazyk hodnotami.
Najväčšími a v nich sa aj sám človek stane
hodnotou. Počas ich mnohých vystúpení som
sa nikdy ani na sekundu nenudil. Vždy som
mal pocit, že nielenže sa usilujú o dokonalé,
ale ho aj dosahujú a aj veria tomu, že čo
predvádzajú na javisku, je dokonalé. Lebo aj
je.“ Béla Hrubík, bývalý predseda celoštátneho výboru Csemadoku
„Počas uplynulých desaťročí som videl, ako
sa v radoch tanečníkov vymieňajú generácie.
Na jubileách, na ktorých som sa zúčastnil,
som videl energický rozvoj celého súboru,
že noví členovia sú dynamickejší ako ich
predchodcovia. Dúfam, že dobré meno
nášho mesta budú aj v budúcnosti šíriť rovnako úžasní tanečníci, pomáhajúci rodičia
a odhodlaní umeleckí vedúci, ktorí pôjdu
v stopách svojich predchodcov. Nagy Géza,
zástupca primátora
„Moje putovanie po rôznych folklórnych
predstaveniach po rôznych kútoch Slovenska
účasť Kincső vždy poteší, rozveselí. Sú iní
ako ostatní. A to pocítite hneď. Hudbu cítia,
tanec milujú. A ja milujem ich. Som ich fanúšik a vždy sa teším z každého ich úspechu!
Alžbeta Sádovská, riaditeľka ROS Levice
„Ako vy žijete na javisku, to treba učiť a aj
to robíte každým svojím vystúpením – učíte a zabávate. Váš život žiari z javiska na
obecenstvo. A často aj na ostatné vystupujúce súbory. A na rodičov, na vaše milujúce
publikum. Sedím medzi nimi a často počujem: „Zase si musím poplakať kvôli týmto
faganom“, čím chcú povedať, že váš výkon im
vyčaroval do očí slzy radosti. Mám sa priznať? Sem-tam aj do mojich. András Takács,
jeden zo zakladateľov ľudovo-tanečného
hnutia
Spracoval (ik)
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Zviditeľňujú miestnu tvorivosť

Vzorná spolupráca materských škôl na území nášho mesta pokračuje aj v novom školskom roku. Jedným z jej dôkazov bola po
minuloročnom podujatí tento rok opäť zorganizovaná Šarkaniáda.
Prvé tohtoročné spoločné podujatie Materskej školy Lienka (na Ul.
SNP 9) a Materskej školy Hopsasa (v Mikule) sa uskutočnilo 21.
októbra. „Deti si zasúťažili v rôznych disciplínach a púšťali aj šarkanov. Vietor im prial, šarkany im lietali vysoko k oblakom. Na záver
ich čakalo ovocné pohostenie a príjemný čajík. Za účasť dostali všetky
deti diplom,“ povedala riaditeľka MŠ Hopsasa v Mikule Margaréta
Adamcseková.
(ik)

Vyše 100 pretekárov
na jubilejnej súťaži

Miestny odbor Matice slovenskej pri organizovaní rôznych podujatí
spolupracuje s viacerými organizáciami a inštitúciami v meste. Asi
aj vďaka prístupu „čo účastník, to organizátor” aj otvorenia výstav
sa tešia hojnej účasti.
Výstavu obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti, ktorej
cieľom je zviditeľniť tvorivú prácu želiezovských organizácií a
jednotlivcov, miestny odbor organizoval spolu s Domom kultúry,
CVČ, ZUŠ, obomi základnými i strednými školami a zariadením
sociálnych služieb Perla.
Výstava bola otvorená 19. októbra v Dome kultúry, kde sa predsedníčka MO MS Magdaléna Holková zmienila o pokračovaní krúžkovej činnosti a najmä krúžku remeselníckej tvorivosti a zručnosti,
kde si matičiari osvojujú rôzne techniky. Otvorenie výstavy spestrilo
vystúpenie žiakov hudobného odboru ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach.
(šh)

Dňa 24. októbra sa konal v Hronovciach jubilejný XX. ročník
bežeckej súťaže Zelenyákova trinástka. Bežci súťažili v 16 kategóriách, šesť z nich bolo detských. O 10:00 hodine boli odštartovaní
dospelí pretekári. Kým súťažiaci na 4-kilometrovom úseku bežali
v uliciach Hronoviec, súťažiaci na tradičnom 13-kilometrovom
úseku sa vydali trasou cez miestny most smerom na Malé Ludince, Zalabu a späť.
XX. ročník pretekov bol mimoriadne úspešný, zúčastnilo sa ho 77
dospelých pretekárov a vyše 30 detí. Najrýchlejším bežcom v 13
km kategórii sa stal Bence Beták z maďarského atletického klubu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v spolupráci s mestom
Levice zorganizovali 22. októbra v priestoroch Športovej haly v Leviciach ďalší ročník Burzy práce a informácií. Podľa informácií riaditeľa
ÚPSVaR v Leviciach Alexandra Bačíka sa na podujatí sa prezentovalo
7 zamestnávateľov, 10 pracovných agentúr a 30 stredných škôl, ponúkajúcich svoje študijné odbory žiakom končiacich ročníkov ZŠ, resp.
ich rodičom. Na burze práce bolo ponúkaných 295 voľných pracovných
pozícií. Podujatia sa zúčastnili aj želiezovskí školáci.
Foto: (ik)

Esztergomi Futóművek s časom 0:45:42. Druhým sa stal Marek
Vidlička z klubu ŠKP Levice s časom 0:47:43, tretie miesto obsadil
Jakub Meszáros z Elite Sport Team Levice s časom 0:49:01.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Obecný úrad Hronovce
a Občianske združenie Ferenca Dudicha. Jubilejné preteky boli

finančne podporené Nitrianskym samosprávnym krajom. Na
pamiatku XX. ročníka bežeckých pretekov bola vydaná aj krátka
publikácia o histórii pretekov a obce. Obsahuje aj spomienky na
zakladateľa súťaže a výsledky doterajších ročníkov. Organizátori aj
touto cestou ďakujú za hojnú účasť bežcov. O rok sa znova stretneme!
(gj, foto: Roderik Nap)

november 2015

Želiezovský spravodajca 9
* Šport *

Obuv so zľavou a k tomu čisté myšlienky
Želiezovčan žijúci v Rakúsku Andor
Kovács pokračuje v zdolávaní maratónskych kilometrov aj v tomto roku. V uplynulých mesiacoch sa zúčastnil na troch
väčších maratónskych súťažiach. V máji
to bola maratónska súťaž v Rakúsku, v lete
Rajecký maratón a Goralmaratón v Trojmedzí. Všetky tri súťaže boli niečím osobité a podľa Andora poskytli mimoriadne
cenné bežecké skúsenosti.
„Jarná súťaž s názvom 21. Sparkassen
Welschlauf v južnom Štajersku prebiehala
v nadmorskej výške 1400 metrov medzi
viničnými kopcami. Je to krásny kraj, ako
Toscana a v prírode bol beh oveľa záživnejší
než v meste. V auguste som absolvoval 32.
Rajecký maratón v 38 stupňovej horúčave.
Z asi 200 účastníkov som skončil na 40.
mieste s časom 3 hodiny 43 minút. Na Goralmaratóne na Trojmedzí na spoločnej hranici
Slovenska, Česka a Poľska sme absolvovali
50 km po ťažkom lesnato-skalnatom teréne.
Z 93 účastníkov som skončil na 23. mieste.
Nebol to jednoduchý terén, museli sme mať
pri sebe mobilný telefón pre prípad, že by sa
nám niečo stalo, aby sme vedeli zavolať pomoc. Je zaujímavé, že najlepšie si v tomto teréne počínali bežci – štyridsiatnici. Niektorí
z nich zabehli trať za 4,5 hodín, ja napríklad
za 5,5 hodín,“ hovorí želiezovský bežec,
v súčasnosti žijúci v Grazi.

Goralský maratón nebol klasickou
maratónskou traťou, keďže účastníci bežali 50 km. Aj v budúcnosti sa Andor chce
zamerať na dlhšie vzdialenosti, 50–70 km
dlhé ultramaratónske trate. Najbližšie sa
zúčastní Malokarpatskej vertikály – behu
na 56 km trati, počas ktorého bežci pre-

Želiezovský bežecký úspech

Andor Kovács sa naposledy sa v polovici októbra zúčastnil ultramaratónskej súťaže
Malokarpatská vertikála, kde získal delené 2. miesto.
Malokarpatská vertikála je viacmenej priateľský amatérsky organizovaný ultratrail
v okolí Plaveckého Podhradia. Hlavným špecifikom trasy je hlavne striedanie pomerne
rýchlych behateľných úsekov s viacmenej „nebehateľnými“ (sklon, náročnejší
terén), čím sa odlišuje od väčšiny
podobných podujatí u nás. Je určený
najmä horským bežcom, vzhľadom na
časový limit však určite nie iba im.
Trasu dlhú 56 kilometrov, pozostávajúcich zo spevnených ciest, lesných
ciest a chodníčkov, s výškovým rozdielom 2900 m(!) absolvoval Andor za 7
hodín 9 minút, čím v poli 60 pretekárov
získal 2. – 4. miesto. „Mal som šťastie, že
som sa ocitol v skupine dobrých bežcov,
ktorí mali navyše skúsenosti s podobnými trasami. Aj vďaka nim som dokázal
dosiahnuť tento výsledok,“ povedal skromne po pretekoch želiezovský bežec. My len
dodávame, že ocitnúť sa v dobrej spoločnosti je určite šťastný moment, no bez patričnej
prípravy a tvrdého tréningu by to asi nešlo. Andorovi aj touto cestou gratulujeme.
(ik)
konávajú trojkilometrový výškový rozdiel.
Ako hovorí, beh na ultradlhé trate má
svoje výhody aj nevýhody. Výhody však
asi prevažujú. „Na začiatku roka som svoje bežecké topánky zničil za dva mesiace.
Našťastie, v obchode bol ochotný alebo
neskúsený predajca, ktorý mi ich vymenil. Druhýkrát výmena u druhého
predajcu už neprešla, ponúkli mi
však 20 %-nú zľavu na všetok tovar
aj do budúcnosti.“ Ak zoberieme do
úvahy, že na každej súťaži dostane
aj tričko, o obliekanie zdarma alebo
so zľavou má vďaka svojej záľube
postarané. Teda aspoň sčasti...
Druhým pozitívom podľa želiezovského bežca je pocit vnútornej
vyrovnanosti po absolvovaní dlhšej
trate. „Po tých 50 kilometroch človeka opantá zvláštny pocit. Myšlienky
sa úplne vyčistia, akoby som bol
v meditatívnom stave. Tento stav
zažívam po absolvovaní maratónu,
pri polmaratóne napríklad ešte nie.
Možno v prípade niekoho iného by
nastal aj po zabehnutí kratšej trate.
Po jednej maratónskej súťaži sme
sa s kamarátmi vybrali liezť skaly.
Išlo mi to lepšie, ako keď som bol
oddýchnutý. S čistou hlavou, jasnými myšlienkami som takéto prekážky zdolával oveľa
ľahšie,“ dodáva Andor Kovács a odporúča
to vyskúšať každému, kto má o zážitky
podobného charakteru záujem. Je to vraj
ohromný pocit...
Ladislav Levicky

FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Kolárovo 0:3 (0:1)
Tvrdošovce – Želiezovce 2:1 (0:1)
P. Kokoška
Želiezovce – ČFK Nitra 0:3 (0:1)
FC Nitra jun. – Želiezovce 4:0 (2:0)
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Kolárovo 1:0 (1:0)
D. Páchnik
Tvrdošovce – Želiezovce 1:4 (0:1)
D. Páchnik 2, R. Hutai, D. Klenko
Želiezovce – Malé Dvorníky 2:0 (1:0)
R. Hutai, D. Klenko
ViOn Zlaté Moravce – Želiezovce 3:2 (2:2)
D. Páchnik, D. Klenko
III. liga – starší žiaci – juh
Veľký Meder – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Kolárovo 7:0 (6:0)
A. Králik 2, K. Kovács, Á. Dudáš, Z. Nagy,
R. Škrha, T. Kudela
Šahy – Želiezovce 2:6 (2:3)
T. Kudela 2, I. Mácsadi 2, Á. Dudáš, A.
Králik
III. liga – mladší žiaci – juh
Veľký Meder – Želiezovce 12:0 (5:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:7 (0:1)
Šahy – Želiezovce 4:2 (1:1)
K. Pompos 2
(nyf)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

9. 10. Dominik Biller, 4. 11. Zoltán Gallo

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

26. 9. Rastislav Teplánsky (Liptovský Mikuláš) – Ivona
Šonkolová (Želiezovce); 24. 10. Peter Félix (Želiezovce)
– Erzsébet Magyarová (Kamenín); Stanislav Krško (Kukučínov) – Kristína Hegedűšová (Kukučínov)

Gratulujeme – Gratulálunk

A zselízi római-katolikus temető képe az utóbbi időben változóban van. Ősszel
a főút felőli kerítés egy része épült újá, majd új információs tábla került a régi
helyére. A napokban valósul meg az Esterházy-sírhely tetőburkolatának cseréje, és várhatóan tavasszal megújul a ravatalozó homlokzata is, amelyre a város
25 ezer eurós támogatást kapott a kormánytól.
(foto: ik)

Az MKP petíciót indított a migránsok
befogadását szabályozó kvóták ellen
Bősön népszavazást tartottak arról, hogy jóvá hagyják-e a lakosok a település területén kialakított menekülttábor feltöltését. A referendumom a bősiek egyértelműen elutasították azt, amit
a kormány egyszerűen figyelmen kívül hagyott. Emiatt döntött úgy a Magyar Közösség Pártja,
hogy petíciót indít a migránsok befogadását szabályozó kvóták ellen és a helyi népszavazások
eredményének kötelező érvényűvé tétele érdekében. A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai,
tekintettel a társadalmi érdekre elutasítjuk, hogy a migránsok befogadása az Európai Unió
egyes tagországaiba kvóták alapján történjen, mert csak az önkéntes alapon való befogadásuk
megvalósítható.
Kiindulva a fenti elvekből felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumát olyan jogszabályi módosítások kezdeményezésére, amelyek értelmében az érvényes helyi népszavazások legyenek kötelező érvényűek a kormány számára, különösen a települések közbiztonságát
(pl. menekültügyi intézkedések), környezetvédelmi viszonyait, névváltoztatását érintő ügyekben – áll a petíció felhívásában.
Az MKP elnöke, Berényi József emlékeztetett arra, hogy Bőst megelőzően is voltak olyan helyi
népszavazások, amelyeknek eredményét a kormány nem tartotta tiszteletben, ez pedig nincs
összhangban a demokrácia alapeszméivel. „A népszavazást nem lehet csupán egy közvélemény-kutatássá degradálni” – mondta a pártelnök. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Szlovákia
ugyan az Európai Unión belül a migránsokat szabályozó kvótákat illetően az önkéntességet
szorgalmazza, azonban ennek az önkéntességnek Szlovákián belül is meg kellene valósulnia és
arányosnak lennie. Szlovákiában összesen öt ilyen menekülttábor van, ebből négy Dél-Szlovákiában, de egyes információk szerint további táborok kialakítását is tervezi a kormány.
A petíció aláírható Csonka Ákosnál, az MKP helyi szervezetének elnökénél és a párt többi
aktivistáinál, valamint az András-napi vásárban is az MKP sátránál.
(zsm)

Poradenstvo pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24
v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00
do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.
Mesto Želiezovce
Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 11. 2015:
Po. –Str. – Pi.
10,00 - 16,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.

50
Ján Almáši 01. 11.
Ladislav Dobrovický 30. 11.
Vlastimil Hraník 30. 11.
Monika Kisová 02. 11.
Eva Kuňová 09. 11.
Tibor Lakatoš 05. 11.
Erika Szolárová 03. 11.
Mária Tóthová 09. 11.
Mária Zerinváriová 13. 11.
60
Karol Králik 04. 11.
Helena Lukáčová 24. 11.
František Mincér 19. 11.
Mária Molnárová 02. 11.
Ondrej Pásztor 10. 11.
Štefan Stojka 16. 11.
Eva Szalaiová 12. 11.

70
Anna Hančinová 12. 11.
Zuzana Maxiánová 17. 11.
Emília Mikešová 08. 11.
Tibor Nagy 05. 11.
Vojtech Nagy 16. 11.
Zuzana Patkošová 21. 11.
Viliam Pereszlényi 02. 11.
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Margita Bónová 22. 11.
Karol Knirsch 02. 11.
Vojtech Kocsis 12. 11.
Irma Olláryová 07. 11.
Helena Princová 26. 11.
Ladislav Virág 24. 11.
90
Milan Köszegi 16. 11.

Opustili nás – Elhunytak

22. 10. Etela Bernáthová (Keť, 81 r.); 24. 10. Terézia Vrtelíková (Želiezovce, 57 r.), Valéria Balogová (Želiezovce, 86
r.); 27. 10. Anna Kořínková (Želiezovce, 92 r.); 28. 10. Vilma
Demeterová (Želiezovce, 81 r.); 1. 11. Peter Kovács (Želiezovce, 20 r.); 2. 11. Dušan Fraňo (Farná, 64 r.); 4. 11. Tibor
Juhász (Želiezovce, 68 r.)
V septembrovom čísle sme neuviedli zosnulých za mesiac júl.
Za chybu sa ospravedlňujeme a mená dopĺňame:
15. 7. Ladislav Vékony (Želiezovce, 56 r.); 17. 7. Margita
Vidová (Želiezovce, 101 r.), Margita Hudecová (Želiezovce, 88 r.); 19. 7. Mária Kohútiková (Želiezovce, 85 r.); 23. 7.
Anna Szabová (Želiezovce, 69 r.), Rozália Vékonyová (Želiezovce, 77 r.); 24. 7. Julianna Mériová (Želiezovce, 75 r.),
Ján Pliesovszky (Želiezovce, 78 r.); 25. 7. Eugen Gutrai (Želiezovce, 56 r.); 27. 7. Helena Kurucová (Želiezovce, 82 r.);
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ART FOR HELP 2015
9. ročník benefičnej aukcie výtvarných diel sa uskutoční v nedeľu 6. decembra 2015 o 16.00 hod.
v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach.
Registrácia dražiteľov bude prebiehať
od 15.00 do 15.55 hod.
Obrazy si možno pozrieť na predaukčnej výstave,
ktorá bude otvorená
v nedeľu 29. novembra 2015 o 16.00 hod.
v kapitánskej budove Tekovského múzea v Leviciach.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu
na rok 2015
Zo Svodova a z Mikuly v
dňoch: 23. novembra a 14. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova,
Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/,
Jarmočná a Cintorínska: 24.
novembra a 15. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová,

Jubilejná 100. literárna kaviareň Mestskej knižnice v Želiezovciach
sa uskutoční 18. novembra 2015 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Hosťom podujatia bude Jozef Banáš.

Megemlékezés

Egy őszi napon életed véget ért,
Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.
Emléked itt marad velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.

24. 11. 2015 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach

FRAGILE
koncert

13. 12. 2015 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach

Szomorú szívvel emlékezünk november 1-jén

Joachim Wolf: Darček

Tábiás Lajosra

divadelné predstavenie
hrajú: Jozef Pročko a Andrea Profantová

(15-33)

halálának első évfordulóján.
Szerető családja

Lassan három hete, hogy véget ért a Kincső Iúsági Néptáncegyüttes megalakulásának XX. évfordulója alkalmából megrendezett
ünnepségsorozat. A fenntartó Tiszta Forrás Alap és a rendezvény
szervezői csapata nevében külön köszönetünket fejezzük ki mindazon magánszemélyeknek, állami szerveknek, civil szerveteknek, vállalkozásoknak, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak az
ünnepségünk sikeréhez. Külön köszönet azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényeinket, akik folyamatosan növekvő
lélekszámmal követik előadásainkat itthon és külföldön egyaránt.
Köszönet és hála a szülőknek, akik sok fáradtsággal és áldozattal
végig támogatják táncosainkat és mindent megtesznek sikerükért.
Köszönjük mindazoknak akik hittek és hisznek bennünk.
Juhász Eszter és Juhász Sándor,
néptáncpedagógusok,
a Kincső INTE vezetői

Megemlékezés

Szomorú az út, amely a sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt kezed.
Tudjuk, hogy már nem jösz,
De oly jó várni,
Hazudni kell a szívnek,
Hogy ne tudjon fájni.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 20-án
halálának 1. évfordulóján

Baričák, P.: ŠLABIKÁR ŠŤASTIA III.
Cena 12,99 €
Martin, Hladohlas 2015.
Už tretia Baričákova kniha s názvom „Dospelí deťom, deti svetu“.
Kým sa pustíte do usmerňovania detí a spoznania seba cez deti.
VYZNANIE.
Cena 4,99 €
Georg, Žilina.
Najkrajšie ľúbostné verše v krásnom červenom vydaní. Obdarujte
najlepšiu priateľku.
BANÁŠ, Jozef: DEMENTI.
Cena 12,99 €
Bratislava, Ikar 2015.
Správa o stave republiky. Najnovšia kniha, ktorú medzi inými predstavíme na výročnej 100 -tej Literárnej kaviarni Mestskej knižnice
dňa 18. nov. 2015 o 16.30 v Dome kultúry.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(15-34)

Dávid Gyula mérnökre

(Zselíz, 1945. augusztus 8. – Pozsony, 2014. november 20.)
Emlékét és szeretetét örökké szívében őrző húga családjával.

Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Fučíkova, Schubertova, Úzka,
Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová,
Tulipánová, Narcisová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho
a Zlatnícka: 25. novembra a 16.
decembra.
Z obchodov: 26. a 27. novembra a 17. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

EGY KIS HUNCUT SZÉLGYEREK.
Ára 3,29 €
Budapest, Projunior 2015.
Nagyon szép kis leporelló teli mondókákkal - Kicsi vagyok én, Erdő
szélén házikó, Szurtos mocskos... stb.
Juhász I.: RÍTUSOK, JELEK, SZIMBÓLUMOK.
Ára 10,46 €
Somorja, Fórum 2015.
Boszorkányok, permonyík, kilenc kereszt, karácsony és más hagyományok ismertetése tájainkról.
Móczár,I.: A DISZNÓVÁGÁS ÉTELEI.
Ára 6,94 €
Budapest, Duna 2015.
Igen sok jó vidéki étel, régi konyhák ízei, vagyis gasztronómiai
barangolás most a disznóvágás témájával. Itt az ideje újat tanulni.
Színes képekkel.
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Kedvezményes cipő és hozzá tiszta gondolatok
Az Ausztriában élő zselízi Kovács Andor idén is folytatja a maratoni kilométerek leküzdését. Az utóbbi hónapokban
három nagyobb maratoni futóversenyen
is részt vett. Májusban Ausztriában, nyáron a rajeci maratonon és a Trojmedzien
megrendezett Goral maratonon. Mindhárom versenynek megvolt a sajátossága, és
Andornak rendkívül értékes tapasztalatokat sikerült szereznie.
„A
Dél-Stájerországban
tavasszal
rendezett 21. Sparkassen Welschlauf
futóversenyt 1400 méter tengerszint feletti magasságban tartották, szőlőhegyek
között. Gyönyörű vidék, Toscanához
hasonlatos, a természetben a futás sokkal
élvezetesebb, feltöltőbb, mint a városban.
Augusztusban vettem részt a 32. rajeci
maratonon, 38 fokos hőségben. A kb.
200 résztvevő közül a 40. helyen végeztem, 3 óra 43 perccel. A Trojmedziében
megtartott Goral maratonon, a szlovák—
cseh—lengyel hármashatáron az 50 km-es
távot nehéz, erdős, sziklás terepen kellett
megtenni. A 93 résztvevő közül a 23. helyen értem célba. Kemény feltételek voltak,
magunknál kellett tartanunk a mobiltelefont arra az esetre, ha valami történne
velünk, hogy segítséget tudjunk hívni.
Érdekes, hogy ezen a terepen a legjobb
eredményeket a negyvenes korosztály
érte el. Néhányan közülük 4,5 óra alatt
tették meg a távot, nekem ez öt és fél óra
alatt sikerült“ – mondja a zselízi futó, aki
jelenleg Grazban él.

Zselízi futósiker

Kovács Andor legutóbb október közepén vett részt a Kis-kárpáti Vertikál elnevezésű ultramaratoni versenyen, ahol az értékes 2. helyet szerezte meg.
A Kis-kárpáti Vertikál egy többé-kevésbé baráti alapon megrendezett ultratávos
verseny Plavecké Podhradie közelében. Az útvonal jellegzetessége a gyorsan futható és
a nehezen teljesíthető terepek (emelkedés, akadályok) váltakozása, amivel jelentősen
különbözik más, hasonló hazai versenyek útvonalától. Főleg hegyi futóknak ajánlott, de
a rendelkezésre álló meghatározott időtáv miatt nem csak nekik.
Az 56 km hosszú táv szilárd utakból, erdei utakból és ösvényekből áll. A 2900 méteres szintkülönbségű távot Andor 7 óra 9 perc alatt teljesítette, amivel a 60 fős mezőnyben a megosztott 2–4. helyet szerezte meg. „Szerencsém volt, hogy jó és ilyen terepen
tapasztalt futók csoportjába kerültem. Nekik is köszönhetem, hogy ilyen eredményt
sikerült elérnem” – mondta szerényen a verseny után a zselízi futó. Csak hozzátennénk, hogy ugyan megfelelő társaságba kerülni olykor valóban a szerencse dolga, ám a
megfelelő felkészülés híján ez még nem garantálja a jó ereményt. Andornak ezúton is
gratulálunk.
(ik)
A Goral maraton nem volt hagyományos
maratoni táv, hiszen a résztvevők 50 km-t
futottak. Andor a jövőben is a hosszabb
távot, az 50—70 km-es ultramaratont
részesíti előnyben. Legközelebb a kis-kárpátoki vertikálison vesz részt – 56 km-es
távon, melynek során a futók három kilométeres szintkülönbséget is leküzdenek.
Elmondása szerint az ultramaratoni távnak megvannak az előnyei és hátrányai.
Szerinte azonban az előnyök vannak
túlsúlyban. „Az év elején a futócipőmet
két hónap alatt tettem tönkre. Szerencsére
az üzletben egy nagyon készséges, ám tapasztalatlan eladóra leltem, aki kicserélte
a lábbelimet. Másodjára a csere már nem
sikerült, de felajánlottak a jövőben vásárolt minden termékre 20 százalékos kedvezményt.“
Ha figyelembe vesszük, hogy
minden versenyen kap trikót is,
a kedvteléséhez szükséges öltözködést ingyen vagy kedvezményesen oldhatja meg. Legalábbis
részben...
A második pozitívum a
zselízi futó szerint az a belső kiegyensúlyozottság, ami a hosszabb távok leküzdése után eltölti.
„Egy 50 km-es szakasz legyőzése után az embert különleges érzés keríti
hatalmába. A gondolataim
kitisztulnak, mintha meditációs állapotban lennék. Ezt az
állapotot a maratoni futás után
már elérem, de pl. a félmaratoni után még nem. Lehet, hogy
mások esetében a rövidebb táv
is elég ehhez. Egy maratoni
verseny után a barátommal he-

gyet másztunk. Sokkal jobban ment, mint
kipihenten. Tiszta fejjel, világos gondolatokkal az ilyen akadályt sokkal könnyebb
leküzdeni” – teszi hozzá Kovács Andor, és
ajánlja mindenkinek, aki szereti a hasonló élményeket, hogy próbálja ki. Állítólag
fantasztikus érzés...
Levicky László
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce – Kolárovo 0:3 (0:1)
Tvrdošovce – Želiezovce 2:1 (0:1)
P. Kokoška
Želiezovce – ČFK Nitra 0:3 (0:1)
FC Nitra jun. – Želiezovce 4:0 (2:0)
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Kolárovo 1:0 (1:0)
D. Páchnik
Tvrdošovce – Želiezovce 1:4 (0:1)
D. Páchnik 2, R. Hutai, D. Klenko
Želiezovce – Malé Dvorníky 2:0 (1:0)
R. Hutai, D. Klenko
ViOn Zlaté Moravce – Želiezovce 3:2 (2:2)
D. Páchnik, D. Klenko
III. liga – diákok – dél
Veľký Meder – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Kolárovo 7:0 (6:0)
A. Králik 2, K. Kovács, Á. Dudáš, Z. Nagy,
R. Škrha, T. Kudela
Šahy – Želiezovce 2:6 (2:3)
T. Kudela 2, I. Mácsadi 2, Á. Dudáš, A.
Králik
III. liga – tanulók – dél
Veľký Meder – Želiezovce 12:0 (5:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:7 (0:1)
Šahy – Želiezovce 4:2 (1:1)
K. Pompos 2
(nyf)
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Megváltoztak a helyesírás szabályai

Megjelent A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása
2011 óta november 13-a a magyar nyelv
napja. Egyéb okunk is van a magyar nyelv
emlegetésére, hiszen kereken száz éve, 1915.
november 24-én született Lőrincze Lajos, aki
Kodály Zoltán biztatására indította el a Magyar Rádióban az Édes anyanyelvünk című
nyelvművelő műsorát. Az Anyanyelvápolók
Szövetsége az iránta tanúsított tisztelete
jeléül a 2015-ös évet Lőrincze Lajos-emlékévvé nyilvánította. 100 éve született az
az O. Nagy Gábor is, akit elsősorban szinonimaszótár-szerkesztőként és A magyar
nyelv értelmező szótárának alkotójaként
ismerünk. Hogy tovább bővítsük a sort: 80
éve született a színészeket, tévé- és rádióbemondókat helyes magyar beszédre, kiejtésre
oktató Montágh Imre. Bizonyára ennyi is
elég lenne, hogy a 2015-ös évet nyelvészeti
szempontból különlegesnek tekintsük, de
– mintegy ráadásként – arról is nevezetes
lesz ez az év, hogy idén jelent meg A magyar
helyesírás szabályainak 12. kiadása.
A Magyar Tudományos Akadémia 1832
óta rendszeresen megjelenteti a magyar helyesírás új szabályait. A 11. kiadás 1984-ben
jelent meg. Akik ezt megelőzően jártak
iskolába vagy érettségiztek, immár harmadszor igyekeznek újratanulni anyanyelvük
helyesírásának szabályait. Bevezetőben
csak egy példát említek: a „május elsején”
szókapcsolatot 1984 előtt így írtuk röviden
(számjegyesen): „május 1-én”, 1984 után pedig így: „május 1-jén”. A 12. kiadás mindkét
alakot megengedi.
A 12. kiadás szerkesztői így nyilatkoznak a szabályok rendszerének legújabb
megváltoztatásáról: „A szabályzat 12. kiadása, bár (minden elődjéhez hasonlóan)
a helyesírási egység előmozdítója kíván
lenni, a 11. kiadásnál rugalmasabban ítéli
meg a helyesírás több vitatott kérdését,
így például: az ingadozó kiejtésű h végű
szavak -val, -vel és -vá, -vé ragos alakjait
kétféleképpen lehet írni; nem kötelező az
elseje, elsejei stb. szóalakok számjegyes
írásakor a j-t kiírni; vagy például: megengedőbb a szabályzat a három szóból álló, 6
szótagnál hosszabb szavak kötőjelezésével
és a bizottságok, rendezvények nevének
írásával kapcsolatban is.” Néhány konkrét
példa: a h végű főnevek ragos alakja kiejtve
és írásban is kétféle lehet: dühvel [kiejtve:
düvel] vagy dühhel, méhvel [kiejtve: mével]
vagy méhhel. A számjegyekkel írt óra és
perc közé kettőspontot is lehet tenni a
korábban megengedett ponton kívül (pl.
10.35 vagy 10:35). Az intézmény típusát
jelölő szavakat (minisztérium, iskola, vállalat...) ajánlatos kis kezdőbetűvel írni, bár
belső használatra az alkalmi tulajdonnevesülésből fakadó nagy kezdőbetűs írás is
elfogadható (pl.: a kutatóintézet kidolgozta
vagy a Kutatóintézet kidolgozta).

