Nie každý deň sa stáva, že porota nazve
žiaka želiezovskej ZUŠ absolútne najlepším
hráčom na danom nástroji na Slovensku
medzi žiakmi umeleckých škôl... Práve to
sa stalo pri vyhlasovaní výsledkov celoštátneho finále súťaže Čarovná flauta 2013
v Nižnej. Prvé miesto získal žiak ZUŠ F.
Schuberta Ľudovít Štefanec.
(Viac na 6. str.)
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cena: 0,35 eur
„Jedným z predpokladov
poskytovania týchto služieb bolo aj obstaranie
nového služobného vozidla
MsP. V prípade narušenia
objektu musí byť hliadka
na mieste do niekoľkých
minút...“

Medzi návrhmi na zníženie
výdavkov figuruje racionalizácia činnosti mestskej knižnice
a múzea, zmena rozsahu činnosti CVČ, reorganizácia školských jedální a klubov, zmeny
v oblasti prevádzky mestského
trhoviska.
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Decembrové zasadnutie MsZ
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ELIEZOVSKÝ

Rozpočet 2014: plusová
bežná aj kapitálová časť,
splácanie úverov pokračuje
Poslanci
Mestského
zastupiteľstva
v Želiezovciach sa zišli na poslednom vlaňajšom zasadnutí netradične v piatok 13.
decembra. Prípadné hrozivé očakávania
ohľadom dátumu sa nakoniec nenaplnili
a zasadnutie prebiehalo v pokojnom predvianočnom duchu. V úvode bola schválená
4. zmena rozpočtu na aktuálny rok. Informáciu o napredovaní príprav výstavby
bytov podali predstavitelia spoločnosti
Innovia. Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Ľuboša Žabčíka sa do konania
zasadnutia stále nerozhodlo o definitívnej
podobe novej legislatívy, čo bolo prvotným
dôvodom nepredloženia zmlúv. Konečná
verzia vládneho návrhu mala byť prezentovaná už niekoľkokrát, predstaviteľ Innovie
to očakával na polovicu decembra, keď mal
mestu predložiť aj nové zmluvy o výstavbe
bytov. „Naším cieľom je, aby legislatíva
umožnila podporu na existujúce stavby.
Je naším záujmom stavať tieto byty,“ odpovedal Ľ. Žabčík na skeptické príspevky
poslancov o budúcnosti spolupráce mesta
a stavebnej firmy.
V rozprave k bodu o rozpočte mesta
vedúca odboru ekonomiky MsÚ Monika
Tomeková zhrnula predložené návrhy. Ladislav Vékony navrhol pridať ŠKD pri ZŠ
na Mierovej ulici 2000 eur. Ako podotkol
Vojtech Tomašovič, vzhľadom na počet
žiakov je potrebné zachovať aspoň minimálny rozdiel medzi oboma ŠKD a zároveň
rešpektovať prevádzkové náklady ŠKD pri
ZŠ s VJM. Návrh Ladislava Vékonya týkajúci sa rozpočtu oboch ŠKD v pomere 47000 :
45000 eur bol všetkými ôsmymi prítomnými poslancami schválený.
Podobne prebiehalo prerokovanie rozpoč→2

Predvianočné večery spestrili mnohým obyvateľom malé vianočné trhy na námestí pod
mestským vianočným stromom. Iniciatíva miestnych podnikateľov a MŠK sa stretla s priaznivým ohlasom obyvateľov, ktorí sa počas niekoľkých večerov stretávali pri punči, varenom
víne a klobáse. Organizátori veria, že v budúcom roku sa pridajú ďalší, a to na oboch stranách predajných pultov.
(foto: Jana Bieliková)

Vážení
spoluobčania!

Vážení
čitatelia!

Dovoľte mi, aby som sa vám s príchodom Nového roka prihovoril.
Nový rok nie je len údaj v kalendári,
ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie
si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v
súkromnom i pracovnom živote. Je to
však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia
toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali
i nestihli urobiť.

Každému občanovi mesta Želiezovce
prajem úspešný a šťastný nový rok.
K dosiahnutiu vašich cieľov, stanovených začiatkom roka, vám prajem
mnoho síl, vôle a najmä vytrvalosti. Rok
2014 bude v živote nášho mesta rušným
obdobím. Z tohto pohľadu všetkým Želiezovčanom želám, aby si svoj názor dokázali utvoriť a vyjadriť rozvážne a aby
sa rozhodovali správne.

→3

Marek Kepka, viceprimátor
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tov oboch školských jedální, kde Vojtech
Tomašovič opäť odôvodňoval potrebu zachovania určitého rozdielu aj vzhľadom k
počtom stravníkov aj k potrebe motivácie
zamestnancov jednotlivých zariadení, jednak k výkonu i k šetreniu a hľadaniu rezerv.
Slovo dostala aj prítomná riaditeľka školskej
jedálne pri ZŠ s VJM a pripomenula, že v ich
školskej jedálni je síce nižší počet stravníkov,
ale okrem obedov sa v nej realizuje aj doplnkové stravovanie (desiata) a mzdové náklady na zamestnancov sú nižšie. Marek Kepka
podotkol, že motivácia je potrebná, ale mali
by pritom byť aj rovnaké podmienky. Jednomyseľným schválením dvoch pozmeňujúcich návrhov boli rozpočty školských jedální
upravené na pomer 56000 : 45000 eur.
Poslanci sa dostali aj k rozpočtu športovej
haly T18. Vedúci odboru správy mestského
majetku Vojtech Félix náklady na jej prevádzku vyčíslil na 51000 eur, pričom podľa
neho bude potrebné zamestnať údržbára
a upratovačku na 50 % úväzok. Primátor
podotkol, že počas obdobia, kým bude
hala sprevádzkovaná, údržba budovy sa
možno bude dať riešiť pomocou školníkov
a upratovačiek jednotlivých škôl. Ladislav
Sokol vyjadril pochybnosť, že hala bude plne
prevádzkyschopná a otvorená pre verejnosť
v predpokladanej dobe, preto je podľa neho
predčasné riešiť tieto otázky. Keď Monika
Tomeková k návrhu rozpočtu podotkla, že
využívaním športovej haly sa očakávajú
aj príjmy, právnik mesta JUDr. Jozef Nyúl
poznamenal, že aj keď bude zmluva včas
uzavretá, reálny predpoklad prechodu vlastníckych práv na mesto nastane až niekedy v
marci a dovtedy nebude možné začať s rekonštrukciou. Okrem toho NSK presadzuje,

aby bolo v zmluve zakotvené, že obe gymnáziá budú využívať toto zariadenie bezplatne.
To znamená, že príjmy od gymnázií alebo
ich zriaďovateľa za využívanie zariadenia
nemožno očakávať. Niekoľko poslancov sa
vyjadrilo za to, aby mesto nepristúpilo na
takú podobu zmluvy o prechode vlastníckych práv, ktorá by ho znevýhodňovala.
Pri prerokovaní rozpočtu, resp. racionalizačných opatrení navrhnutých ako súčasť
návrhu tohtoročného rozpočtu Vojtech Tomašovič vyzval všetkých, aby hľadali možnosti racionalizácie aj mimo oblastí školstva
a kultúry, poukazujúc na návrhy smerujúce
na možné úspory v mestskej knižnici, školských kluboch a jedálňach. Podľa Ladislava
Vékonya do návrhu rozpočtu by sa nemali
začleňovať súčasti, o ktorých sa vopred vie,
že nebudú realizované a spomenul obstaranie budovy pre potreby OZ Mikulčan. Ladislav Sokol upozornil na to, že oproti roku
2010 výrazne klesla suma určená na šport.
Poznamenal, že dohoda na pracovnom
stretnutí k rozpočtu bola iná ako v predkladanom návrhu a pre poddimenzované
financovanie pripustil aj prehodnotenie
svojho zotrvania na pozíciách v mestskom
športe. Podľa Moniky Tomekovej boli čísla,
s ktorými sa operovalo na pracovnej porade
len približné, preto sa môžu líšiť od konečného návrhu. „Na staré úvery potrebujeme
sumu 275 tis. eur ročne a tie musíme v rozpočte zarobiť. Darmo máme plusový bežný
aj kapitálový rozpočet, keď finančné operácie
sú v mínuse,“ dodala na margo úvah o úsporách ekonómka mesta. Po ďalších menších
úpravách zastupiteľstvo rozpočet na rok
2014 prijalo.
Poslanci MsZ schválili aj VZN o dani

z nehnuteľnosti a návrh dodatku VZN o
podmienkach ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni. Následne sa uzniesli na tom,
že nevyhovujú námietke prokurátora voči
VZN o dani z nehnuteľnosti. Schválili návrh
na uzavretie zmluvy medzi mestom a PD
Pohronie, týkajúcej sa odkúpenia pásu pozemku pozdĺž hlavnej cesty spájajúcej Mikulu a Svodov v prípade úspešného zavŕšenia
projektu kanalizácie mesta. Schválili ďalšie
návrhy na predaj mestských pozemkov pre
občanov, ako aj zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch pre potreby
firmy Enermont, s.r.o. Na rokovaní odznela
informácia o ďalších rokovaniach s predstaviteľmi miestnej cirkevnej obce reformovanej cirkvi o zámene pozemkov a zámere
žiadateľa na výstavbu pastoračného centra.
Podľa vedúceho odboru správy mestského
majetku Vojtecha Félixa spolu s predstaviteľom žiadateľa preskúmali aj ďalšie alternatívne pozemky, vhodné na možnú výstavbu.
Právny zástupca cirkevnej obce Ondrej Mészáros, ktorý bol na zasadnutí prítomný, sa
postupne vyjadril ku všetkým ponúkaným
alternatívam, nakoniec však skonštatoval, že
jediným vyhovujúcim pozemkom je pôvodne navrhovaná parcela v areáli ZUŠ a CVČ.
Túto alternatívu MsZ schválilo. Schválený
bol aj plán činnosti hlavnej kontrolórky na
prvý polrok a programový plán zasadnutí
MsZ na celý rok. Poslanci sa oboznámili
s činnosťou mestskej polície za uplynulé
obdobie, schválili zmluvu na poskytovanie
služieb na ochranu objektov a splnomocnili
primátora podpisovaním ďalších zmlúv
o poskytovaní týchto služieb mestskou políciou.
(ik, šh)

Viac mestských objektov asi ponúknu na predaj
Na decembrovej schôdzi mestského
zastupiteľstva poslanci s úpravami schválili návrh tohtoročného rozpočtu. Celkové
príjmy mesta by mali podľa schváleného
návrhu predstavovať 4827,25 tis. eur, celkové
výdavky 4511,52 tis. eur. Aby sa tieto čísla
naplnili, treba zrealizovať niekoľko návrhov,
zameraných na zvýšenie príjmov a útlm
nákladov. Medzi opatreniami na zvýšenie
príjmov nájdeme návrhy na predaj budovy
mestskej polície, bývalej jedálne (v súčasnosti skladu) v areáli ZŠ s VJM na rohu Mierovej
a Komenského ulice, bytov v Dome opatrovateľskej služby a pozemkov na Štúrovej
ulici na plánovanú výstavbu garáží. Návrhy
týchto opatrení skoncipovala ekonómka
Monika Tomeková na základe odporúčaní,
odznených na pracovnej porade k návrhu
rozpočtu koncom novembra. Medzi návrhmi na zníženie výdavkov figuruje racionalizácia činnosti mestskej knižnice a múzea,
zmena rozsahu činnosti CVČ, reorganizácia