Érdemes részletesen áttanulmányozni az
egybeírás/különírás szabályait, főleg a szabályok megváltoztatásának alapelveit. (Azt
is írhattam volna, hogy „logikáját”, de hiba
lenne egy nyelvben és főleg annak helyesírásában logikát keresni.) Csak néhány példa
a változásokra: ami korábban alsó fokú volt,
az ma alsófokú. Hasonlóan: copfstílus/copf
stílus; előre gyártott elemek/előregyártott
elemek; észre térítés/észretérítés; fejbelövés/
fejbe lövés; fekete doboz (a repülőgépen)/
feketedoboz; görög katolikus/görögkatolikus;
járó beteg/járóbeteg; kemény tojás/keménytojás (= főtt); nyakoncsípés/nyakon csípés;
osztályozó értekezlet/osztályozóértekezlet;
síkraszáll/síkra száll; sóskifli/sós kifli;
szabad
strand/szabadstrand;
számon
kér/számonkér; száraz borsó/szárazborsó;
vegyes úszás/vegyesúszás... (Megjegyzem:
a zenészek továbbra is csalódottan veszik
tudomásul, hogy a helyesírási szabályzat
női kart és vegyes kart javasol a nőikar és
a vegyeskar helyett, holott a „szakma” csakis az egybeírt alakokat használja. Hiszen
mást jelent a vegyes kar, mint a vegyeskar.
Az előbbi azt sugalmazza, hogy a kórus egy
alkalmilag összeállt, vegyes társaság, míg a
vegyeskar egyértelműen azt jelenti, hogy
női és férfi szólamok is szerepelnek benne.
Az is lehet, hogy csupa férfi énekli a női [pl.

kontratenorok] és a férfi szólamokat is.)
Néhány szó írása azért változott meg,
mert a 11. kiadás óta eltelt három évtized
alatt megváltozott a kiejtése. Így lett az
árbócból árboc, a burából búra,az eszenciából esszencia, a frizsiderből fridzsider, az
immúnisból immunis, a nüánszból nüansz, a
rubeólából rubeola vagy pl. a taliánból talján.
Alapos változtatást jelent az a szabály, amely
kimondja, hogy ha a -szerű utótag sz végű
szóhoz járul, nem egyszerűsítjük a kétjegyű
betűket. Tehát pl. nem ésszerű, gipsszerű, hanem észszerű, gipszszerű. A boldog új évet
kíván csupa kis kezdőbetűvel írandó, de
a rövidítése nem B. ú. é. k., hanem (engedve a „szokásnak”) BÚÉK. Egy teljesen
új szabály: „A toldalékolás következtében
egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük, például: orra (= orr + ra)”,
de: „A szabály nem érvényesíthető a tulajdonnevekre...” Tehát helyesen: Bernadett-től, Mariann-nal, Bükk-kel, Tallinn-nak,
Knorr-ral...
Szövegszerkesztőink helyesírásellenőrző
programjai – sajnos – még a 11. kiadás szerint készültek; ezért ne lepődjünk meg, ha
egy ideig még a régi, elavult formát fogják
javasolni.
Horváth Géza

Több mint 100 futó
a jubileumi versenyen
Október 24-én Lekéren rendezték meg a Zelenyák Tizenhármasa futóverseny XX. évfolyamát. A futók 16 kategóriában versenyeztek, ebből 6 kategóriát a gyermekeknek tartottak
fenn. Délelőtt 10.00 órakor a felnőttek álltak rajthoz. Míg a 4 km-es szakaszon a futók Lekér
utcáit rótták, a hagyományos 13 km-es szakasz résztvevői a helyi hídon keresztül Kisölved és
Zalaba érintésével tértek vissza a lekéri célhoz.
A futóverseny XX. évfolyama rendkívül sikeres volt, 77 felnőtt versenyző és több mint
30 gyerek vett részt a megmozduláson. A 13 kilométeres
kategóriában a legjobb futó
Beták Bence volt. A magyarországi Esztergomi Futóművek
atlétikai klubjának tagja 45 perc
42 másodperc alatt teljesítette a
távot. A második Marek Vidlička, a lévai Rendőrségi Sportklub
tagja lett 0:47:43 perces idővel.
A harmadik helyezést Mészáros
Jakab vívta ki magának, aki a lévai Elite Sport Team klub tagja,
az ő ideje 0:49:01 volt.
A rendezvény főszervezője
a Lekéri Községi Hivatal és a
Dudich Ferenc polgári társulás
volt. A jubileumi futóversenyt a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatta pénzügyi forrásokkal. A futóverseny XX. évfolyamának emlékére egy rövid publikációt is kiadtak a falu és
a futóverseny történetéről. A kiadvány a verseny megalapítójáról szóló visszaemlékezéseket
is tartalmaz, és összegzi az eddigi versenyek eredményeit. A szervezők ezúton is köszönik
mindenkinek a részvételt. Egy év múlva újra találkozunk! Juhász Gábor, foto: Roderik Nap

2015. november

Zselízi Hírmondó 7
A Kincsőről mondták

ságnak szánt műsor és az arra való felkészülés
mellett a meghívott vendégek műsora is zajlott.
Már pénteken itt voltak a derecskei Szivárvány
tagjai, és a kiállításon is részt vettek. Szombaton reggel csatlakoztak hozzájuk a biatorbágyi
Barackvirág folklórcsoport tagjai. A csoportot
Sándor alapította, aki az ottani művészeti iskolában tanított. Szombaton este a műsorra érkezett
a budapesti Tébláb. A vendégeinket elvittük a
lévai Barsi Múzeumba, délután megtekintették a
zselízi múzeumot, ahol Horváth Géza kalauzolta
őket. Vasárnap a csoportok tagjai részt vettek a

katolikus misén, illetve a református istentiszteleten, ahol üdvözölték a hívőket, és meghívták őket
a délutáni műsorra. Felvonulásunkat és a főtéri
szereplésünket is meghívónak szántuk, bár az
időjárás kissé lerövidítette.
A gálaműsorban fellépett a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes – az egykori Honvéd – amelyben három táncosunk – Sándor, Zsombor
és Csicsman Dániel – is szerepelt.
Nehéz elképzelni jobb módját a Kincső minőségének elismerésére, mint
azt, hogy tagjai a legnagyobb magyar
hivatásos csoport tagjai.
JE: Rajtuk kívül a Honvédben táncol
Molnár Sarolta is. Németh Rebeka a
Magyar Állami Néptáncegyüttesben szerepel, ami olyan, mint nálunk a SĽUK.
Hárman az Iú Szívekben táncolnak.
Tehát a 20 év alatt nyolc profi táncost
neveltek ki. Van, amit még el szeretnének érni a jövőben?
JS: Már eléggé fáradtak vagyunk. Lejjebb kellene tenni a lécet, de nem lehet. További
versenyek, fellépések következnek, amelyekre fel
kell készülnünk. Sándor fiunk segít nekünk, de
ez nagyon időigényes számára. Hogy a csoport
továbbra is megtartsa színvonalát, arra lenne
szükség, hogy valamelyik általunk kinevelt táncos
visszatérjen Zselízre.
JE: Pénz nélkül tudtunk működni 20 éven át.
Mindent, amink van, pályázatokból szereztünk
be. A városnak rendkívül hálásak vagyunk
azért, hogy van hol gyakorolnunk. A kultúrház
nemcsak a székhelyünk, hanem a másik otthonunk. Ha viszont a szülők nem finanszíroznának
minket, nem tudnánk utazni és részt venni a
versenyeken.
Milyen módon finanszírozzák a folklórcsoportokat más városokban?
JS: Különbözőképpen, akár a miénkhez hason-

lóan egy alap formájában. Ideális feltételek ott
vannak, ahol a lektorok a művészeti alapiskola
keretében kialakított néptánc szakon tevékenykednek. Néhány csoport a szabadidőközpont vagy
hasonló intézmény keretében működik. A Tiszta
Forrás Alap pályázatok útján szerez forrásokat
a tevékenységére. Ebből tudjuk finanszírozni a
népviseleteket, a koreográfiákat, a tábort és egyéb
kiadásokat. A lektorok honoráriumát viszont
nem. Egy ideig még mi ketten tudjuk biztosítani
a színvonalat, amíg néhány táncosunk visszatér.
Lektorokra van szükségünk, a többit tudjuk
biztosítani. 30 éve foglalkozunk folklórral, de az
ugrálós táncok már gondokat okoznak. És képzett folkloristák nemigen vannak a környéken.
Hány gyermek fordult meg a két évtized
folyamán a csoportban?
JS: A kiadványban név szerint szerepelnek azok,
akik legalább egy alkalommal felléptek nyilvános rendezvényen. 285-en voltak.
Hogyan értékelik a városvezetés csoportokhoz fűződő viszonyát. Javult az utóbbi
időben?
JE: Mindenképpen. Polgármester urunk először
szabadkozott, hogy nem maradhat a műsor
végéig, végül Nagy Gézával és Turza Irénnel
együtt az egész három órás műsort megtekintette.
Ez nagy megtiszteltetés számunkra. Csicsman
Diana elöljáró előre kimentette magát, el kellett
utaznia, ezért csütörtökön megnézte a próbát.
Örültünk az érdeklődésnek.
Szeretnének még valamit hozzátenni?
JS: Kevesen tudják, hogy volt még negyedik nap

is – a hétfő. Táncosaink közt zselíziek mellett
lévaiak, nagysallóiak, ipolyszakállosiak és kétyiek
is vannak. Hétfőn délelőtt még egyszer felléptünk a járás 680 iskolása előtt, akik buszokkal
érkeztek tanáraikkal és igazgatóikkal azokból az
iskolákból, amelyekbe táncosaink járnak. Hogy a
gyerekek tudják, hová is járnak osztálytársaik.
Felhívtuk a színpadra a buszsofőröket is, akikkel
utazunk, és akik segítenek nekünk. Feszengtek a
reflektorfényben, bizonytalanok voltak a pódiumon abban a helyzetben, amelyet gyerekeinknek
meg kell szokniuk...
Tulajdonképpen az egész 20. évfordulós ünnepség
köszönet azoknak, akik segítik munkánkat és
akiknek hála csinálhatjuk azt, amit szeretünk...
A szerkesztőség és olvasóink nevében csatlakozok
a gratulációkhoz, és további sok sikert kívánok.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko, foto (ik, šh)

„Akkor lesz egy csoport hosszú távon sikeres, ha
saját utánpótlást nevel, ha nemcsak a jelenlegi
sikercsapatnak szentel megfelelő figyelmet, hanem
a még megmérettetés híján tevékenykedő legkisebbeknek is. Ők a leendő sikerek zálogai. Ilyen
megfontolás mentén alakult meg évekkel ezelőtt
az Apró Kincső, és hasonló elven jött létre később
a Gereben zenekar is. Ez az, ami megkülönbözteti a Kincsőt más néptánccsoportoktól.” Juhász
András, polgármester
„Egy család, amelynek táncosa lehettem majd egy
évtizeden át, és amelynek tagja vagyok a mai napig, hiszen nem tudunk úgy átmenni Zselízen a
feleségemmel, hogy ne köszönjünk be a kincsősöknek egy röpke 5–6 órára. És persze ne ölelgessük
agyon Mamácskát és Apácskát, akiket méltóképp
illet a név, hiszen hány éjszakát eltöltöttek mellettünk, vagy éppen minket hajszolva valamelyik
messzi ország kollégiumának folyosóján?! Hány
órát izzadtak velünk végig, hogy bizony rendesen
megtanuljuk azokat a tánclépéseket?” Gálik
Gábor, a Kincső egykori tagja
„Ha egy szóval akarnám megfogalmazni, hogy
mi a Kincső, talán azt tudnám mondani, hogy
egy életvitel. Egy olyan életre való nevelés, melyben a hagyomány, a tisztaság, a nyelv érték. A
legnagyobb, s benne az ember maga is értékké
válik. A számtalan előadásukon, amit láttam,
sohasem unatkoztam egyetlen pillanatra sem.
Mindig az volt az érzésem: nemcsak a tökéletesre
törekednek, hanem el is érik azt, el is hiszik, hogy
amit a színpadon tesznek, az tökéletes. Mert az
is.” Hrubík Béla, a Csemadok országos tanácsának volt elnöke
„Az elmúlt évtizedek során láttam, ahogy a táncosok soraiban generációk cserélődtek. Az évfordulókon, amelyeken részt vettem, láttam milyen ütemes
fejlődést tanúsít az egész néptáncegyüttes, az újabb
tagok mennyivel dinamikusabbak elődeiknél.
Remélem, hogy a jövőben is ilyen nagyszerű táncosok, segítőkész szülők és eltökélt művészeti vezetők
fogják öregbíteni városunk hírnevét, tovább haladva az elődök által kitaposott ösvényen.“ Nagy
Géza, alpolgármester
„A Kincső jelenléte az ország egyes, általam is
látogatott folklórrendezvényein mindig megörvendeztetett, vidámsággal tölt el. Mások mint
mások. És ez azonnal érződik. Érzik a zenét,
imádják a táncot. Én pedig őket imádom. Őszinte
rajongójuk vagyok, mindig együtt örülök velük a
sikereiknek!” Alžbeta Sádovská, a lévai regionális művelődési központ igazgatója
„Ahogy Ti élitek a színpadot, azt tanítani kell
– azt is csináljátok mindegyik szereplésetek
alkalmával – tanítotok és szórakoztattok. A
színpadról az életetek átsugárzik a közönségre.
Meg a gyakran veletek egy műsorban fellépő
más együttesekre is. A szülőkre, a szerető közönségetekre. Én közöttük ülök, és gyakran hallom:
»ezek a büdös kölykök már megint megríkattak«,
akarják mondani, hogy örömkönnyeket csaltatok
a szemükbe. Bevalljam? – itt-ott az enyémbe is.”
Takács András, a hazai néptáncmozgalom
egyik megalapozója
Feldolgozta (ik)
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Minden a kiállítással kezdődött. A fényképekre nézve előjönnek az emlékek, és a
kiállítás maga is jól dokumentálja az elmúlt
20 év fejlődését. Milyen érzéseket hagyott
önökben?
JS: Különös érzéseim voltak, amikor a képeket
válogattuk. Emlékek idéződtek fel bennem, főleg
a kezdetekre. Nehéz időszak volt, hiszen nem is
nulláról, hanem mínuszból indultunk, Mézes
Árpáddal és Zsuzsannával együtt. A kezdetekről
azonban kevesebb anyag áll rendelkezésre, mert
akkor még a régi fényképezőgépeinkre kellett
hagyatkoznunk. Később, amikor már a szülők is
fényképeztek, több fotó gyűlt össze.
Péntek este a Csík zenekar lépett fel. Is-

lozni.
JE: Kár, hogy három héttel azelőtt a férjem nem
fényképezett, amikor bejutott.
JS: Rendetlenség volt ott. Nyomokat találtunk a
15. évfordulós ünnepségről is. Az elmúlt 5 évben
nem takarítottak.
Önökre hárult a takarítás?
JE: Jó lenne így leírni: Ahhoz, hogy valamit
megvalósítsunk, gyakran nem kell sok ember. Ha
valakinek világos célja, tiszta elgondolása van és
öt ember, aki segíti, felvállalja a munka egy részét,
csodákat lehet művelni. Ha világos az elgondolás,
pénz nélkül is célt lehet érni. Évek óta beszélnek a
városban a gondokról, például az enyésző kastélyról és a hiányzó forrásokról. Szerintem elég lenne

– mondjuk – egy műszaki hiba. Sokat készültünk.
A két évtized alatt nem hagytunk ki egyetlen hónapot sem. Sok csoport ünnepel 50 vagy 60 évnyi
tevékenységet, ugyanakkor tudjuk, hogy éveket
hagytak ki, amikor nem működtek...
JE: Táncosaink fizikailag és lelkileg is olyan felkészültek, hogy nincs lámpalázuk. Valóban 5 évig
készültünk a szombati estére. Maga a műsor augusztusban született 12 nap alatt. Nem volt mit
elrontani, mindent előkészítettünk.
Meg is volt a gyümölcse. Amikor a gratulálók
elkezdtek sorakozni a színpadon, valaki a
nézőtéren megjegyezte, hogy a háromórás
műsor után most háromórányi gratuláció
következik. Mennyien voltak a nézőtéren?
JS: 650 ülőhely, 35 kartonszék volt. Összesen úgy
800 ember lehetett...
JE: Máig kapjuk a jókívánságokat. A műsor után
köszönőlevelet kaptunk Jana Kresákovától, a
Nemzeti Művelődési Központ vezérigazgatójától.
Ilyen elismeréseket 50 éves évfordulók alkalmával
kapnak a csoportok. Barbora Morongová, a kulturális minisztérium szellemi kulturális örökség
szekciójának igazgatója szintén köszönőlevelet
küldött...
Az első sorokban ültek a vendégek. Megemlí-

merősök? Mi szerint döntöttek a fellépő
kiválasztásánál?
JS: Vezetőjük valamikor 1998-ban volt nálunk.
De mindig igyekszünk ismertebb előadókat hívni.
Volt már itt a Muzsikás, Sebestyén Márta vagy
Szalonna és bandája, akiket a rádióból is ismerhet a közönség.
JE: Januárban voltunk egy ünnepélyen, ahol
a Csík zenekar énekesnőjével, Mariannával és
férjével ültünk egy asztalnál. Megkérdeztük őket,
nem jönnének-e el Zselízre, és ő igent mondott.
Megadta a menedzserük elérhetőségét, és annak
ellenére, hogy nagyon elfoglaltak, visszaigazolták
a megadott időpontot.
JS: Úgy gondolom, jó választás volt, mert a Csík
fiatalokat és idősebbeket is megszólított, sok embert vonzott.
De legtöbben szombaton voltak, állóhelyet is
alig lehetett találni...
JE: Igen, és sokan el sem jöttek... Valaki elhíresztelte, hogy a sportcsarnok olyan rossz állapotban van, hogy bármikor összedőlhet. Az egyik
szülő ezért el sem jött megnézni a fiát.
A csarnok nincs a legjobb állapotban, de
hogy összedőlne... Néhányan tudnak tú-

egy értelmes ember világos céllal, aki megtalálná
a megoldást. Sok gond megoldódna.
Városunkban hiányoznak világos célokkal
rendelkező értelmes emberek, sőt, a források
is... Mit kellett megtenni, hogy a csarnokban
megvalósulhasson a rendezvény?
JS: A rendetlenség mellett a villamos hálózattal
is gondok voltak. Néhány hétvégi „brigád” során
segítettek a szülők, akik között néhány villanyszerelő is van. A neonvilágítás rossz állapotban volt,
javításra és a csövek cseréjére volt szükség. Javítottuk az ablakokat, rendet tettünk a teremben,
a folyosókon és a tartozékhelyiségekben is. Végül
a díszítést kellett felszerelni, hogy a tornaterem
kultúrteremmé változzon...
Úgy tűnik, minden sikerült. És a szombati
műsor excellens volt.
JS: Elmondhatjuk, hogy már öt évvel ezelőtt, a 15.
évforduló megünneplése után elkezdtük a felkészülést a 20-as ünnepségre. Ezt mondtam akkor
egy riporternek, aki az érzéseim iránt érdeklődött.
Már akkor elkezdtünk dolgozni a koreográfusokkal, készíteni az új koreográfiákat. Éreztem, hogy
a műsor nem végződhet rosszul. Ebben biztos
voltam, úgy gondoltam, ha valami közbejöhet, az

tene néhányat közülük?
JE: Berényi József, az MKP elnöke, Bárdos Gyula
Csemadok-elnök, Veres Péter országgyűlési képviselő, Harmati Zsolt a magyar nagykövetség
képviseletében, Molnár Imre, a pozsonyi Magyar
Intézet igazgatója és Petra Krnáčová, a Nemzeti
Művelődési Központ igazgatónője. Ott volt több
megyei képviselő is, Farkas Iván és Petheő Attila, Miloš Zaujec, a megyei kulturális bizottság
elnöke, Molnár Árpád gútai polgármester, a mi
Csenger Tiborunk, továbbá Daniela Bundová,
a Kerületi és Alžbeta Sádovská, a Regionális
Művelődési Központ igazgatónője. Kit is említsek
még... Melecsky Beáta volt a műsorvezető. Nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy eljött a polgármester, az alpolgármester és néhány képviselő is.
Szombaton a táncházban a Zagyvabanda
játszott, a cimbalmos Zsombor volt...
A formációt a Liszt Ferenc Színművészeti Akadémia hallgatói, leendő profi művészek alapították.
Táncházakban, koncerteken szerepelnek Magyarország-szerte.
A vasárnapi műsor népviseleti felvonulással
kezdődött...
JE: Igen, de el kell mondani, hogy a nyilvános-

A Kincső Néptánccsoport fellépései örömet és elégedettséget hoznak. Sokan mondják, hogy a
táncosokból és zenészekből áradó lelkesedés átragad a környezetre. Átutazták majdnem egész
Európát és Ázsia egy részét. Több száz versenyen rengeteg díjat nyertek, ha röviden jellemeznénk – a legjobbak közül valók.
Mindemögött rengeteg munka áll. Juhász Eszter és Sándor fiaik mellett – akik közül Sándor
és Zsombor profi táncosok és zenészek – több tucat további gyermek nevelésében is részt
vállaltak. Néhányan csak átmentek a csoporton, és mára mással foglalkoznak.Akik maradnak,
táncosok lesznek, és együtt növekednek a többiekkel. És állandóan jönnek az újak...
A Kincső a gyerekekkel való sokéves rendszeres munka, a lelkesedés és a siker szinonimája. A
20 éves fennállás három napos ünnepsége után beszélgettünk Sándorral és Eszterrel.
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Új sportág hódít
A képviselő-testület sportbizottsága október 12-én ülésezett Sokol László elnök vezetésével. A tanácsadó testület a városi amatőr
sport támogatásának lehetőségeiről, a Városi
Sportklub pénzügyi helyzetéről tanácskozott.
Foglalkoztak a T-18-as tornaterem téli kihasználásának lehetőségeivel is.
Sárai András tájékoztatta a jelenlévőket
a Comenius Gimnázium Szülői Szövetsége
kezdeményezéséről. Egy saját testsúllyal való
edzésre használatos, ún. workout-pálya felépítéséről van szó. Az alapelem felépítéséhez sze-

rinte megközelítőleg 3200 euróra lenne szükség. A szövetség eddig 500 eurónyi támogatást
szerzett a Nyitra Megyei Önkormányzattól.
További 500 euróval járult ehhez az összeghez
a szövetség elnöke, 230 euróval pedig további
támogatók segítenek. A bizottság tagjai javasolták a szövetségnek, hogy nyújtson be egy
támogatási kérvényt a projekt városi társfinanszírozására. A workout-pálya építésének
kezdeményezését a bizottság támogatja, és
azt is, hogy városi telken helyezzék el. Ez
irányban két alternatív javaslat született: vagy