školských jedální a klubov, zmeny v oblasti príjmov, nemôžeme investorov posielať domov
prevádzky mestského trhoviska, údržby ako v minulosti,“ dodal Pavel Bakonyi. (ik)
zelene a nakladania s odpadmi.
„Návrhy som dala preto, aby
ste sa s nimi urýchlene začali
zaoberať, ak chceme rozpočet na
rok 2014 postaviť s navrhnutými
príjmami a výdavkami. V rozpočte s týmito peniazmi počítame, preto už od začiatku roka sa
navrhnutými zmenami budeme
musieť zaoberať intenzívne,“
vyhlásila ekonómka mesta na
adresu poslancov a skonštatovala, že mesto spláca staré dlhy vo
výške 275 tis. eur ročne. Podľa
primátora musí mesto nájsť
nové príjmy. „Z podielových daní
viac nedostaneme a od občanov
nemôžeme v tejto situácii oča- Jedným z návrhon na zvýšenie príjmov mesta, o ktorom
kávať viac príjmov do mestskej budú poslanci začiatkom tohto roka rokovať, je aj predaj
kasy. Musíme nájsť nové zdroje skladu v areáli ZŠ s VJM.
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Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré
veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je
potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej
cesty prídu. Aj naše mesto počas uplynulého
roka prekonávalo prekážky, ale tešilo sa aj
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že
aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na
zveľaďovaní mesta s radosťou a záujmom.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme,
vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našom
meste sa nám spoločnými silami darí. Mnohé
v našom meste je potrebné ešte vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Na to bude potrebné zabezpečiť externé finančné zdroje, vynaložiť
veľa úsilia, práce, jednaní, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa

všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu nášho mesta, obohateniu jeho kultúrneho i duchovného života,
pretože budúcnosť mesta je hlavne v rukách
jej občanov.
Málo sebadôvery na našej ceste nás môže
zastaviť, málo pokory nás môže zaviesť do
slepej ulice. Sebaisto a s pokorou poďme
spolu v roku 2014.
Želám a prajem vám pevné zdravie a veľa
úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Pavel Bakonyi

Cirkev chce pastoračné centrum. Rokuje s mestom
Pri potoku Vrbovec, v južnej
časti súčasného areálu ZUŠ F.
Schuberta a Centra voľného času
v Želiezovciach môže v priebehu
niekoľkých rokov vyrásť pastoračné centrum Reformovanej
kresťanskej cirkvi – cirkevného
zboru v Želiezovciach. Vyplynulo to z návrhu cirkevného zboru
na zámenu pozemkov s mestom.
Všetko však môže byť aj inak
a plánované miesto výstavby
pastoračného centra nemusí byť
konečným riešením.
Reformátsky cirkevný zbor
v Želiezovciach podal v októbri
na MsÚ žiadosť o zámenu nehnuteľností. V rámci nej ponúka mestu pozemky vo svojom
vlastníctve, nachádzajúce sa za
areálom reformátskeho kostola
na Hronskej ulici. Ide o spevnené plochy, využívané ako
parkoviská a komunikácie. Žiada
za to vyčleniť pozemok v areáli
ZUŠ a CVČ – roh za bytovými
domami na Slnečnej ulici a pri
potoku Vrbovec.
Na novembrovom zasadnutí
MsZ prijali poslanci žiadosti
zboru rozporuplne. Časť z nich

označila pozemok za lukratívny,
preto navrhovala, aby mesto
poriadne zvážilo, na aký cieľ ho
využije. Podľa Petra Martosyho
samotná výmena pozemkov
efekt neprinesie, ten by priniesla
až samotná výstavba. Podľa neho
výmena v súčasnej ekonomickej
situácii nie je najvhodnejším
riešením. „Potrebujeme získať
peniaze do rozpočtu, pritom nevyužiteľné pozemky vymeníme
za lukratívny pozemok. Pozrime
si potenciál pozemkov: tie, ktoré
by sme získali, majú nulový,
nami ponúknutý má veľký. Rokujme ďalej,“ navrhol poslanec.
Právny zástupca cirkevného
zboru Ondrej Mészáros pripustil, že samotná výstavba centra
je otázkou budúcnosti. „Cirkev
má eminentný záujem na výstavbe, ten je však ovplyvnený
finančnými možnosťami. Určite
sa nezačne stavať zajtra, ale
urobí všetko pre to, aby to bolo
čo najskôr.“
Podľa primátora v zámere
cirkevného zboru ide o občiansku vybavenosť a je pozitívne,
keď niekto zo svojich prostried-

Najvhodnejšou sa nakoniec ukázala pôvodná lokalita.

kov tu vybuduje takýto objekt,
rozvíja tým vlastne mesto. „Ak
by sme to podporili, mohlo by to
vyvolať nejasnosti v iných organizáciách, možno nabudúce príde katolícka či evanjelická cirkev
s podobným návrhom. V meste
sú aj ďalšie nevysporiadané
pozemky, v tomto prípade nie je
možnosť výberu,“ dodal Pavel
Polka s poukázaním na možnosť vyhľadať aj iné podobné
pozemky a potom sa rozhodnúť
o zámene. JUDr. Mészáros dodal,

dom a na tento účel je tento
pozemok asi najlepší,“ vyhlásil
Géza Horváth. Podobne sa vyjadrila Mária Harisová, Róbert
Gulyás aj Kazimír Kovács. Zastupiteľstvo na schôdzi odobrilo
zámer zámeny nehnuteľností,
do finalizácie dohody však majú
prebehnúť ďalšie rokovania,
ktorých cieľom je spresniť zámer
využitia zamieňanej parcely
a určiť všeobecnú hodnotu predmetných nehnuteľností. Aká teda
bude definitívna dohoda mesta

Pôvodný návrh dostal zelenú
Rokovania o dohode medzi mestom a cirkevným zborom
Reformovanej kresťanskej cirvki v Želiezovciach pokračovali na
základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Ich cieľom bolo preskúmanie ďalších, alternatívnych možností zámeny nehnuteľností,
resp. určenie ďalších možných lokalít pre plánovanú výstavbu
pastoračného centra. „Spoločne so žiadateľom sme preskúmali ďalšie
alternatívy, vhodné na výmenu za pozemky cirkevnej obce. Okrem
pôvodne navrhovanej parcely v areáli ZUŠ ide o pozemok v areáli
kúpaliska, voľný areál na Sládkovičovej ulici a pozemok v areáli ZŠ
zo strany Sacherovej ulice,“ povedal Vojtech Félix, vedúci odboru
správy mestského majetku MsÚ. Spoločný postup potvrdil aj právny zástupca cirkevnej obce Ondrej Mészáros, ktorý po konzultácii
so svojím mandantom naďalej ako jedinú vhodnú alternatívu
považuje pozemok v areáli základnej umeleckej školy a centra voľného času. „Pozreli sme si všetky ponúkané alternatívne lokality. Na
ponúkanom pozemku na kúpalisku je studňa s pitnou vodou a pre
ochranné pásma to na výstavbu nevyhovuje. Na Sládkovičovej ulici
je vedľa ponúkaného pozemku parcela s množstvom vlastníkov. Je tam
riziko, že nevieme ako naložia so svojou nehnuteľnosťou v budúcnosti.
Areál ZŠ nevyhovuje pre architektonický nesúlad s územným plánom,
zostáva teda pôvodná lokalita,“ vyhlásil právnik. S odôvodnením
súhlasil aj primátor, podľa ktorého má mesto s kúpaliskom jasné,
iné zámery a pozemok na Sládkovičovej ulici nemá vlastný prístup
z ulice. Na decembrovom zasadnutí sa aj zastupiteľstvo priklonilo
k pôvodnému návrhu a schválilo zámer zámeny pozemkov vo
vlastníctve cirkevnej obce za pozemok v areáli ZUŠ a CVČ. (ik)
že cirkevný zbor sa pôvodne
nezameral na tento konkrétny
pozemok, výber nehnuteľnosti
prebiehal v spolupráci s pracovníkmi MsÚ. „Pastoračné centrum je vlastne malý kultúrny

a cirkevného zboru, bude zrejme
známe už v priebehu nasledujúcich mesiacov. Samotný termín
realizácie výstavby je však asi
zložitejšou otázkou.
(ik)
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Želiezovský Babylon?
Viac želiezovských obyvateľov hovorí na
ulici po anglicky, nemecky alebo česky, ako
napríklad po rómsky. Nie, nie je to žiadna
fikcia, ani údaj z prvej polovice minulého
storočia. Tvrdia to sami obyvatelia nášho
mesta. Tieto údaje vyplývajú z údajov sčítania obyvateľstva v roku 2011. Podľa odpovedí
občanov na otázky sčítania obyvateľstva iba 8
obyvateľov nášho mesta hovorí na verejnosti
najčastejšie po rómsky, zato 18 po česky a až
24 po anglicky. Vo svojich domácnostiach je
rómsky jazyk najpoužívanejším pre sedemdesiatku Želiezovčanov, po česky hovorí 13,
ukrajinsky 7 a anglicky 5 Želiezovčanov. Zaujímavé je, že v meste máme troch občanov
nemeckej národnosti, pre štyroch je nemčina
materinským jazykom, na verejnosti najčastejšie používa tento jazyk až 13 Želiezovčanov, vo svojej domácnosti však nikto po
nemecky nehovorí.
Materinským jazykom 3358 obyvateľov
nášho mesta je slovenčina, maďarský jazyk
považuje za materinský 3645 občanov Želiezoviec. Oveľa väčší je rozdiel v používaní
týchto dvoch jazykov na verejnosti: až 4030
Želiezovčanov uviedlo, že na verejnosti najčastejšie hovorí po slovensky, po maďarsky
iba 2775 občanov. V prípade najčastejšie používaného jazyka v domácnosti je pomer obrátený: 3191 obyvateľov mesta hovorí doma
najčastejšie po slovensky, 3448 po maďarsky.
Čo sa týka národnostného rozloženia
obyvateľstva, 3550 obyvateľov nášho mesta
sa priznalo k slovenskej, 3501 k maďarskej

národnosti. I v tejto oblasti sa objavili zaujímavosti, pretože podľa sčítania obyvateľstva
z roku 2011 je v Želiezovciach viac Čechov
ako Rómov. K českej národnosti sa hlásilo 23,
k rómskej 21 občanov nášho mesta. Okrem
nich máme v meste jedného Rusína a Rusa,
Poliakov, Bulharov a 76
občanov s nezistenou
národnosťou.
Vy c h á d z ajú c
z týchto údajov môžeme o našom meste
vyriecť, resp. napísať
niekoľko konštatácií.
Prvou je, že v Želiezovciach je o málo viac
obyvateľov slovenskej
než maďarskej národnosti. Pritom väčšina
obyvateľov považuje za
svoj materinský jazyk
maďarčinu.
Pritom
väčšina
obyvateľov
nášho mesta používa
na verejnosti najčastejšie slovenčinu. Pritom
najviac Želiezovčanov používa doma vo
väčšine prípadov maďarčinu.
Napokon môžeme konštatovať aj to, že
niektorí občania si zo sčítania zrejme spravili
tipovaciu súťaž, či už z obavy zo zneužitia
svojich údajov, alebo z rôznych iných dôvodov. Svedčí o tom aj množstvo odpovedí
zaradených sčítacími komisármi a štatistami

Spočítali nás. Je nás stále menej...
Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2011 mali Želiezovce 7186 obyvateľov, z toho 3410 mužov a 3776 žien. Ako aj tento údaj potvrdil, aj v našom meste pokračuje pozvoľné
vyľudňovanie. Pre porovnanie: pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 mali Želiezovce 7522
obyvateľov a v roku
1991 dokonca 8373
obyvateľov. To znamená, že za ostatné
desaťročie sa počet
Želiezovčanov znížil o 4,5 %, za 20
rokov o vyše 14 %.
Ak by pokles obyvateľov pokračoval
v takomto tempe,
už o niekoľko rokov by klesol počet
obyvateľov Želiezoviec pod sedemtisícovú hranicu.
Rovnako ako
všeobecný pokles
počtu obyvateľov,
pokračuje aj pokles občanov maďarskej národnosti, kým pomer obyvateľov slovenskej národnosti sa pozvoľna zvyšuje. V minulom roku sa k slovenskej národnosti hlásilo 49,40 %
obyvateľov Želiezoviec, v roku 2011 to bolo 47,10 %, v roku 1991 45,17 %. K maďarskej národnosti sa pred dvomi desaťročiami hlásilo 53,53 %, pred desaťročím 51,25 % a v roku 2011
už iba 48,72 % Želiezovčanov.
(ic)

do rubriky nezistené. Ako inak by sme si
mohli vysvetliť, že v 254 prípadoch sa nezistilo, akou rečou hovoria Želiezovčania
na verejnosti a v 406 prípadoch, akou rečou
doma? Možno občas cestou z pohostinstva
hovoria niektorí naozaj nezistenou rečou, nie

je to však želiezovská rarita a snáď budú milí
čitatelia súhlasiť aj s tvrdením, že aj keby sme
všetci hovorili jednou rečou, vonkoncom by
to negarantovalo, že si aj budeme rozumieť.
A tak dvoj- a viacjazyčný želiezovský Babylon môžeme považovať za prínos, ktorý nám
síce občas sťažuje život, ale v konečnom dôsledku nás obohacuje. Ladislav Levicky