Játszótér a Magyar Ház udvarán

A zselízi Magyar Ház felszereltsége az utóbbi időben tovább bővült. Ősszel mászókákból,
csúszdából és hintákból álló kis játszóteret szereltek fel a közösségi épület udvarán. Batár
Péter, a Csemadok zselízi elnöke elmondta, hogy a játszóteret részben az Alsó-Garam Menti
Fejlesztési Partnerség idén tavasszal kiírt pályázatából szerezték be, de saját forrásokat és
szponzori segítséget is igénybe vettek. „Gyakran szervezünk a Magyar Házban gyermekrendezvényeket, illetve olyan eseményeket,
amelyeken sok gyermek is jelen van. Az ő
szükségleteiket szem előtt tartva vágtunk bele
ebbe a projektbe, amelynek köszönhetően két
mászókát, két hintát és egy csúszdát sikerült
beszereznünk” – mondta el a Csemadok helyi szervezetének elnöke. Batár Péter azt is
elmondta, hogy a projektírásban mindeddig
csupán közvetett tapasztalata volt: mielőtt
elnökké választották volna, a vezetőség tagjaként vett részt a pályázatok kidolgozásában.
A játszótér beszerzésére kiírt projekt volt az
első olyan, amelyet teljesen egyedül dolgozott
ki, és el is nyerte a LEADER program helyi akciócsoportjának 260 eurós támogatását. „Idén
a gyerekek még sajnos nem próbálhatták ki a játékokat. Részben azért, mert kicsúsztunk
az időből, részben pedig azért, mert az utóbbi időben sok egyéb tevékenység, rendezvény
foglalt le bennünket. Az akciócsoport támogatása mellett szponzorok is segítettek a játszótér
felszerelésében. Köszönet illeti ezért Szimondel Tibor zselízi és Kovács Vince kétyi vállalkozót” – méltatta az elnök a szponzori segítséget.
(ik, foto: Csonka Ákos)

a zselízi alapiskola területén, vagy pedig a
városi sportpálya területén építsék fel.
Kriška Miroslav, az Ironsheep Crew polgári társulás a zselízi Bike-park területének
fenntartásával kapcsolatos problémáit tolmácsolta. Szerinte egyre kevesebb a biciklis,
azonban az 1,5 hektárnyi kiterjedésű terület
fenntartása sok erőfeszítést igényel. A bizottság azt tanácsolta, hogy a szervezet is a városi
dotációs program keretén belül kérje az önkormányzat támogatását.
A bizottság elnöke megállapította, hogy a
zselízi gimnáziumok már évek óta nem tudják megtartani a tornaórákat a téli időszakban, amióta a T-18-as tornatermet bezárták.
Mindkét gimnáziumnak azt tanácsolta, hogy
a Városi Sportklub együttműködésével kérvényezzék a T-18-as tornaterem használatának engedélyezését a téli időszakban.
Sokol László bemutatta a Városi Sportklub javaslatait a szervezet kedvezőtlen
pénzügyi helyzetének javítására. Ezek a következők: a Petőfi utcában található fogadóiroda bérleti díjának eltörlése vagy módosítása, a stadionon található ingatlanok bérleti
díjából befolyt összeg átruházása a Városi
Sportklubra, illetve ha a város új minibuszt
tervez vásárolni, akkor a jelenleg használt
Renault Master átadása Városi Sportklubnak.
„A klubnak lehetősége van arra, hogy egy további kilenc személyes gépjárműhöz jusson
kedvezményes áron. Két ilyen gépkocsival
radikálisan csökkenthetnénk a focicsapatok
szállításának költségét, akár a jelenlegi összeg
1/3-ára is” – mondta a Városi Sportklub elnöke, aki egyben megjegyezte, hogy a játékosok
szállítása jelenleg évente 5000 euróba kerül.
(ik)

Új klinika nyílt a Petőfi utcában
Imre napján, november 5-én
délután nyitották meg ünnepélyes
keretek közt a zselízi Petőfi utcában újonnan felépített fogorvosi
klinikát. Tulajdonosa, dr. Imrich
Beszédes ez alkalomból tanúságot tett arról, hogy van érzéke az
időzítéshez, hiszen egyúttal névnapját és diplomaosztójának 33.
évfordulóját is megünnepelte. Az
ünnepélyes megnyitón részt vett
több fogorvos-kollégája, az épület
tervezői, az építkezés közben segítséget nyújtó vállalatok, hivatalok,
intézmények képviselői, dolgozói
és természetesen a hozzá legközelebb állók – felesége és gyermekei
családjaikkal. A megnyitót a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
növendékeinek színvonalas fellépése, a Client Servis díszítése és a
lévai Tília Panzió ízléses cateringszolgáltatása gazdagította.

Ahogy az ünnepelt és házigazda az objektum megtekintése
közben és a megnyitást jelképező
szalag átvágása után elmondta,
a fogorvosi klinikán két, illetve a
jövő évtől három fogorvosi rendelő működik majd. A páciensek
szolgáltatások széles skáláját
vehetik itt igénybe egy helyen,
többek közt néhány specializált
vizsgálat és beavatkozás is elérhető lesz. „Példaként említeném
a gyökércsatornák endodontikai
ápolását vagy a bölcsességfogak
műtéti eltávolítását. Az általános
állapot-megóvási és sebészeti sztomatológiai szolgáltatások mellett a
paradontológia, az implantátumkészítés és fogpótlás területén is
tevékenykedünk. Röviden: nem
hidat, hanem implantátumot
készítünk. A hiányzó fogat úgy
pótoljuk, hogy közben nem avat-

kozunk be a szomszédos fogakba.
Foglalkozunk a viszonylag kevésbé
ismert ózonterápiával is – antibiotikumok helyett ezzel
az eljárással szüntetjük
meg a gyulladásokat”
– sorolt néhányat
a klinikán nyújtott
szolgáltatásokból dr.
Beszédes. Ezeket az
eljárásokat magas
szinten
nyújtják,
köszönhetően
a
rendelkezésre álló
felszerelésnek,
amelyből
nem
hiányzik
például
a rádioviziográf, az ortopantomográf vagy a 3-dimenziós CT
berendezés. Nem felejti el hozzátenni, hogy teljes altatásban végzet
beavatkozásokra, illetve kéjgáz
használatára is lehetőség van. Az

épület alagsorában 200 négyzetméternyi szabad terület van,
amelyet a jövőben vagy oktatási

célokra használnak ki, vagy pedig
dentálhigiénés és fogtechnikai
munkahelyet rendeznek itt be.
Doktor Beszédes fogászati klinikája november 18-án nyitja meg
kapuit a páciensek előtt.
(ik)
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Őszi sokadalom a Magyar Házban
Verőfényes őszi napok, vagy ahogy mondani szokás a vénasszonyok nyara ragyogta
be városunkat október vége tájékán. Ennek
örömére a Magyar Ház és az abban székelő
civil szervezetek gazdag programkínálattal
tették még kellemesebbé az őszi sokadalmat.
Október 23-án, pénteken az 1956-os magyar
forradalom emléke előtt tisztelegtek egy élő
történelemóra keretén belül. Az előadást a
zselízi származású Lukács Feri bácsi tartotta,
aki személyes élményeiről mesélt az érdeklődő közönségének. Ő ugyanis 1956-ban
25 évesen aktívan élte meg a forradalmat és

Megyei kitüntetés
Horváth Gézának

Október 16-án a nyitrai megyeházán
a Lévai Regionális Művelődési Központ
ajánlása alapján Milan Belica megyei elnök
köszönőlevelet adományozott a zselízi Horváth Gézának a régió zeneművészetének
fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásáért. A kitüntetett a Szív, lélek, öröm megyei
fesztivál keretében a művelődési dolgozók
napja alkalmából vehette át az elismerést.
A kitüntetett tanár, karmester, tankönyvfordító, autodidakta zeneszerző. Zselízen
érettségizett, matematikát és féldrajzt tanult
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen,
ahol RNDr. titulust szerzett. Több járásbeli
iskolában tanított. A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Vass Lajos Kórusának krónikása, segédkarmestere. A Franz Schubert
Vegyeskar és a Franz Schubert Gyermekkar

alapító karnagya. Matematikai és zenei szakíró, több könyv írója és tankönyv fordítója.
A Katedra országos matematikaversenyének
főszervezője. Barátai, kortársai univerzális
optimistának, zselízi polihisztornak hívják.
Különféle kitüntetések mellett 2005-ben
megkapta a Szent Gorazd Nagydíjat. Ez
alkalomból csatlakozunk a gratulációkhoz,
sok egészséget és erőt kívánunk, hogy ne
veszítse el a kedvét és elszántságát a kulturális értékek teremtéséhez.
Juhász Eszter, a Lévai Regionális
Művelődési Központ metodikusa

annak következményeit Pest utcáin.
Ugyan a harcokban nem vett részt, de
minden egyes momentum még mindig elevenen él emlékében. A Rákóczi
Szövetség nemrég leköszönt pénzügyi
titkárának beszélgetőpartnere Csonka
Ákos történelemtanár, az MKP helyi
szervezetének elnöke volt.
Másnap ugyanott már az alkotóművészeté volt a főszerep. A Magyar
Ház közösségi nagytermének falain
Abonyi Ria grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás Csak a szív tudja
címmel. A megnyitót Kozma Zsuzsanna
költő nyitotta meg, majd a művésznő beszélt
képeiről, melyek elmondása szerint gazdagon telítettek érzésekkel, hangulatokkal. A
megnyitó egy külön érdekessége volt, hogy
– nem szokványos módon – a kiállító egy
művét a Magyar Háznak adományozta. Nem

is akármilyen műről van szó, hiszen Abonyi
Ria kifejezetten erre az alkalomra alkotta
meg a neves cukrász-szakács, Franz Sacher
portréját, aki a ház közel kétszáz évvel ezelőtti lakója, a neves torta megalkotója volt. A
kellemes hangulatot Abonyi Ferenc és Stanc
Viktória zenés műsora varázsolta még emlékezetesebbé.
Míg bent a grafikusművészetnek hódoltak
a kultúra kedvelői, addig a kerthelyiségben
egy őrtüzet gyújtottak sötétedés után, szolidaritást vállalva a székely kezdeményezéssel,
mely Székelyföld határainak kivilágítására
irányult.
Bár a Tízparancsolat úgy rendeli, hogy az
Úr napját meg kell szentelni, a csemadokosok
vasárnap sem pihentek. Persze nem is munkáról volt szó, és a szentmise/istentisztelet
sem maradt el részükről, ám aznap is valami
különlegességgel örvendeztették meg a város
lakosságát. Régi hagyományt újraélesztve
szüreti felvonulásra gyűltek össze a helyiés környékbéliek, hogy körbetáncolják és
-énekeljék a kisvárost. Ebben segítségre
is leltek, hisz együtt vonult a zselízi csemadokosokkal és a kincsősökkel a farnadi
Nádas néptánccsoport, az ugyancsak farnadi
Rozmaring, a sárói Rozmaring asszonykórus,
a nagysallói Szivárvány énekcsoport, az érsekkétyi énekcsoport, az oroszkai Csemadok
néptáncosai, illetve a lekéri Nosztalgia együt-

tes. A felvonulókat két lovasfogat kísérte, egyik a menet elején, másik pedig annak végén. A
népes társaság nemcsak jó kedélyével, szemet
gyönyörködtető táncaival és ékes dallamaival
töltötte be a zselízi utcákat, de hamuban sült
pogácsával és jóféle borral is megvendégelték
mind a résztvevőket, mind az utca népét.
Egy nap szünet után aztán újra színültig
telt a Magyar Ház. Mivelhogy október
27-én nem akárki, hanem a budapesti
Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi
Tagozatának az elnöksége tette itt tiszteletét. Olyan jeles írók, költők alkották e
delegációt, mint Grendel Lajos, Duba
Gyula, Mács József, Mezey Katalin, Vathy
Zsuzsa, Oláh János, Tóth Erzsébet, Pósa
Zoltán, Albert Gábor, Ágh István, Ferdinandy György, Temesi Ferenc, Serfőző
Simon vagy éppen Vári Fábián László.
E névsorból is látszik, hogy a kortárs
magyar irodalom színe-java gyűlt össze
egy helyen, akiket Gubík Mária mutatott be
egyenként a szép számú közönségnek. Az est
folyamán Csonka Ákos prezentálta Zselíz
történelmét és annak fontosabb tudnivalóit,
valamint élménydús koncertet adott a Horváth Géza által vezényelt Franz Schubert
Vegyeskar, továbbá népzenét játszott Mézes
Zsuzsanna és Attila. A szimpózium minden
igényt kielégítően valódi irodalmi csemegének bizonyult, mely után mindenki gazdag
élményekkel és értékes gondolatokkal térhetett haza.
Hogy a zselízi sokadalom kavalkádja valóban az ősz árnyalatait idézve színeskedjék,
másnap ugyanebben a teremben osztotta ki a
Rákóczi Szövetség a beiskoláztatási támogatásokat. Az egyszeri 10 ezer forintos összeget
azok a szülők kapják, akik magyar iskolába
íratták gyermeküket. A magyar állam ezzel,
illetve a Bethlen Gábor Alap által megítélt
70 eurónyi összeggel kíván segíteni a magyar
családoknak az iskolavégzéshez, illetve vonzóbbá tenni a magyar oktatási intézményeket
az ingadozók számára.
A hat nap alatti öt különböző zsánerű
program azt bizonyítja, hogy a zselízi Magyar
Házban székelő civil szervezetek valóban első
osztályú munkát végeznek, és igyekeznek a
lehető legszélesebb körben felpezsdíteni a
helyi közösségi életet. A jelek szerint jó úton
haladnak.
(tsák, fotók: Sloboda Sándor)
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Gazdasági bizottság: cél a bevételek növelése
Hogy mit is engedhet meg magának
városunk a következő évben, arról a városi költségvetés megtervezésénél születik
javaslat. Összeállítása mindig az utolsó
negyedévben folyik, ez most sincs másként.
A gazdasági bizottság tagjai október közepén ültek először tárgyalóasztalhoz, hogy
megbeszéljék a jövő évi költségvetést.
A tárgyalás első részében a résztvevők
az alapkérdéssel foglalkoztak: hogyan lehetne növelni a városi költségvetés bevételeit.
Monika Tomeková, a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője megjegyezte, hogy
feltételezhetően növekedni fog a részesedési
adóból befolyt pénzösszeg mennyisége. Mivel emelkedik az adó újra elosztott részének
százalékos aránya, ebből a forrásból biztos
jövedelemnövekedés várható. A kiadások
csökkentésére csak korlátozott lehetőség
van, azonban eredményt hozhat a város
hiteleinek esetleges restrukturalizálása. Ezt
a lehetőséget egy jelenleg folyó elemzés
vizsgálja. A város gazdasági helyzetének
javítása további bevételek biztosításával
érhető el. A tőkevagyonból nagyobb bevételek nem várhatók, ugyanis a városnak

nincsenek eladó ingatlanai. A tárgyalás
során nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzügyi
helyzet javításának legjárhatóbb útja a rendes bevételek növelése.
A bizottság jelenlévő tagjai egyetértettek abban, hogy a helyi adókat nem kellene emelni. Támogatták azonban, hogy a
hulladék elszállításáért fizetendő illetéket
a város 20%-kal emelje. A hulladékgazdálkodás területén a bizottság fontosnak tartja,
hogy a város képes legyen csökkenteni a
hulladék felszámolására irányuló kiadásait.
Ennek egyik módja, hogy megváltoztatnák
a gyűjtőudvar szolgáltatásainak feltételeit. A
jelenlegi feltételek a vitázók szerint lehetőséget teremtenek a visszaélésekre a korlátozott mennyiségben ingyenesen elhelyezhető
apró építkezési hulladék kérdésében. A másik módszer az, ha sikerülne motiváltabbá
tenni a lakosságot az osztályozott hulladékgyűjtésben, ugyanis csökken a lakosok
érdeklődése a hulladék újrahasznosításának
ilyen módszere iránt. A bizottság tanácsolta: a város indítson kampányt területeinek
rendezése céljából; ebből is bizonyos jövedelemre tehetne szert.
(ik)

A temetői szolgáltatások kérdése
még nyitva áll
Az elmúlt időszakban három, a zselízi
temetők szolgáltatásainak szintjét érintő
lakossági panaszt vettek nyilvántartásba a
városi hivatalban. Miután a polgármester
tárgyalt a zselízi temetők gondnokával, az
mindhárom esetben elhárította a hiányosságokat. A városi képviselő-testület októberi
ülésén erről Csicsman Diana, a városi hivatal
elöljárója tájékoztatott. Szerinte a fenntartó

formátus temető gondozását. A helyi egyházközség azt kérvényezte, hogy a város álljon
el a temetők fenntartásáról szóló jelenlegi
szerződéstől. Cserba Gabriella kurátor ezt a
szolgáltatások nem megfelelő szintjével indokolta. Ahogyan azt lapunknak elmondta,
ha átvennék a temető fenntartásának feladatát, a munkát a református egyházközség
tagjai végeznék. Hozzáállásukat ehhez a lehetséges feladathoz ez év tavaszán azzal is bizonyították, hogy a református
temető kerítését teljesen megépítették
az Orgona utca felől. Néhány héttel
ezelőtt átfestették a temető Sznf utca
felőli kerítését.
Az októberi ülésen a képviselők
megállapították, hogy nemcsak a temetők fenntartásával vannak gondok. A
temetkezési szolgáltatások színvonala,
illetve a két konkurens temetkezési
vállalat közötti viszonyok is nehézségeket okoznak. Ahogy Stanislav Illéš,
helyi római katolikus esperes megjegyezte, azok a problémák, amelyeket
Az egyházközség tagjai tavasszal kerítést szereltek fel
az temetések résztvevői általában
a temető Orgona utca felőli részén. A temetőt éjjelente
nehezményeznek, részben a temetkezárni szeretnék.
Foto: (op)
zési szolgáltatásokról szóló törvény
reagál, és felkérésre eltávolítja a hiányosságo- tökéletlenségéből fakadnak. Illetve abból
kat, azonban már hosszú ideje nincsenek az is, hogyan viszonyul ezekhez a hiányossáelvárt szinten a temetői szolgáltatások.
gokhoz a temető gondnoka. Az elhangzott
Erről tanúskodik a zselízi református viták alapján a képviselők megállapították,
egyházközség kezdeményezése is, amelynek hogy csupán a gondnokváltással nem fognak
értelmében a szervezet át szeretné venni a re- megoldódni a temetkezési szolgáltatások

A park valóban...
1→

„A kormány programnyilatkozatából
kifolyólag 2013-ban megkezdődött egy folyamat, amelynek során átértékelik az egyes
természeti területek állami védettségének
szükségességét. Elsőként a történelmi parkok kivonását javasolták az államilag védett
területek hálózatából. Ilyen terület a Zselízi-park is. Elsősorban olyan parkok maradnak az államilag védett hálózatban, amelyek
természeti, és nem történelmi szempontból
értékesek. Információink szerint a Nyitrai
kerületben ilyen például a malonyai arborétum, amelynek megmarad a védettsége” –
árulta el Gabriela Bieliková, a városi hivatal
környezeti osztályának dolgozója. Azonban
hogyan függ ez össze a park elnevezésével?
A természetvédelmi törvény 2014-es
módosítása szerint a településeknek lehetőségük van kijelölniük saját védett területeiket. Ez egy lehetőség arra, hogy védelmet
biztosítsanak olyan területeknek, amelyek a
jövő évtől már nem lesznek államilag védettek. „Ez a helyzet a mi parkunk esetében
is, amely a jövő év folyamán elveszíti állami
védettségét. A város a törvénymódosítás
alapján általános érvényű rendeletben nyilváníthatja a parkot városilag védett területté. A rendeletben meghatározza a védettség
fokozatát, amely akár meg is egyezhet a
jelenleg érvényes 3-as fokozatú állami védettség szintjével. És nem utolsó sorban a
parkot saját megfontolás szerint nevezheti
el” – teszi hozzá Gabriela Bieliková. Abban az esetben, ha a város a rendeletben
a jelenlegi védettségi szintet hagyja meg,
a lakosok szemszögéből szinte semmi sem
változik, ami a park területén megengedett,
ill. tiltott tevékenységeket érinti. Csak az fog
változni, hogy bizonyos kivételeket nem az
állami természetvédelmi hatóság, hanem a
város fog engedélyezni. Az állam védelme
alatt marad az amfiteátrum mellett álló
mocsárciprus, továbbá az államilag védett
fák közé bekerülnek a kastély közelében
álló tölgyek is.
A törvényhozásban bekövetkezett változás tehát újabb eszmecseréket válthat ki a
városban a park elnevezését illetően. Mivel
a döntés az önkormányzat kezében van, a
park elnevezéséről szóló vita, a döntéshozatal módja, a lakosok bevonása és aktivitása
jó képet adhat arról, milyen is városunkban
a nyilvános vita szintje és kultúrája.
Levicky László

minőségével kapcsolatos problémák. Az
egyházi testület kérvényével kapcsolatban
még nem született döntés. A képviselők
tudomásul vették a kérvényt, ami azt jelenti,
hogy a temetők fenntartásáról és a temetői
szolgáltatások minőségéről szóló kérdés továbbra is nyitva áll.
(ik)
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Megszűnik a könyvtár jogalanyisága
1→