Najviac
je katolíkov
Pätina občanov Želiezoviec sú ateisti,
alebo veriaci bez toho, že by vyznávali
nejaké náboženstvo – aspoň podľa údajov
sčítania obyvateľstva. 1492 obyvateľov
nášho mesta v sčítacích formulároch
uviedlo, že je bez akéhokoľvek náboženského vyznania. Najviac Želiezovčanov
sa hlási k rímsko-katolíckej viere – 4161,
k reformovanej kresťanskej cirkvi 819 občanov, k evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania 321 obyvateľov mesta. V meste
máme aj 53 metodistov, 30 jehovistov, 18
grécko-katolíkov, ostatné cirkvi sú zastúpené len niekoľkými členmi. Medzi nimi
je 7 vyznávačov starokatolíckej cirkvi, po
5 babtistov a členov pravoslávnej cirkvi,
troch adventistov, dvoch členov cirkvi
bratskej, jedného člena židovskej náboženskej obce, husitskej cirkvi, bahájskeho
spoločenstva a člena cirkvi neskorších
dní. 21 obyvateľov nášho mesta uviedlo,
že svoju vieru vyznáva v rámci inej cirkvi,
228 občanov sa nevyjadrilo k tejto otázke.
(ic)
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Máme viac
diplomovaných
Takmer tisícka občanov nášho mesta
nemá žiadne formálne vzdelanie. Hovoria o tom spracované údaje sčítania
obyvateľov, bytov a domov z roku 2011.
Bez vzdelania je podľa nich 952 Želiezovčanov. I keď sa to číslo zdá na prvý
pohľad alarmujúce, nie je dôvod na paniku, v tomto prípade ide v rozhodujúcej miere o deti so zatiaľ nedokončeným
základným vzdelaním. Ich pomer je 13
%. Základné vzdelanie má 1216 (17 %),
učňovské 1229, stredné odborné bez
maturity 767 obyvateľov (spolu 27 %).
Úplným stredným vzdelaním disponuje
2033 osôb s trvalým pobytom v našom
meste (28 %), vyšším odborným 133,
vysokoškolským prvého stupňa 152,
druhého 598, tretieho stupňa 23 občanov Želiezoviec (spolu tvoria takmer 26
% obyvateľstva).
Oproti roku 2006 sa znížil počet
obyvateľov so základným vzdelaním,
keď podľa štatistického spracovania
rozvojovej koncepcie mesta malo vtedy
základné vzdelanie až 24 % obyvateľov.
Stredným vzdelaním bez maturity vtedy
disponovalo 25 % obyvateľstva, maturitou 28 %. Za pol desaťročia sa teda zvýšil počet vyučených bez maturity, znížil
sa počet maturantov a zvýšil počet
vysokoškolsky vzdelaných ľudí: v roku
2006 tvorili obyvatelia s diplomom 6
% želiezovskej populácie, do obdobia
minuloročného sčítania obyvateľstva sa
ich podiel zvýšil na viac ako 10 %.
(ic)

Pre efektívnejšiu
ochranu

V septembri bola vykonaná revízia
chráneného stromu tisovca dvojradového, stojaceho v mestskom parku
blízko amfiteátra. Želiezovský strom,
zasadený grófom Jánom Karolom Esterházym, bol vyhlásený za chránený
strom v roku 1996. Je vysoký 28 m a
vo výške 130 cm nad zemou má obvod
kmeňa 488 cm, vďaka čomu je najväčším a zároveň najstarším tisovcom na
Slovensku. V tomto roku je finalistom
ankety Strom roka, vyhlásenej Nadáciou Ekopolis.
Revízna komisia zistila, že zdravotný stav stromu je výborný, má však
poškodené hrubšie kostrové konáre
v korune a menšie konáre v spodnej
časti koruny stromu, tie je potrebné
ošetriť. „Finančný dar od Ekopolisu vo
výške 200 eur plánujeme využiť na ošetrenie poškodených a suchých vetiev, na
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Mestská polícia na novom vozidle
Počas minulého roka sa Mestská polícia v Želiezovciach začala postupne pripravovať na
poskytovanie služieb zameraných na ochranu súkromných objektov. Po tom, ako náčelník
Branislav Alakša na začiatku roka 2013 prezentoval zámer rozšírenia ponúkaných služieb
o ochranu súkromných objektov – firemných priestorov a rodinných domov, sa v priebehu
ďalších mesiacov s ním stotožnil aj poslanecký zbor. Po schválení koncepcie poskytovania
služieb v oblasti ochrany objektov začala MsP tento strategický zámer realizovať zverejnením
ponuky služieb, dohodou s firmou
poskytujúcou služby pultu centralizovanej ochrany, mapovaním záujmu
verejnosti a prípravou podkladov
k zmluvám o ochrane objektov. „Jedným z predpokladov bezproblémového
poskytovania týchto služieb bolo aj
obstaranie nového služobného vozidla
MsP. V prípade narušenia objektu
musí byť hliadka mestskej polície na
mieste do niekoľkých minút a to by
sme so starým policajným vozidlom
nedokázali splniť. Staré vozidlo Škoda
Fabia je v zlom stave, potrebuje rozsiahlu opravu. Už niekoľko týždňov
s ním ani nejazdíme, keďže nebolo v takom stave, aby prešlo cez technickú kontrolu,“ hovorí
náčelník. Obstaranie nového vozidla odobrilo aj mestské zastupiteľstvo, a tak hliadka mestskej polície jazdí od decembra s novým vozidlom Hyundai i30 kombi.
(ik)

Nenaplnený sľub

V novembrovom čísle tohto periodika sme sa mohli dočítať o plánovanom projekte
kanalizácie pre Svodov a Mikulu. Je to pekné, ale máme tu aj iné nedoriešené veci, ktoré
by si zaslúžili prioritu. Chcem sa preto opýtať :,,Čo s doterajšími sľubmi?“ Mierim tým na
nedoriešený a už dosť dlho sa ťahajúci problém rekonštrukcie a dostavby domu smútku v
mestskej časti Svodov. Dokedy zostaneme iba pri sľuboch? Vysvetľovania na spoločenských
podujatiach, ktoré hovoria o tom, prečo to nejde, nedávajú tejto problematike reálny obraz.
Kam sa podel projekt spred niekoľkých rokov? Myslím si, že je tu veľa otázok, ktoré netrápia
iba mňa osobne, ale aj viacerých občanov tejto mestskej časti. Pohnúť sa vpred s riešením je
už naozaj nevyhnutné nielen z hľadiska estetického, ale hlavne bezpečnostného. Hanbiť sa za
túto ,,pýchu“ neprináleží občanom, hoci toto je skutočnosť. Smútočné obrady na tomto mieste nie sú dôstojnou rozlúčkou s našimi pozostalými. Vizitka tohto druhu nevrhá na mesto
najlepšie svetlo. Verím, že moje slová padnú na úrodnú pôdu a nebudeme musieť počúvať
ďalšie argumenty, kvôli ktorým táto dôležitá prestavba nemôže prebehnúť.
Štefan Lacko ml.

označenie chráneného stromu v zmysle
platnej legislatívy a na vyhotovenie
a osadenie tabule informujúcej o tom,
že strom je chránený a má 10-metrové
ochranné pásmo. Musíme zabezpečiť,
aby sa v ochrannom pásme nevykonávali
zakázané činnosti, ako napríklad počas
mestských dní, kedy tam stáli stánky,
zdržiavali sa tam návštevníci a pri prejazde áut boli poškodené spodné vetvy
stromu. Niečomu podobnému musíme
v budúcnosti zabrániť,“ hovorí Dáša
Mokošová, pracovníčka Spoločného
obecného úradu v oblasti životného
prostredia. Dodáva, že tisovec má tzv.
dýchacie korene, ktoré sú nad zemou,
preto je dôležité, aby v jeho blízkosti
ľudia nepostávali, nefajčili a neodhadzovali odpad. Ošetrenie stromu aj
označenie ochranného pásma prebehne
v prvej polovici tohto roka.
(ik)
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Regionálne farmárske a remeselnícke jarmoky v príprave
K zaujímavostiam rokovania členov
Občianskeho združenia Dolnohronské
rozvojové partnerstvo (OZ DRZ) na jeho
minuloročnej členskej schôdzi patril návrh na usporadúvanie regionálnych remeselníckych a farmárskych jarmokov. Návrh,
sľubujúci vytvorenie regionálneho centralizovaného občasného trhu s poľnohospodárskymi plodinami a remeselníckymi výrobkami, sa na schôdzi stretol s pozitívnou
odozvou a morálnou podporou zástupcov
členských obcí a ďalších organizácií OZ
DRP. Na jarmokoch by podľa návrhu predávali najmä predajcovia z dvora – prvovýrobcovia, vyrábajúci potraviny z vlastných
surovín, vlastných receptúr prevažne ručne,
predávajúci priamo spotrebiteľom, ale aj
remeselníci, domáci maloproducenti so živnosťou a spracovatelia miestnych surovín.
O iniciatíve primárne informoval predseda
združenia Marián Kotora, vyzdvihujúc
dôležitosť takýchto jarmokov najmä pre
predajcov z dvora, ktorých OZ podporuje,
napríklad na jar tohto roka organizovaním
informačného seminára s touto tematikou.
„Cieľom konania jarmokov by bolo dosiah-

nuť, aby miestni obyvatelia v čo najväčšej
miere nakupovali u miestnych výrobcov a aby
peniaze zostávali v regióne. Táto iniciatíva by
mohla naštartovať ďalšiu etapu našej spolupráce. Mnoho informácií
z regiónu už máme k dispozícii, preto je logické,
aby sa iniciatívy ujala
naša miestna akčná skupina,“ vyhlásil predseda.
„Domáce produkty sú
v našich obchodoch stále
nedostatočne zastúpené.
Zmeniť to nevieme inak,
len keď vytvoríme možnosť nákupov u miestnych
producentov,“
povedal
iniciátor Tibor Csenger
a dodal, že jarmoky
by mohli mať putovný
charakter, aj preto je potrebná pomoc starostov.
Pilotný farmársky a remeselnícky jarmok
by sa mal zorganizovať v Želiezovciach.
„Kancelária miestnej akčnej skupiny má
spracovaný zoznam remeselníkov a farmá-

Najlepšieho saxofonistu máme doma

Základná umelecká škola Franza Schuberta zaznamenala ďalší úspech v celoštátnej súťaži. Každý, kto pozoruje činnosť ZUŠ, nepovažuje podobné informácie za výnimočné, keďže
žiaci školy dosahujú podobné úspechy často. „Nie každý deň sa stáva, že porota nazve žiaka
želiezovskej ZUŠ absolútne najlepším hráčom na danom nástroji na Slovensku medzi žiakmi
umeleckých škôl,“ poznamenáva riaditeľ školy Július Klimo.
Práve to sa stalo pri vyhlasovaní výsledkov celoštátneho finále súťaže Čarovná flauta 2013
v Nižnej. Prvé miesto vo svojej kategórii,
zlaté pásmo, vyššie spomínané extra
hodnotenie a ponuku prijatia bez prijímacích skúšok od žilinského konzervatória získal žiak ZUŠ F. Schuberta Ľudovít Štefanec v hre na saxofóne. Podujatie
vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a zorganizovala
ZUŠ v Nižnej 20. – 22. novembra.
„Želiezovskú ZUŠ reprezentoval okrem
Ľ. Štefanca aj Alan Dávid Titkos, ktorý
musel súťažiť vo vyššej vekovej kategórii,
keďže mal narodeniny počas konania
podujatia. Aj tak si však vyslúžil pochvalu
poroty,“ informoval riaditeľ. Súťažil v kategórii zobcová flauta, kde predniesol
diela od Dušana Vrchoslava: Gavota
a Johanna Christopha Pepuscha: Sonáta
C-dur, 2. časť Allegro. Ľudovít Štefanec
predniesol La muerte del angel od Astora
Piazzolu a 5eme solo de Concert Op. 91
od Jeana Babtistea Singeléea. „Podľa poroty, zloženej z odborníkov zo slovenských
konzervatórií, ide o mimoriadne náročné
diela, ktoré hrajú študenti konzervatórií na
svojich absolventských koncertoch,“ dodáva riaditeľ.
Škole, obom žiakom, ich učiteľovi Ľubomírovi Neviďanskému aj korepetítorovi Eugenovi
Bandovi blahoželáme k úspechu.
(ik, foto: IL)

rov regiónu, ktorý pre potreby organizovania
jarmokov v súčasnosti v spolupráci s obcami
aktualizujeme. Organizovanie remeselníckych a farmárskych jarmokov je zatiaľ

konceptom, ktorý by mohol získať reálne
kontúry v tomto roku,“ vyhlásila manažérka
OZ DRP Margaréta Szabóová.
(ik)

Mikula medzi
najkrajšími
miestami sveta

Aby sme videli krásne krajiny,
nemusíme cestovať na ďaleké kontinenty,
stačí, keď sa lepšie porozhliadneme po
našom okolí. Práve to mali na zreteli aj
Gitu Horváthová a Anikó Varga, žiačky
III. triedy Gymnázia J. A. Komenského
s VJM v Želiezovciach, keď pripravili
prezentáciu o svojich dedinách, o Farnej
a o Mikuli, reagujúc na výzvu Deutsche
Welle v Bonne.
Dievčatá veľmi pútavo predstavili
minulosť, prítomnosť, tradície, prírodné
krásy svojich obcí, zvlášť sa zaoberali
čulým spoločenským životom, ktorý
je zameraný na udržanie mladých ľudí
v dedine. Obe práce vyvolali veľké
uznanie, ale keďže jednu krajinu mohla
reprezentovať iba jedna prezentácia, porota
si vybrala prácu Anikó Varga a tým sa
Mikula dostala na listinu najkrajších miest
sveta. Z prác našich žiačok jednoznačne
vyplýva, že dievčatá sú hrdé na svoje
dediny, sú úzko späté so životom ich obcí
a záleží im na ich osudoch. (Najkrajšie
miesta Zeme si môžete pozrieť na stránke
www.dw.de/geschichten.) Gratulujeme a
želáme veľa úspechov!
Erika Dóková,
učiteľka nemeckého jazyka
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Farbí život susedom
Už niekoľko rokov je vchod do dvanásťposchodového paneláka na Sládkovičovej ulici
skrášľovaný, a to nie hocijako. Ľuďom, ktorí
okolo prechádzajú s otvorenými očami, pri-

pomína aktuálne ročné obdobie, sviatky, ich
zmysel a pôvod. Okrem estetickej funkcie
takáto výzdoba plní aj funkciu informačnú
a vzdelávaciu.
„Pôvodne som mala na mysli skrášlenie
toho priestoru, ktorý pôsobil tak šedo. Žiadalo

si to nejaké farby. Myslela som na ostatných
ľudí, susedov, ktorí dennodenne prechádzajú
týmto priestorom. Chcela som ich potešiť.
Bola som učiteľkou v materskej škole, kde som
robila sezónne výzdoby pre detičky. Bola som
presvedčená, že aj dospelí si zaslúžia skrášlenie
priestoru, ktoré sa mení.“ – vysvetľuje nám
Mária Rusnáková, prečo sa rozhodla pridať
ku kráse aj obsah a dodáva: „Teraz sú to vianočné sviatky a už pomaly chystám novoročnú
výzdobu.“
Je sympatické, že susedom sa jej milá
iniciatíva páči, napokon práve oni nás na
ňu upozornili, Mária Rusnáková vysvetľuje:
„Spočiatku boli aj takí, ktorým sa to nie veľmi
pozdávalo, pýtali sa, či z vchodu budeme mať
škôlku. Ale teraz je to už fajn a som rada, že sa
to ľuďom páči. Verím v dobro ľudí.“
Zdá sa, že aj keď šedé prostredie na nás
pôsobí nevábne, po jeho skrášlení si musíme
zvykať na farby. Aspoň niektorí z nás. A z pohľadu na naše okolie je zrejmé, že skrášľovať

Art for help 2013
Akiste si ešte mnohí spomíname, ako sa pred Dal mi zachovalú zimnú vetrovku, ktorú jeho vnuk
siedmymi rokmi začala písať história benefičnej vyrástol a chlapcovi v rodine, ku ktorej som mal
aukcie Art for help. Je to tým, že sa to udialo práve namierené, chýbala. Vetrovka mu sadla ako uliata.
v Želiezovciach a myšlienka sa zrodila v hlave Bolo krásne vidieť tú radosť a vďačnosť. A ja som
Želiezovčana, pardon, Mikulčana. Maliar Jozef vďačný všetkým, ktorí sa na tom všetkom podieľali.
Kanyuk prišiel na spôsob, ako si môžu
ľudia navzájom pomôcť umením. Pred
Vianocami v roku 2007 vystavil svoje
obrazy, ktoré sa neskôr vydražili a peniaze
sa rozdelili medzi sociálne odkázaných.
O rok sa pridali ďalší umelci a vďaka
zastrešeniu občianskym združením
ušľachtilá myšlienka nadobúda svoju
formu - dve každoročné spoločenské
podujatia, ktoré spolu s vydaným
katalógom a internetovou stránkou
propagujú umelcov a ich diela a dražitelia
nakupujúci umenie podporujú umelcov
a spolu s nimi tým pomáhajú ľuďom v
núdzi spestriť ich Vianoce...
Koncom uplynulého roka sa dražilo V koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach sa 8.
už siedmy krát. Z toho štvrtýkrát v decembra uskutočnil už 7. ročník benefičnej aukcie Art for
Leviciach, kde tento projekt našiel help. Opäť to bolo pod záštitou zástupkyne mesta Levice
viac podpory, najmä vedenia mesta. Beáty Vrábelovej, koordinátormi boli Margaréta Nováková
Napokon, umelci sa neohraničujú a Csaba Tolnai, moderovala Mária Mészárošová. Dražilo
mestami. A dražiteľom tých 32 sa 55 obrazov od 29 autorov. Šestnásť dražiacich získalo 49
kilometrov problém nerobí. A ľudí v obrazov. Za celkovú sumu 2630 eur boli nakúpené potravinúdzi je, žiaľ, dosť aj v Leviciach.
nové balíčky a nákupné poukážky, ktoré boli rozdané najmä
Želiezovce prišli o hodnotný projekt sociálne odkázaným rodinám s deťmi a seniorom.
vinou svojho vedenia a jeho povestného
„prístupu“. Želiezovčanom sa však opäť niečo Ďakujem im.“
Ako nám povedala riaditeľka Špeciálnej
ušlo, a to najmä vďaka otcovi myšlienky Jozefovi
Kanyukovi a jeho prístupu: „Vyšlo to na 15 základnej školy v Želiezovciach Eva Šimková,
potravinových balíčkov a poukážok v hodnote 20 balíčky sponzorované Petrom Martosym rodičom
eur. Hneď ma však potešil Peter Martosy, ktorý odovzdali triedni učitelia, ktorí najlepšie poznajú
zabezpečil ďalších 6 balíčkov, tie sme odovzdali sociálnu situáciu v jednotlivých rodinách.
Za 7 rokov sa rozdelilo spolu 5950 eur. A medzi
Špeciálnej základnej škole. A keď som sa chystal
doručiť poslednú z pätnástich poukážok určených ľudí sa dostalo 255 umeleckých diel. A to nie je to
(šh)
pre Želiezovčanov, stretol som pána Jozefa Nyitraiho. najdôležitejšie...

je stále čo. Len nie vždy sa nájde niekto, kto
sa na to podujme.
(šh)

Mestský kamerový
systém sa rozrastá
Mestský kamerový systém sa v minulom
roku ďalej rozrástol, v súčasnosti tak verejné priestranstvá sleduje už šesť monitorovacích kamier. Rozšírenie monitorovacieho
systému mestskej polície umožnil projekt
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality,
z ktorého mesto po úspešnom projekte
z r. 2012 v minulom roku opätovne získalo
finančné prostriedky, a to vo výške 5000
eur. „Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým
prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov
obce. Dobudovanie kamerového systému,
rozmiestnenie kamier na miesta s najčastejším výskytom priestupkov, trestných
činov a pouličnej kriminality bude slúžiť na
dohľad nad verejným poriadkom, prispeje
k predchádzaniu trestnej činnosti najmä
v oblasti distribúcie a užívania drog a iných
omamných látok, mravnostnej a majetkovej
kriminality, poškodzovania majetku obce
a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej
premávky, poškodzovania a krádeže motorových vozidiel, vandalizmu, požívania
alkoholu mladistvými na verejnosti. Dobudovaný kamerový systém bude monitorovať
nové lokality, poskytne dôkazové materiály
pre zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti
v týchto lokalitách, bude významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej
ochrany zdravia a majetku obyvateľov
a návštevníkov mesta,“ vyhlásil náčelník
Mestskej polície v Želiezovciach Branislav
Alakša.
Projekt sa uskutočnil počas minulého
roka a riešil štyri kamery – výmenu dvoch,
dávnejšie inštalovaných za modernejšie
a umiestnenie dvoch nových. Modernizácia systému prebehla výmenou kamery
na Námestí sv. Jakuba a pred Domom
kultúry, nová kamera bola nainštalovaná
na križovatke pri ZŠ na Mierovej ulici a na
križovatke pri štadióne. Ďalšie dve kamery,
umiestnené a sfunkčnené z tohto projektu
v predchádzajúcom roku, sa nachádzajú na
Ul. SNP a pri Dome služieb. Podľa náčelníka chce MsP propagáciou zriadenia kamerového systému aktívne vplývať na občanov
aj návštevníkov mesta, aby sa nedopúšťali
protizákonného konania a zároveň ich uistiť, že sú aj so svojím majetkom chránení
pred nezákonným konaním iných.
(ik)
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou
Rady vlády na prevenciu
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Spoznajme minuloročných ocenených!
Čestný občan mesta Želiezovce
Henrieta Dulaiová
Narodila sa v roku 1973 v Želiezovciach v učiteľskej rodine. Po ukončení ZŠ pokračovala v štúdiách na
SPŠ v Nitre. Po maturite získala inžiniersky titul na Českom vysokom
učení technickom v odbore jadrová
chémia. Za ďalším vzdelaním sa rozhodla ísť do USA. Tu pracovala ako
pedagogička a zároveň výskumníčka na Florida State University, kde
získala titul PhD. v odbore chemická oceanografia. Po úspešnom
konkurze sa dostala na Woods Hole
Oceanographie Institute v Massachussetts. Po niekoľkých úspešných
rokoch získala miesto na University
of Hawaii v Honolulu, kde pôsobí
ako člen katedry geológie a geofyziky a skúma geochémiu a hydrológiu
na pobreží Havajských ostrovov.
Pracovala na mnohých zaujímavých oceanografických výskumoch,
medzi inými v Japonsku, ajsku,
Paname, na Filipínach a ako prvá
žena zo Slovenska sa zúčastnila vedeckej expedície na Antarktídu.
Cena primátora mesta
Klára Bogolepovová
Narodila sa v roku 1954 v Levicicah.
Detstvo strávila v našom meste, kde
navštevovala Gymnázium s VJM.
Po jeho dovŕšení absolvovala zahraničné vysokoškolské štúdium na
univerzite vo Volgograde v aprobácii anglický jazyk – ruský jazyk. Po
získaní diplomu sa vrátila do Želiezoviec, kde učila v miestnom Gymnáziu s VJM. V minulom školskom
roku si za svoju dlhoročnú prácu
a výsledky prevzala Čestné uznanie
od vedúceho odboru školstva Obvodného úradu v Nitre. Charakterizuje ju nadšenie pre cudzie jazyky,
angažovanosť v medzinárodných
školských projektoch, každoročne
organizuje podujatia ako Deň Afri-