Könyvtár: döntés született
A képviselők röviden megvitatták a
városi könyvtár városi szervezetként való
megszüntetésének feltételeit, majd megszavazták, hogy jogutód nélkül szűnjön meg a
városi szervezet. A képviselők rendelkezésére állt az elöljárónak és a városi könyvtár
megbízott igazgatójának a beszámolója, de
a kérdés további boncolgatását megakadályozta az egyik képviselő ügyrendi javaslata.
Rövid szünet után rátértek a szavazásra, és
jóváhagyták a városi könyvtár jogalanyiságának megszüntetését. A megbízott igazgatónak feladatul adták a könyvalap revíziójának kidolgozását, beleértve a szervezési és
személyzeti részt is, zárszámadás készítését,
a könyvelés lezárását. Meg kell szüntetnie a
szervezet vállalkozási jogosultságát is az év
végéig, és az összes dokumentációt át kell
adnia a fenntartónak. A városi hivatalnak át
kell vennie a vagyont és a kötelezettségeket,
elkészítenie a munkajogi és a szerződéses
viszonyokkal kapcsolatos értesítéseket, és
kiegyenlíteni a szervezet minden pénzügyi
kötelezettségét.
Bezárják a szükséglakásokat
A városi képviselő-testület jóváhagyta az
ellenőrző tevékenység alapelveit, és tudomásul vette a pénzügyi ellenőrzésből
eredő javító intézkedések elfogadását. Há-

rom esetben foganatosítottak intézkedést:
kidolgozták az útiköltségekről, a pénzügyi
intézkedésekről és pénzügyi ellenőrzésről,
valamint a szolgálati és magán-gépjárművek
használatáról szóló irányelveket. Jóváhagyták a posta melletti terület eladását, a város
és a római-katolikus egyház közötti területcserét, amelynek keretében a város a Szent
Jakab-templom környéki területeit a főtér
közepén levő területre cseréli. Jóváhagyták
azt a kérvényt is, amelyet a kerttulajdonosok
nyújtottak be a villanyvezetékek bekötése
kapcsán létesítendő tárgyi terhet illetően.
A vitában kiderült: nyolc kiskert-tulajdonosról van szó, akik hétvégi házukat szeretnék rákapcsolni a hálózatra, de számuk
idővel növekedhet. A városi képviselő-testület
egyszeri illetéket szabott ki a tárgyi teher létesítésére 500 euró értékben. Megszüntette a
2015/3 számú általános érvényű rendeletét
a városi szükséglakásokban való lakhatás
feltételeiről. A polgármester tájékoztatott
arról, hogy a létesítmény nem felel meg
a követelményeknek, és a törvény szerint
nem szabad üzemeltetni, ezért a város úgy
döntött, bezárja.
Újabb játszótér épülhet
Az építési és területfejlesztési osztály vezetője tájékoztatta a képviselőket arról, hogy
a LIDL üzletlánc kilátásba helyezte évi tíz

Pavol Ivant megerősítették
az elnöki funkcióban
A Mikulčan polgári társulás
november 6-án tartotta rendes közgyűlését a garammikolai kultúrházban. Az idei
rendezvény két jubileum
jegyében valósult meg: a je-

alakult meg a polgári társulás. A résztvevőket Pavol Ivan
köszöntötte, majd Juhász András polgármester mondott
köszöntőt. Hogy az egykori
községről, ma városrészről

lenlevők megemlékeztek arról, hogy a községet 940 éve
említették először hivatalos
iratok, valamint hogy 5 éve

monográfia készül, arról
Novák Margaréta, a lévai
Barsi Múzeum munkatársa
számolt be, és olvasott fel

néhány részletett a készülő
szövegből. A társulás elnökének átadott egy másolatot
arról az iratról, amelyen Garammikolát említik 1075-ben.
További másolatot kaptak a
református és a római-katolikus egyház képviselői. A
közgyűlés megerősítette Pavol Ivant az elnöki, Molnár
Lászlót az alelnöki funkcióban. A további szervek
tagjainak megválasztása,
a társulás tevékenységéről
és gazdálkodásáról szóló
beszámolókat követően a
polgármester tájékoztatta
a jelenlevőket az időszerű
eseményekről. A szervezők
az ülés végén sem hagyták
elfeledni, hogy Garammikolán kétszeres jubileumot
ünnepelnek. A résztvevőket
kiváló gulyással, tortával és
üdítőkkel kínálták.
(ik)

játszótér építését azokban a városokban,
ahol üzletet üzemeltet. A kiválasztás szavazás alapján történik, a lakosok száma
szerint több kategóriákban. A városnak kell
meghatároznia egy alkalmas területet arra
az esetre, ha a szavazás során kategóriájában
sikeres lenne. Gubík Emese hozzátette, hogy
vizsgálódása során két területet szemelt ki:
a Sládkovič utcai egykori játszótér, valamint
a szabadidőközpont területét. A vitában
további helyszín is felmerült: a városi park,
végül azonban a képviselők úgy döntöttek,
hogy a kérdést nyitva hagyják, és csak akkor döntenek, ha városunk a szavazás során
sikeres lesz. A versenybe való bekapcsolódással határozatban egyetértettek.
Felújítanák a „DOS“ lakóházat
A képviselők tudomásul vették a lakbérhátralékok behajtásáról szóló tájékoztató
jellegű beszámolót, és jóváhagyták, hogy a
város Pro Urbe-díjat adományozzon Walter
Schmidtnek, a Selyz Nábytok K. anyavállalataként működő Himolla vezérigazgatójának. A képviselő-testület megismerkedett
a városi rendőrség szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolóval. A bizottságok
elnökei tájékoztatást nyújtottak tanácsadói
szerveik üléseiről és a tanácskozások eredményeiről. A témával kapcsolatos vitában
a képviselők külön foglalkoztak a T-18-as
tornaterem téli kihasználásának lehetőségeivel, a költségvetés előkészítésével, a Rákóczi
utcai új bérlakások átvételével, valamint az
óvodák telítettségének kérdésével. Interpellációban Miroslav Kriška tájékoztatást kért
a város és a Prima bank közti kapcsolatról,
a felvett hitelekről és azok kihasználásáról,
Baka Lajos pedig a város némely kiadási tételének jogosultságáról tájékozódott. Juhász
András polgármester a vitában tájékoztatta
a jelenlevőket a „DOS” lakóház lakóinak
az épület nyílászáróinak cseréjére irányuló
petíciójáról. A jelenlevők egyértelműen
kinyilvánították, hogy ezt a beruházást a
karbantartási és javítási alapból kell téríteni,
amelyet megfelelő mértékben kell feltölteni.
Csenger Tibor informálta kollégáit arról,
hogy a Nyitra Megyei Önkormányzat megkezdi a részben már felújított, a Nálepka
kapitány utcától a vasúti átjárón keresztül
Nagypuszta felé vezető út teljes felújítását.
A munkákat legkésőbb 2016 második felében kezdik meg. Képviselői kérdésre a
polgármester tájékoztatott a csatornázási
projekt felkészültségéről: a Nyugat-szlovákiai Vízművek képviselőivel való egyeztetés
után a kérvény a pályázati beadásra készen
áll, a beadás határideje november vége. A
projektnek a részvénytársaság képviselői
szerint nagy esélye van a sikerre. A támogatás megítélése esetén a projekt 2017-ig
valósul meg.
(ik)
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„Jó lenne így leírni: Ahhoz, hogy valamit
megvalósítsunk, gyakran nem kell sok
ember. Ha valakinek világos célja, tiszta
elgondolása van és öt ember, aki segíti,
felvállalja a munka egy részét, csodákat
lehet művelni. Ha világos az elgondolás,
pénz nélkül is célt lehet érni.“
(Bővebben a 6–7. oldalon.)

Az András-napi vásárt
2015. november 20–21-én
tartják a Petőfi és a
Schubert utcában.

93701@pobox.sk
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SELÍZI

ára: 0,35 euró

Az 56 km hosszú táv szilárd utakból, erdei utakból és ösvényekből
áll. A 2900 méteres szintkülönbségű távot Andor 7 óra 9 perc alatt
teljesítette, amivel a 60 fős mezőnyben a megosztott 2–4. helyet
szerezte meg.
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Októberi önkormányzati ülés

Megszűnik a könyvtár
jogalanyisága
A zselízi városi képviselő-testület
október 29-én a városi hivatal esketőtermében tartotta 13. ülését. A tanácskozás
kezdetén a képviselők jóváhagyták az
iskolák és iskolai intézmények 2014/
2015-ös tanévben elért nevelési-oktatási eredményeinek kiértékelését. Vojtech
Tomašovič, a zselízi szlovák alapiskola
igazgatója ez alkalomból kihangsúlyozta
az iskolai klubok fokozottabb finanszírozásának szükségességét, felszólította a
képviselőket, hogy a részesedési adókból
befolyó bevételek várható növekedése
mutatkozzon meg az adott költségvetési
tételben is. Hozzátette még, hogy mérlegelni kell az iskolai klubok tandíjának
emelését, bár ebben a kérdésben nem
értenek egyet a magyar alapiskola igazgatónőjével.
A képviselő-testület foglalkozott a
református egyház kérvényével, melyben
a temetők működtetéséről szóló szerződés felbontását kéri. Csicsman Diana,
a városi hivatal elöljárója megjegyezte,
hogy a temető karbantartása kapcsán
bejelentett problémák a fenntartó és
a polgármester közti tárgyalások után
megoldódtak, de a karbantartás nincs a
kívánt színvonalon. A kérdéssel kapcsolatban vita alakult ki, amely a temetők
karbantartása mellett a temetkezési
szolgáltatások színvonalát is érintette. A
vitázók rámutattak arra a kedvezőtlen
helyzetre, hogy maga a temetés gyakran
egy szolgáltató rendezésében történik,
miközben a sír kiásását és betemetését
egy másik szolgáltató végzi, aki egyben
a temető gondnoka is. A képviselőtestület tudomásul vette az egyház kérvényét.
→2

A városvezetés uniós projektekből való forrásszerzési igyekezete a napokban meghozta első gyümölcsét. Döntés született arról, hogy a városunk közvilágításának korszerűsítésére irányuló pályázat támogatásban részesüljön. Ez annyit jelent, hogy a Versenyképesség és gazdasági növekedés operatív
program keretében benyújtott kérvényünket jóváhagyták, és a munkák a következő hetekben meg is
indulhatnak. A projekt tervezett költségvetése 679 656,50 euró, ebből 645 587,22 euró a támogatás,
33 978,23 euró pedig a város önrésze. A pályázat beadását megelőzően a város egy tanulmányt készíttetett, amely szerint a költségtakarékos fényforrások felszerelésével a városi önrészként befektetett
összeg egyetlen év alatt megtérül.
Foto: (dš)

A park valóban városi lesz,
de nem feltétlenül „Zselízi”
Zselízi, Esterházy, vagy Schubert? Emlékeznek még arra a néhány évvel ezelőtti,
a városi park elnevezése körüli nagy port
kavart ügyre? A városi képviselő-testület
meg szerette volna változtatni a Zselízipark nevét, azonban a Szlovák Köztársaság
Geodéziai, Térképészeti és Kataszteri Hivatala Nevezéktani Bizottságának ellenállásába
ütközött. Az intézmény határozottan elutasított bárminemű változtatást az államilag
védett terület elnevezésében. „A Nevezék-

tani Bizottság tagjai nem javasolták, hogy
a területet Esterházy-parkká nevezzék át. A
javasolt elnevezés többek között nem felel
meg a szlovák helyesírás szabályainak. A
helyes alak Esterházi-park lenne. A Zselízi
park elnevezés beivódott a köztudatba, és e
néven tartják nyilván ezt a védett területet a
fokozottan védett tájak és tájrészletek állami
listáján is” – hangzott a hivatal igazgatónőjének válasza a 2010-es év végéről. A jövő évtől
azonban minden másképp lehet...
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