ky alebo dobročinný Jumbo Sale.
Čestné uznanie
Anna Fapšová
Narodila sa v r. 1925 v Štefanovej. Strednú pedagogickú školu
absolvovala v Modre, VŠ pedagogickú v Bratislave. Po jej ukončení
pracovala dlhé roky ako učiteľka
v Želiezovciach. K žiakom uplatňovala otvorený prístup, dokázala ich
získať aj na rôzne mimoškolské činnosti. Nacvičila mnoho kultúrnych
programov, zorganizovala mnoho
súťaží. V MO Matice slovenskej pripravovala úspešné podujatia. Spolu
s družobnými matičnými organizáciami z Čaky, Kuralian či Šaroviec
a so speváckym zborom MO MS sa
podieľala na skvalitňovaní slovenskej kultúry.
Čestné uznanie
Ladislav Fapšo
Narodil sa v r. 1923 v Považskej
Bystrici. Po ukončení VŠ stavebnej
v Bratislave sa zamestnal v Štátnych
majetkoch v Želiezovciach. Medzi
jeho záujmy patrilo vinohradníctvo
a kultúra. V r. 1968 vstúpil do Matice slovenskej v Želiezovciach, kde
sa stal jej predsedom. Organizoval
mnoho spoločenských a kultúrnych
podujatí, tradičné matičné plesy,
besedy, stretnutia so zástupcami
družobných miest, exkurzie či stretnutia so zahraničnými Slovákmi.
Spolupracoval s ďalšími organizáciami pri organizovaní vianočných
stretnutí, oberačkových či žatevných slávností. Veľkú úlohu zohral
pri založení matičného speváckeho
zboru.
Čestné uznanie
Katarína Furuglásová
Narodila sa v r. 1961 vo Svodove.
Po ukončení ZŠ v Želiezovciach
pokračovala v štúdiu v Leviciach,

kde získala výučný list tkáčky pri
Bavlnárskych závodoch v r. 1976. Tu
začala aj pracovať. Po 10 rokoch sa
umiestnila v podniku Železnobrodské sklo v Želiezovciach. V roku
1989 sa zamestnala v Technických
službách, kde pracovala ako vrátnička, neskôr s kumulovanými pracovnými zaradeniami. V súčasnosti
pracuje vo firme Eurospinn a na
starosti má ošetrovanie mestskej
zelene. S láskou a trpezlivosťou sa
stará o jej úpravu, vidíme ju denne,
ako si čestne plní svoje úlohy v každom počasí.
Čestné uznanie
Bence Zsombor Juhász
Ako obyvateľ obce Málaš navštevoval ZŠ s VJM v Želiezovciach. Popri
hodinách ľudového tanca navštevoval aj ZUŠ F. Schuberta, kde sa učil
hrať na klavíri a zobcovej flaute.
V r. 2007 sa stal žiakom Školy ľudovej hudby Óbuda. Od r. 2012 je
súkromným žiakom cimbalového
umelca Kálmána Balogha, pedagóga
katedry ľudovej hudby Univerzity
hudobných umení Ferenca Liszta.
Jeho umelecká činnosť bola už
viackrát ocenená: na celoštátnej súťaži sólového tanca Šaffova ostroha
bronzovou, striebornou, resp. zlatou
ostrohou; je trojnásobným držiteľom
zlatého pásma z celoštátnej Súťaže
detských súborov Eszterlánc, resp.
zlatého pásma v kategórii sólových
tanečníkov; bol jediným sólovým
tanečníkom maďarskej národnosti
v dorasteneckých kategóriach na
folklórnom festivale vo Východnej
v rokoch 2008, 2012 a 2013. Na
podujatí Vzlietol páv v Maďarsku sa
prebojoval do televízneho finále. Za
vynikajúci prednes a vhodné reprezentovanie Maďarov na Slovensku
získal ocenenie Pro Traditione.
Čestné uznanie
Angéla Mézes
Narodila sa v r. 1998 v Nitre. ZŠ
s VJM, následne Gymnázium J. A.
Komenského s VJM navštevuje
v našom meste. V r. 2004 nastúpila
do prípravného ročníka ZUŠ F.
Schuberta v Želiezovciach, ktorú
dodnes navštevuje. Najskôr sa učila
v klavírnej triede u Márie Virágovej,
neskôr u Judity Dancziovej, ktoré su
pripravovali na súťaže. Mimoriadne ocenenia získala na mnohých
súťažiach: Schneiderova Trnava,
Nitrianska lutna, Festival Eugena
Suchoňa, Čarovná flauta a ďalšie.
S úspechom tvorí aj vo výtvarnom
odbore pod vedením Ivanz Straňákovej.

Čestné uznanie
Attila Mézes
Narodil sa v r. 1998 v Nitre. ZŠ s VJM
navštevoval v Želiezovciach. V r.
2004 nastúpil do ZUŠ F. Schuberta,
kde dokončuje štúdium v klavírnej
triede Judity Dancziovej, Zároveň
sa aktívne venuje hre na dychové
nástroje – zobcovú flautu a klarinet
u Ľubomíra Neviďanského. Navštevuje aj výtvarný odbor, kde sa
mu tiež dobre darí. Jeho muzikalita
a pracovitosť bola ocenená diplomami na mnohých súťažiach: Zahrajže
nám píšťalôčka, Piáno v modernom
rytme, Nitrianska lutna, Čarovná
flauta a ďalšie.
Čestné uznanie
Občianske združenie Svodov
Podnetom k založeniu OZ Svodov
bolo 850. výročie prvej písomnej
zmienky o Svodove. Už v septembri 2006 bolo OZ zaregistrované,
zakladajúcimi členmi boli Ladislav
Vékony, Henrieta Kurucová, Juliana
Hanzová, Anna Hanesová a Roland
Hanzo. Popri propagácii mestskej
časti Svodov sa im darí organizovať
nielen spoločenské, ale aj kultúrne
a športové podujatia, napr.: Deň
Svodova, stavenie mája, Deň Zeme,
aktivity pre deti a rodičov, seniorov
s tanečnými zábavami, detské tábory.
Členovia odpracovali nespočetné
množstvo brigádnických hodín
pri zveľaďovaní okolia aj interiéru
kultúrneho domu, detského ihriska,
cintorína, verejných priestranstiev.
Ďakovný list
Občianske združenie Mikulčan
Myšlienka založenia OZ Mikulčan
bola vyslovená 3. júla 2010 a 28.
októbra už bolo združenie zaregistrované. V začiatkoch malo 62
členov, v minulom roku už bolo zaregistrovaných 192 členov, a to nielen rodených Mikulčanov, bývalých
občanov tejto mestskej časti, ale aj
Želiezovčanov. Činnosť OZ je zameraná na zveľaďovanie mestskej časti
brigádami pri úprave parku, čistení
brehov Hrona, MŠ a jeho okolia, ako
aj organizovaním Dňa Zeme. OZ
organizuje podujatia k MDŽ, Dňu
matiek, Deň detí, stavenie mája, súťaž vo varení gulášu, leča, stretnutia
presídlencov, posedenia pod jedličkou, rôzne zábavy a v spolupráci
s Mestskou knižnicou stretnutia so
vzácnymi osobnosťami v Literárnej
kaviarni. Členovia vedia, že je dôležité uchovávať svoje dejiny, a tak sa
rozhodli vydať Spomienky na obec
Mikula v knižnej podobe.
(r)
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Stolní tenisti a tenistky slovenskej ZŠ v Želiezovciach
v okresnej súťaži základných škôl tretí
Základná škola v Želiezovciach bola poverená odborom školstva Okresného úradu
v Nitre organizovaním obvodného kola
postupovej školskej športovej súťaže žiakov
- štvorčlenných družstiev v stolnom tenise.
Obvodné kolo sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2013. Za účasti štyroch základných
škôl (ZŠ s VJM Tekovské Lužany, ZŠ s VJM
Želiezovce, ZŠ s MŠ Šarovce a ZŠ Mierová č.
67, Želiezovce) sa družstvo žiakov ZŠ Mierová č. 67, Želiezovce (Christián Vajs, Adam
Barkóci, Miroslav Matoš, Patrik Hrnčiar)
umiestnilo na prvom mieste a postúpilo na
okresné kolo do Levíc.
Okresné kolo v kategórii žiakov sa uskutočnilo dňa 6. decembra 2013 v ZŠ Školská
14 v Leviciach. Zúčastnilo sa ho sedem
víťazných základných škôl z obvodných kôl.
Súťaž prebiehala v dvoch skupinách a prvé
dve družstvá postúpili do finálovej skupiny.
V konečnom hodnotení družstvo žiakov
ZŠ Mierová č. 67, Želiezovce (Christián
Vajs, Adam Barkóci, Miroslav Matoš, Patrik
Hrnčiar) skončilo na treťom mieste. Víťazom
a postupujúcim do krajského kola v Nitre

bolo družstvo žiakov
ZŠ s MŠ Rybník.
Okresné
kolo
v kategórii žiačok sa
uskutočnilo dňa 3.
decembra 2013 v ZŠ
Saratovská č. 43, Levice.
Súťažilo 5 základných
škôl z okresu Levice
(ZŠ s MŠ Rybník, ZŠ
Saratovská č. 43, Levice, ZŠ Mierová č. 67,
Želiezovce, ZŠ Lajosa
Pongrácza s VJM, Šahy
a ZŠ Čajkov). Družstvo
žiačok ZŠ Mierová č.
67, Želiezovce (Lenka
Mésárošová, Monika
Melichová,
Rebeka
Hrncsjárová, Michaela Michlová) sa v konečnom hodnotení umiestnilo taktiež na
treťom mieste. Víťazom a postupujúcim do
krajského kola do Nitry bolo družstvo žiačok
ZŠ s MŠ Rybník.
Za prípravu žiačok, žiakov a organizáciu

Vi a n o č n ý s t o l n ý t e n i s

obvodného kola ďakujeme vedeniu školy
a PaedDr. Klaudii Konczovej, učiteľke TEV.
K dosiahnutému úspechu žiačkam a žiakom
ZŠ Mierová č. 67, Želiezovce srdečne blahoželáme.
Mgr. Marián Vajda,
Školský úrad Želiezovce

Šach na gymnáziu

19. decembra sa usporiadal pod záštitou riaditeľa školy tradičný vianočný šachový turnaj o šachového majstra Gymnázia v Želiezovciach. Hlavným
rozhodcom bol člen klubu šachistov v Želiezovciach Ján Machník. Desať hráčov hralo švajčiarsky
systém na deväť kôl s tempom 15 minút na hráča a
partiu. Víťazom a šachovým majstrom školy sa stal
Milan Lakatoš (II. ročník), na druhom mieste skončil Juraj Klenko (Sexta) a bronzovú priečku obsadil
Erik Michlo (IV.B). (gymzeliezovce.edupage.org)

Futbal, dorast, IV. liga - juhovýchod

Mestský športový klub v Želiezovciach ani vo sviatočnom období nezabudol na
športuchtivých Želiezovčanov. V sobotu 28. decembra zorganizoval pre verejnosť
stolnotenisový turnaj, ktorý sa odohral v telocvični na štadióne. Do súťaže sa prihlásilo
desať záujemcov, ktorí si zahrali systémom každý s každým. Turnaj sa skončil
víťazstvom Miroslava Kokošku, ktorý vo finále zdolal Ervína Janšíka. Na treťom
mieste skončil Štefan Štuller.
(foto: Jana Bieliková)

1. Zl. Moravce B 15
2. Komjatice
15
3. Veľké Úľany 15
4. Okoličná n/O. 15
5. Sereď
15
6. K. Kračany
15
7. Veľká Mača 15
8. Dun. Streda B 15
9. Tvrdošovce
15
10. Gabčíkovo 15
11. NR - Chrenová 15
12. Veľký Meder 15
13. Palárikovo
15
14. Topoľníky
15
15. Želiezovce 15
16. Bánov
15

13
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
2
2

0 2
0 5
2 4
1 5
2 5
3 5
2 6
1 7
3 6
1 8
3 7
3 7
2 8
0 10
3 10
2 11

63:9
41:23
32:23
42:23
45:26
44:30
39:21
37:30
26:30
45:57
30:28
38:54
24:50
26:59
21:48
15:57

39
30
29
28
26
24
23
22
21
19
18
18
17
15
9
8
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A karácsony varázsa....

A karácsony előtti időszaknak megvan a maga varázsa. A
gyerekek tele vannak álmokkal, hiszen a karácsony a legtöbb
kisgyerek számára az év legjobban várt ünnepe. A Zselízi
Városi Könyvtár minden évben megszervezi a gyermekeknek
meghirdetett Dobšinského posolstvo és – magyar változatban
– a Mezei Bokréta olvasóversenyt. Így december 17-én a
könyvtár gyermekosztálya már 14. alkalommal értékelte ki
az idei év legeredményesebb olvasóit. Ezen a kellemes, karácsonyi hangulatú délutánon a szervezők a karácsonyfa mellett vendégelték meg a legszorgalmasabb olvasókat, és egyben
értékes könyvajándékokat is kiosztottak. Az eseményről a
Szlovák Rádió is tudósított. Reméljük, hogy az olvasók a jövő
évben is bekapcsolódnak a versenybe, és a Városi Könyvtár
gyakori látogatói lesznek.
(dp)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
9. 12. Peter Török (Želiezovce), 12. 12. Izabela Lakatosová (Želiezovce),
17. 12. Matúš Dulai (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
19. 10. Tomáš Hindi (Štúrovo) – Ingrid Melaj (Želiezovce), 3. 1. Ladislav
Kováč (Želiezovce) – Jana Bakonyiová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50

70

Ľudovít Juhász

05. 01.

Eliška Grigerová

22. 01.

Erika Molnárová

20. 01.

Ján Veselovský

19. 01.

Gabriel Németh

23. 01.

Igor Regász

29. 01.

80

Zoltán Szabó

26. 01.

Kristína Dolozinová 27. 01.

60

Čaro Vianoc....

Predvianočný čas má svoje čaro a všetky deti sú plné
očakávania. Preto každoročne v tomto období Mestská
knižnica v Želiezovciach pripravuje pre detii vyhodnotenie súťaží „Dobšinského posolstvo“ a „Mezei bokréta“. 17.
decembra popoludní sa v detskom oddelení mestskej knižnice konalo vyhodnotenie už 14-teho ročníka. V príjemnej
atmosfére očakávaných Vianoc, pri vianočnom stromčeku
a občerstvení boli najusilovnejší detskí čitatelia ocenení.
Tie deti, ktoré sa zapojili do súťaže, si od Mestskej knižnice
prevzali pekné a hodnotné knihy. Celé toto popoludnie sa
nieslo v znamení Vianoc. Reportáž z krásneho podujatia
vysielala aj RTVS.
Bc. Diana Pólyová

BOLDOG ÚJ ÉVET!
B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő
É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza
K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

Vojtech Bakay

24. 01.

Irena Bieliková

12. 01.

Štefan Krupec

03. 01.

Vojtech Tóth

21. 01.

Daniela Jankovičová
29. 01.
Michal Kečkeméty 26. 01.
František Kmeťo

11. 01.

Alexander Kohútik 30. 01.
Mária Kováčová

21. 01.

Ružena Potocká

09. 01.

Opustili nás – Elhunytak
10. 12. Viera Kóšová (68 r., Želiezovce), 11. 12. Ján Lakatoš (Bratislava,
70 r.), Helena Lakatošová (Bratislava, 64 r.), 15. 12. František Kováč (V.
Ludince, 61 r.), 27. 12. Irma Csengerová (M. Ludince, 89 r.), 30. 12. Ján
Nap (Sikenica, 50 r.), 1. 1. Irena Pólyová (Nýrovce, 83 r.)
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Harmonogram vývozu triedeného od- Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2014-ben
padu na rok 2014
Zo Svodova a z Mikuli v dňoch:
20. januára, 24. februára, 24. marca, 22. apríla, 19. mája, 23. júna, 21.
júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 15.
decembra.

Szódóról és Mikoláról:
január 20-án, február 24-én, március 24-én, április 22-én, május
19-én, június 23-án, július 21-én, augusztus 18-án, szeptember 22-én,
október 20-án, november 24-én és december 15-én.

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:
21. januára, 25. februára, 25. marca, 23. apríla, 20. mája, 24. júna,
22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16.
decembra.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból:
január 21-én, február 25-én, március 25-én, április 23-án, május
20-án, június 24-én, július 22-én, augusztus 19-én, szeptember 23-án,
október 21-én, november 25-én és december 16-án.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
22. januára, 26. februára, 26. marca, 24. apríla, 21. mája, 25. júna,
23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17.
decembra.
Z obchodov:
23. a 24. januára, 27. a 28. februára, 27. a 28. marca, 25. apríla, 22.a 23.
mája, 26. a 27. júna, 24. a 25. júla, 21. a 22. augusta,
25. a 26. septembra, 23. a 24. októbra, 27. a 28. novembra a 18. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a
Szoroskából:
január 22-én, február 26-án, március 26-án, április 24-én, május
21-én, június 25-én, július 23-án, augusztus 20-án, szeptember
24-én, október 22-én, november 26-án és december 17-én.
Az üzletekből:
január 23-án és 24-én, február 27-én és 28-án, március 27-én és
28-án, április 25-én, május 22-én és 23-án és 24-én, június 26-án és
27-én, július 24-én és 25-én, augusztus 21-én és 22-én, szeptember
25-én és 26-án, október 23-án és 24-én, november 27-én és 28-án és
december 18-án.
Zselízi Városi Hivatal

Magyar kúriák és kastélyok süteményreceptjei
November elején került a könyvesboltok polcaira a Sladké recepty z uhorských
kaštieľov a kúrií – Magyar kastélyok és kúriák sütemény receptjei című új, kétnyelvű szakácskönyv. Az érdekes kidolgozású, színes publikáció a receptek gazdag
választékát kínálja; ám nemcsak kitűnő édes kalácsok, sütemények, torták, krémek,
desszertek, tésztafélék, illetve tésztás fogások, de sós sütemények és ízelítők leírását
is közli. A recept-csokrot a könyv összeállítói Dél-Szlovákia köznemesi családjainak levéltárban elhelyezett okirataiból gyűjtötték össze. A kiadvány a kipróbált házi
receptek mellett a munkamenet részletes leírását is tartalmazza, amely az édesség
elkészítésekor lépésről lépésre vezeti az olvasót. A meggyőző eredmény eléréséhez
sem hivatásos cukrásznak, sem pedig nemesasszonynak nem kell lenni. A korabeli
fotókkal ízlésesen illusztrált egyedi szakácskönyv elsősorban a kreatív hölgyeknek
ajánlott, akik a különleges alkalmakra különleges desszertet szeretnének készíteni.
A könyv segítségével süssenek Önök is ördögpirulát, bécsi kokárdát vagy sörszivacsot! (v)

Gillett,R.: TAJOMNÝ JAZYK ASTROLÓGIE
Cena 21,58 €
Bratislava,Slovart 2013.
Všetko, čo potrebujete na zostavenie a výklad horoskopu.
Exley,H.: TICHÉ ŠŤASTIE
Cena 9,99 €
Bratislava,Slovart 2013.
Na každý deň v roku dúšok pokoja vo forme citátov a
ilustrácií.
Nagyová-Džerengová: KLÁRA A IGLU
Cena 9,99 €
Bratislava, Slovart 2013.
Pokračovanie najobľúbenejšej detskej knihy roka 2013.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Mestský úrad Želiezovce
oznamuje obyvateľom
mesta, že prevádzka
centra
Regionálneho
zhodnocovanie
na
b i o l o g i c k y
rozložiteľného odpadu
na Ul. kpt. Nálepku mení
svoju otváraciu dobu
od 11. 11. 2013. Počas
zimných mesiacov bude
prevádzka otvorená v
pracovných dňoch od
8.00 do 16.00 hod. a
v sobotu od 8.00 do
13.00 hod.

Erdélyi, G.: HALK ÉS SZELÍD HANG
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2013.
Köszönet az Úrnak a tanácsért és vezetésért.

Ára 10,-€

Nagy, J.: NÖVÉNYEK AZ EGÉSZSÉGÉRT
Ára 9,96 €
Kisújszállás,Pannon 2013.
Durumbúza, szója, köles, csicsóka és más növények gyógyító
hatásai és gyógyhatású készítményei.
Lawrence, L.: A SZITÁLÓ FEHÉR POR KOLOSTORA I., II.
Ára 10,92 €
Budapest, Studium 2013.
Egy hamisított, vagyont érő tibeti kézirat és pár titokzatos
gyilkosság...
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Az alapiskolák járási asztalitenisz versenyében
a zselízi fiúk és lányok harmadikok
A zselízi szlovák alapiskola a Nyitrai Járási
Hivatal Oktatási Osztályának megbízásából
szervezte meg 2013. november 28-án az
iskolai sportversenyek keretében a négytagú fiúcsapatok asztalitenisz-versenyének
körzeti fordulóját. Négy alapiskola vett
részt a versenyen: a nagysallói magyar
alapiskola, a zselízi magyar alapiskola,
a sárói alapiskola és óvoda, valamint
a házigazdák csapata. A zselízi szlovák
alapiskola csapata (Christián Vajs, Adam
Barkóci, Miroslav Matoš, Patrik Hrnčiar
összetételben) végzett az első helyen, ők
jutottak tovább a járási fordulóba.
A járási fordulót 2013. december 6-án
tartották Léván az Iskola Utcai Alapiskolában. A körzeti fordulókból továbbjutott hét
győztes alapiskola csapatai vettek rajta részt.
A verseny két csoportban zajlott, az első két
csapat került be a döntőbe. Végső összesítésben a zselízi szlovák alapiskola csapata
a harmadik helyen végzett. A verseny
győztese és egyben továbbjutója a nyitrai
kerületi fordulóba a garamszőllősi alapiskola és óvoda csapata lett.

A lányok versenyének
járási fordulója 2013.
december 3-án volt
a lévai Szaratov Utcai
Alapiskolában. A Lévai
járás 5 alapiskolája vett
részt rajta (a garamszőllősi alapiskola és
óvoda, a lévai Saratov
Utcai Alapiskola, a zselízi szlovák alapiskola,
az ipolysági Pongrácz
Lajos Alapiskola, a
csejkői
alapiskola).
A zselízi lánycsapat
(Lenka
Mésárošová,
Monika
Melichová,
Rebeka Hrncsjárová,
Michaela
Michlová
összetételben) is a harmadik helyen végzett.
A verseny győztese és egyben továbbjutója
a nyitrai kerületi fordulóba a garamszőllősi
alapiskola és óvoda lánycsapata lett.
A zselízi fiúk és lányok felkészítéséért
valamint a körzeti forduló megszervezé-

Karácsonyi ping-pong

séért köszönet jár a szervező iskolának és
testnevelő tanárának, Koncz Klaudiának.
A zselízi szlovák alapiskola tanulóinak sikereihez szívből gratulálunk.
Mgr. Marián Vajda,
zselízi oktatási hivatal

Sakk a gimnáziumban

A helyi szlovák tanítási nyelvű alapiskola igazgatójának védnöksége alatt rendezték meg december 19-én
a karácsonyi iskolai sakkbajnokságot, amelyen az iskola
bajnokát is kihirdették. A verseny főbírája a zselízi
sakk-klub tagja, Ján Machník volt. A viadalba tíz játékos kapcsolódott be, akik a svájci rendszer alapján 9
fordulóban játszottak játékosként és partinként 15 perces tempóval. A verseny győztese és egyben az iskola
sakkbajnoka Milan Lakatoš (II. osztály) lett, a második
helyen Juraj Klenko (sexta), a harmadikon pedig Erik
Michlo (IV. B) végzett. (gymzeliezovce.edupage.org)

Futball, IV. liga - délkelet, ificsapatok

A Zselízi Városi Sportklub a karácsonyi ünnepek során sem feledkezett meg a sportolni vágyó lakosokról, és december 28-án, szombaton asztalitenisz-versenyt szervezett
a nyilvánosság számára. A sportrendezvény a stadion tornatermében valósult meg.
A versenybe tíz érdeklődő jelentkezett be, akik körmérkőzéses rendszerben játszottak.
A torna Miroslav Kokoška győzelmével ért véget, aki a döntőben Janšík Ervint győzte
le. A harmadik helyen Štuller István végzett.
(foto: Jana Bieliková)

1. Zl. Moravce B 15 13 0 2
2. Komjatice
15 10 0 5
3. Veľké Úľany 15 9 2 4
4. Okoličná n/O. 15 9 1 5
5. Sereď
15 8 2 5
6. K. Kračany
15 7 3 5
7. Veľká Mača 15 7 2 6
8. Dun. Streda B 15 7 1 7
9. Tvrdošovce
15 6 3 6
10. Gabčíkovo 15 6 1 8
11. NR - Chrenová 15 5 3 7
12. Veľký Meder 15 5 3 7
13. Palárikovo
15 5 2 8
14. Topoľníky
15 5 0 10
15. Želiezovce 15 2 3 10
16. Bánov
15 2 2 11

63:9
41:23
32:23
42:23
45:26
44:30
39:21
37:30
26:30
45:57
30:28
38:54
24:50
26:59
21:48
15:57

39
30
29
28
26
24
23
22
21
19
18
18
17
15
9
8

8
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Ismerjük meg a tavalyi díjazottakat
Zselíz város díszpolgára
Dulai Henriett
Pedagógus család gyermekeként született Zselízen
1973-ban. A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola elvégzése után a nyitrai élelmiszeripari szakközépiskolában tanult tovább. Érettségi után Prágában a
Cseh Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát
nukleáris kémia szakon. A területen való továbbképzés céljából az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait. A kezdetekben a Floridai Állami Egyetem
pedagógusaként és kutatójaként dolgozott, ahol öt
év múlva kémiai oceanográfia szakon nagydoktori
címet szerzett. Sikeres pályázat útján a Massachusetts-i Óceánkutató Intézet kutatója lett. Az itt
eltöltött sikeres évek után, szintén pályázat útján,
a honolului székhelyű Hawaii Egyetemen kapott
állást, ahol a geológia és geofizika tanszék tagjaként a Havaii-szigetek partvidékének geokémiáját
és hidrológiáját vizsgálja. Az oceanográfia területén
több érdekes és fontos kutatásban vett részt, többek
között Japánban, a Fülöp-szigeteken, aiföldön,
Panamában, és első szlovákiai nőként részt vett egy
antarktiszi tudományos expedícióban.
Polgármesteri díj
Bogolepova Klára
1954-ben született Léván. Gyermekkorát városunkban töltötte, itt látogatta a magyar tanítási
nyelvű gimnáziumot. Miután a volgográdi egyetemen angol–orosz szakon befejezte tanulmányait,
visszatért városunkba, ahol a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnáziumban kezdte el pedagógusi pályafutását. Sok éves munkásságáért és elért eredményeiért a 2012–2013-as tanévben megkapta a Nyitrai
Körzeti Hivatal tanügyi főosztályának dicsérő
oklevelét. Munkáját az idegen nyelvek iránti
lelkesedés jellemzi, rendhagyó és érdekfeszítő
külföldi projektekben vesz részt, mint például a Comenius. Évente megszervezi az
Afrika-napot vagy a jótékonysági célzatú
Jumbo Salet.
Díszoklevél
Fapšová Anna
1925-ben született Istvánkirályfalván (Štefanová). A pedagógiai középiskolát Modoron
(Modra), a pedagógiai főiskolát Pozsonyban végezte.
Tanulmányai befejeztével hosszú éveken át a zselízi
alapiskolában tanított. A tanítványaival szemben
mindig nyitott volt, így egyéb, iskolán kívüli aktivitásokra is meg tudta őket nyerni. A férjével vállvetve a
Matica slovenská tagjaként számtalan kultúrműsort
tanított be, és rendezett különböző versenyeket.
A csekei, kurali és sárói testvérszervezetekkel valamint a Matica-kórussal együtt hozzájárult a szlovákiai kultúra minőségi javításához.
Díszoklevél
Ladislav Fapšo
1923-ban született Vágbesztercén. A pozsonyi építészeti főiskola befejezése után a Zselízi Állami Gazdaságban helyezkedett el.
A szőlészet és a kultúra művelése tartozott a kedvtelései közé. 1968-ban belépett a Matica slovenská
megújult zselízi szervezetébe, aminek az elnöke lett.
Sok társadalmi és kulturális eseményt szervezett,
köztük a hagyományos Matica-bálokat, író—olvasó

találkozókat, testvérvárosok találkozóit, kirándulásokat és Matica-ünnepségi találkozókat, valamint
külföldi szlovákokkal való találkozókat is. Együttműködött a városi civil szervezetekkel karácsonyi ünnepségek, szüreti- és aratási ünnepségek, valamint
tavaszköszöntő ünnepségek megszervezésében és
emlékhelyek meglátogatásában. Szerepet játszott
a helyi Matica-kórus megalakításában.

növendéke. Először Virág Máriához, majd Danczi
Judithoz járt zongoraórákra, akik több versenyre is
felkészítették. Különdíjat kapott például a Schneiderova Trnava, a Nitrianska lutna, a Varázsfuvola
országos versenyeken, az Eugen Suchoň-fesztiválon és sok más megmérettetésen. Sikereket ér
el képzőművészeti szakon is, Straňáková Ivana
vezetése alatt.

Díszoklevél
Furuglás Katalin
1961-ben született Szódón. A zselízi alapiskola elvégzése után Léván tanult tovább, ahol 1976-ban a
textilgyárban szövőnői szakmunkás-bizonyítványt
szerzett. Itt kezdett a szakmájában dolgozni. Tíz év elteltével városunkban, a helyi bizsuüzemben helyezkedett el. 1989-ben a városi műszaki szolgáltatásokhoz
került, ahol portásként, később pedig összevont
munkakörökben dolgozott. Jelenleg az Eurospinn
K. alkalmazottjaként a városi zöldövezetek gondozásával foglalkozik. Nagy szeretettel és türelemmel
ápolja városunk zöldterületeit – virágokat, fákat, bokrokat. Naponta látjuk őt, ahogy becsületesen végzi
munkáját, jó és rossz időben egyaránt.

Díszoklevél
Mézes Attila
1998-ban született Nyitrán. Magyar tanítási nyelvű
alapiskolába városunkban, Zselízen járt. 2004-ben
ikertestvérével együtt a Zselízi Franz Schubert
Művészeti Alapiskolát kezdte látogatni, amit
Danczi tanárnő zongoraosztályában fejezett be.
Egyidejűleg Neviďanský Ľubomír osztályában is
intenzíven tanult fafúvós hangszereken – furulyán
és klarinéton – játszani. Beiratkozott a képzőművészeti-szakra is, ahol szintén sikereket ér el. Muzikalitásának és szorgalmának köszönhetően sok zenei
versenyen részesült elismerésben: Zahrajže nám
píšťalôčka, Piáno v modernom rytme, Nitrianska
lutna, Varázsfuvola stb.

Díszoklevél
Juhász Bence Zsombor
Általános iskoláit málasi lakosként a zselízi magyar
tannyelvű alapiskolában végezte. A néptáncórák
mellett a zeneiskola padjait is koptatta. Zongoraórákat látogatott, emellett furulyázni is tanult.
2007-től az Óbudai Népzenei Iskola cimbalomszakos
hallgatója lett. A 2012-es tanévtől Balogh Kálmán
cimbalomművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Díszoklevél
Szódó polgári társulás
Szódó első írásos említésének 850. évfordulója
adta az ötletet a polgári társulás megalapítására, és
már 2006 szeptemberében be is jegyezték. Alapító
tagjai Ladislav Vékony, Henrieta Kurucová, Juliana
Hanzová, Anna Hanesová és Roland Hanzo voltak.
Amellett, hogy városrészüket népszerűsítik, sikeresen szerveznek különféle társadalmi, kulturális
és sporteseményeket is. Megemlíthetjük a
Szódó napját, a májusfaállítást, a Föld napját,
különféle műsorokat gyerekeknek, szüleiknek és időseknek, táncmulatságokat, valamint gyerektáborokat. Társadalmi munkával
rendbe hozták és kicsinosították a kultúrházat és környékét, a játszóteret, a temetőt és a
közterületeket.

Egyetem Népzene Tanszéke oktatójának magántanulója. Művészeti tevékenységét több díjjal is elismerték: a Šaffa sarkantyúja Országos Szólótáncverseny
bronz, ezüst illetve aranysarkantyújával; háromszoros aranysávval a Eszterlánc országos versenyen. A
Szólótáncosok Versenyének aranysávos táncosa;
2008-ban, 2012-ben és 2013-ban – a Východnái
Országos és Nemzetközi Folklórfesztivál egyetlen
magyar nemzetiségű iúsági korosztályú táncos
szólistája volt. A Repülj páva tehetségkutató verseny
televíziós döntőjének résztvevője. A vetélkedőben
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért és a szlovákiai magyarság méltó képviseletéért Pro Traditione-díjat kapott.
Díszoklevél
Mézes Angéla
1998-ban született Nyitrán. Városunkban járt
magyar tanítási nyelvű alapiskolába, és ugyancsak
itthon, a Comenius Gimnáziumban tanul tovább.
2004-ben kezdte látogatni a Zselízi Franz Schubert
Művészeti Alapiskolát, melynek a mai napig aktív

Köszönőlevél
A Mikulčan Polgári Társulás
A társulás megalakításának ötlete először
2010. július 3-án fogalmazódott meg. Hivatalosan
október 28-án jegyezték be. A kezdeményezés 62
fővel indult, tavaly már 192 tagja volt; nemcsak
született és egykori mikolaiak, hanem zselíziek is.
Az egyesület tevékenysége a városrész fejlesztésére
irányul. A tagok önkéntes munkát végeznek a mikolai park, a Garam-part, az óvoda környékének
rendben tartása során, és tevékenyen részt vesznek
a föld napja rendezvényeiben is. Különféle kulturális és társadalmi rendezvényeket szerveznek, például
gyermeknapi, nőnapi és anyák-napi ünnepségeket,
májusfaállítást, gulyás- és lecsófőző-versenyt, a
mikolai, szódói és zselízi áttelepültek találkozóját,
Mikulás-napi nyugdíjas-összejöveteleket. Ezen
kívül különféle mulatságokat, szilveszteri és farsangi bálokat, a városi könyvtárral karöltve pedig
irodalmi kávéházakat szerveznek. Tudják: fontos a
múlt, az emlékek megóvása, ezért az egyesület úgy
döntött, hogy Emlékek Garammikola községről
címmel könyv formájában egy helytörténeti kiadványt jelentet meg.
(sz)
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Színesíti a szomszédok életét
A Sládkovič utcai toronyház bejárata immár néhány éve feldíszítve várja az ott lakókat
és látogatókat, méghozzá nem akármilyen mó-

don. A nyitott szemmel arra járók az aktuális
évszakra, ünnepekre, eredetükre és jelentésükre
utaló tájékoztatást találhatnak a falakon. A díszítés
az esztétikai funkció mellett tájékoztató és művelődési tartalommal is bír.
„Eredetileg csupán szebbé szerettem volna tenni
ezt a szürkén ható területet. Hiányoztak a színek.
A többiekre gondoltam, a szomszédokra, akik

naponta járnak-kelnek erre, szerettem volna
nekik örömet szerezni. Régebben óvónő voltam,
gyakran készítettem szezonális faldíszeket a
gyerekek számára. Meggyőződésem volt, hogy
a felnőttek is megérdemlik, hogy időről időre
változó díszítést kapjon életterüknek ez a része”
– mesél Rusňák Mária arról, hogy miért szeretett
volna a szépséghez tartalmat is adni. Hozzáteszi:
„Most jön a karácsony, és lassan készítem az újévi
díszítést is.”
Szimpatikus, hogy a szomszédoknak tetszik a
kedves kezdeményezés, végül is éppen ők hívták
fel rá a figyelmünket. Rusňák Mária elmondta:
„Kezdetben voltak, akiknek nem nagyon tetszett a
dolog, azt kérdezték, vajon óvoda lesz-e a bejáratból. De most már elfogadták, és én örülök, hogy
tetszik nekik. Hiszek az emberi jóságban.”
Úgy tűnik, hogy ha a szürkeség nem is hat
ránk jótékonyan, ahhoz is hozzá kell szoknunk, ha valaki színeket visz bele. Legalábbis
némelyikünk. A környezetünkre tekintve láthatjuk: van mit szebbé tenni. Csak nem mindig akad
valaki, aki megteszi ezt.
(šh)

Art for help 2013
Bizonyára sokan emlékeznek rá, miként alapján, szociális helyzetük figyelembe vételével.
kezdődött el az Art for Help jótékonysági ár- Amikor az utolsó utalványt próbáltam kézbesíteni,
verésének története hét évvel ezelőtt. Hiszen a
találkoztam Nyitrai Józseffel. Ő egy jó állapotban
kezdetek Zselízhez kötődnek, a rendezvény gon- levő télikabátot adott, amelyet unokája már kinőtt.
dolatának kiötlője egy zselízi, pardon, garammi- A meglátogatott családban a fiúnak nem volt tékolai lakos. Kanyuk József festő jött rá,
hogyan segíthetünk embertársainkon
a művészet közreműködésével. 2007
karácsony előtti időszakában kiállította
képeit, amelyeket később elárvereztetett,
és az eladás bevételét a szociálisan rászorultak megsegítésére fordította. Egy évvel
ezután további művészek csatlakoztak a
kezdeményezéshez, és egy polgári társulás általi felkarolásnak köszönhetően
a nemes gondolat igazi formát öltött.
Azóta évente megszervezik a kiállítást és
az árverést, amely a hozzá kiadott katalógussal és honlappal együtt bemutatja a
A lévai Barsi Múzeum koncerttermében valósult meg december
művészeket és műveiket. Ennek köszön8-án az Art for Help jótékonysági árverés 7. évadja. Ismét Beáta
hetően az árverésen vásárlók egyrészt Vrábelová lévai alpolgármester védnöksége alatt rendezték meg,
támogatják a művészeket, másrészt velük koordinátora Novák Margaréta és Tolnai Csaba volt, a rendezegyütt próbálják szebbé tenni a rászorul- vény műsorvezetője Mária Mészárošová volt. 29 festő 55 művét
kiáltották ki. Tizenhat érdeklődő 49 képet vett meg. A 2630 eurós
tak karácsonyát…
Tavaly már 7. alkalommal tartották bevételből a szervezők élelmiszercsomagokat és utalványokat
meg az Art for Help jótékonysági árverést, vásároltak, amelyeket szociálisan rászorult kisgyermekes családok és idősek kaptak meg.
és immár negyedszer Léván, ahol több
támogatást és jobb feltételeket talált a
likabátja. Az ajándék kabátot mintha ráöntötték
rendezvény. Elvégre Léván is vannak rászorultak, volna. Jó volt az arcán felfedezni az örömöt és a
és 32 km nem a világ…
hálát. Én is hálás vagyok mindenkinek, akik részt
Zselíz város a városvezetés hozzáállása miatt vettek az egészben. Köszönöm nekik!”
veszítette el ezt az értékes projektumot. Ám KaAhogy Eva Šimková, a speciális alapiskola
nyuk Józsefnek köszönhetően a zselízi rászorultak
igazgatónője elmondta, a Martosy Péter által adonem szorultak ki a kedvezményezettek köréből: mányozott csomagokat az osztályfőnökök osztot„15 élelmiszercsomag és utalvány jutott nekik, ták ki, hiszen ők ismerik leginkább a gyerekek
egyenként 20 euró értékben. Azonnal megörven- családjainak szociális helyzetét.
deztetett Martosy Péter, aki további 6 csomagot
A rendezvény hét éve alatt 5590 eurót osztotajánlott fel. A csomagokat a speciális alapiskolás tak ki. 255 alkotás került árverésre. És még csak
diákok szüleinek ajánlottuk fel, a tanárok ajánlása
nem is ez a legfontosabb.
(šh)

Kevesen, de jól szórakoztak
A Gál Tamás által alapított Csavar
Színház három napos rendezvényt szervezett
Csavar-gó feszt elnevezéssel. A rendezvény a
karácsony előtti időszak színesítését jelentette
elsősorban az iskolásoknak, akiknek az előadások nagy része szólt, de a felnőttek sem maradtak megfelelő műsor nélkül. Amíg azonban
a napközbeni műsorok szép látogatottságnak
örvendtek, elsősorban a helyi és környékbeli
iskolásoknak köszönhetően, a péntek esti műsorról ez korántsem mondható el. A Kincső
színvonalas fellépését – mint mindig – még
viszonylag sokan követték figyelemmel, de
az ezután következő, a tévéből is ismert
Beugró-szerű improvizációs est előtt megfogyatkozott a „nagyközönség”.
Sajnos így sokan nem láthatták a zselízi Gubík Ágit, aki Molnár Xénia, Gál Tamás és Olasz
István társaságában Czajlik József rendezői
utasításai alapján az improvizációs helyzeteket
élvezettel, jól szórakozva oldotta meg, kellemes
szórakozást kínálva ezzel mindazoknak, akik
megtisztelték figyelmükkel. Az ezt követő
Korpás Éva-koncert után pedig valóban kijelenthetjük, hogy azok az ismerőseink, akik
minduntalan a kultúra hiányára, minőségi
romlására panaszkodnak Zselízen, ugyanakkor a kulturális rendezvényeken sohasem
találkozunk velük, csupán súlyukat vesztett
szavakkal dobálóznak. Ez ugyan nagy divat,
de hacsak nem vágyunk páros kesergésre,
hanem valóban véleményt szeretnénk alkotni,
inkább azokat kérdezzük, akik valóban tudják,
milyen a kínálat. Levicky László

Teljesítetlen ígéret

A városi újság novemberi számában
olvashattunk a Szódón és Mikolán tervezett
csatornázási projektről. Ez ugyan szép, de
vannak itt további dolgok is, amik előnyöket élvezhetnének. Szeretném ezért megkérdezni: Mi lesz az eddigi ígéretekkel?
A megoldatlan és már jó régóta fennálló
problémára gondolok: a szódói ravatalozó
átépítésére és kibővítésére. Meddig maradunk még az ígéreteknél? A társadalmi
eseményeken adott magyarázat, miért
nem oldható meg, nem állja meg a helyét,
nem nyújt valós képet. Hová tűnt a néhány
évvel ezelőtti projekt? Úgy gondolom, túl
sok itt a kérdés, ami nemcsak engem bánt,
de a városrész más polgárait is. Elkerülhetetlen, hogy a probléma megoldásában
előbbre haladjunk, és nemcsak esztétikai
szempontból, de főleg biztonsági okokból.
Nem a lakosoknak kellene szégyenkezniük,
bár ez a valóság. A gyászszertartások ezen a
helyen nem méltóak a hozzátartozók végső
búcsúztatásához. A városra nem vet jó fényt
a ravatalozó. Remélem, szavaim termékeny
földbe hullanak, és nem kell újra további
indokokat hallgatnunk, hogy miért nem
valósulhat meg ez a fontos átépítés.
I. Štefan Lacko
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Karácsonyváró délután a Magyar Házban
Harmadszor rendeztek Csillagváró adventi
délutánt. A közösségépítő családnapot idén
is a Zselízi Református Gyülekezet „Színezd
át az életed” Mamiköre és a Mária Légió
szervezte meg a Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolával, a Cimbora Óvodával és a
Csemadok helyi alapszervezetével karöltve.
A már hagyományosnak tekinthető rendezvény idén „visszaköltözött” a helyi civil
szervezetek otthonának számító Magyar
Házba, ezzel is reprezentálva a város civil
közösségének erős összetartását.
A szervezők tudatosan nem csupán gyerekdélutánnak hirdették meg az eseményt, hanem
olyannak, amin nagyszülőtől óvodásig mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot. Az advent a készülődés, a várakozás
időszaka, viszont sajnos a felgyorsult, állandóan rohanó világban nemcsak a várakozásra,
de még arra sincs idő, hogy egymást saját
készítésű ajándékokkal lepjük meg. Ezért
kiemelten fontos a zselízi példa, hiszen ezen
a napon a családok az ajándékgyártásra, egyszerű ünneplésre összpontosíthatnak.
Készültek többek közt gyertyák, adventi koszorúk, ajtódíszek, viasz harangok,
üdvözlőlapok, karácsonyfadíszek (számtalan
technikával), mézeskalács díszítések, de nagy
sikert aratott a miniatűr katapultok készítése
is fiúk és lányok körében egyaránt.

Ugyan odakint az időjárás legkellemetlenebb arcát mutatta, a Magyar Ház közösségi termében ezt egyáltalán nem lehetett
érezni. A pezsgő hangulatot igazán meghitté
varázsolta a Mézes család és
a Pengő-zenekar lágy dallamaival, melyet gyerek és
felnőtt egyaránt örömmel
hallgatott, énekelt. Ám a nap
csúcspontja kétség kívül a
Mikulás látogatása volt, aki
mintegy
véletlenszerűen
tért be a zord idő elől, de ha
már ott járt, szeretetével és
mindenféle földi jóval meg
is ajándékozta a szorgos
kezű aprónépet.
Természetesen idén sem
maradhatott el a közös karácsonyfa-díszítés a helyben
készített díszekből. A fácska
minden kétséget kizáróan
idén is gyönyörű pompát ölthetett ezekből,
ami mindenki számára példaként szolgálhat,
hogy a natúr termékek használata és a saját
kezűleg készített-díszített alkalmatosságok
sokszor sokkal többet nyújtanak a megannyi
drága műanyag giccsnél…
A Mamikör asszonyai saját maguk által,
csak természetes alapanyagokból készített

A legjobb zeneiskolás szaxofonos
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola újabb sikert ért el országos versenyen. Aki figyelemmel kíséri a művészeti alapiskola tevékenységét, nem lepődik meg e hír hallatán, semmi
különös nincs ebben, hiszen az iskola növendékei évről évre érnek el hasonló sikereket.
„Nem minden nap történik meg azonban, hogy a zsűri a zselízi művészeti alapiskola növendékét nevezi meg egy adott hangszer legjobb megszólaltatójának az országban, az összes
művészeti alapiskola diákjai közül” – jegyezte meg Klimo Gyula, az intézmény igazgatója.
Éppen ez történt a Nižnán megtartott Varázsfuvola 2013 elnevezésű verseny országos döntőjének
eredményhirdetésekor. Štefanec Lajos szaxofonos
kategóriájában az első helyen végzett, aranysávos
minősítést szerzett, kivívta az imént említett extra
értékelést, valamint a zsolnai konzervatórium ajánlatát, miszerint felvételi vizsga nélkül felvételt nyer
az intézménybe.
A november 20–22-én tartott rendezvény meghirdetője az SZK Oktatásügyi Minisztériuma, szervezője pedig a nižnái művészeti alapiskola volt. „Štefanec Lajoson kívül a zselízi művészeti alapiskolát
Titkos Alan Dávid képviselte még, aki magasabb
korosztályban kellett, hogy versenyezzen, mivel
születésnapja a verseny idejére esett. Így is kivívta
a zsűri dicséretét” – tájékoztatott az igazgató. A furulyások kategóriájában szerepelt, Dušan Vrchoslav
Gavot című művét és Johann Christoph Pepusch
C-dúr szonátájának 2. (Allegro) tételét adta elő. Ľudovít Štefanec a La muerte del angel c. darabot játszotta, Astor Piazzola szerzeményét és Jean Babtiste
Singelée 5eme solo de Concertjét (Op. 91). „A szlovák konzervatóriumokból érkezett szakemberekből
álló zsűri szerint rendkívül igényes művekről van szó, amelyeket a konzervatóriumok diákjai végzős koncertjeiken adnak elő” – tette hozzá az igazgató. Az iskolának, a két növendéknek, tanáruknak, Ľubomír Neviďanskýnak és Banda Jenő zongorakísérőnek gratulálunk az
elért sikerhez.
(ik, foto: IL)

szappanjaikat is értékesítették ezen az alkalmon. Az ezekből származó bevétel a zselízi
gyermekek között végzett munkát szolgálja
majd a kis közösség életében.

A harmadik Csillagváró mérlege tehát ismét
pozitív volt: rengeteg érdeklődő felnőtt és
gyermek, valódi szeretetközösség, melyben
nem számított most sem, hogy ki milyen
vallású, vagy egyáltalán vallásos-e, milyen
nemzetiségű, milyen korú. Révészné Bellai Csilla lelkésznő úgy érzi: mindez nem
valósulhatott volna meg Isten kegyelme és
áldása nélkül, aki ma is tud és akar csodát
tenni. Zselízen is!
Csonka Ákos

Mikola a világ
legszebb helyei között
Hogy csodálatos tájakat lássunk, nem
feltétlenül szükséges távoli földrészekre
utaznunk, elég, ha környékünkön nézünk
szét egy kicsit jobban. Horváth Gitu és Varga Anikó, a zselízi Comenius Gimnázium
harmadik osztályos tanulói is ennek szellemében jártak el, amikor a bonni Deutsche
Welle pályázatára reagálva prezentációt készítettek falujukról, Farnadról, ill. Mikoláról.
A lányok lebilincselően mutatták be községük múltját, jelenét, hagyományait, természeti szépségeit, külön kitértek településük
élénk közösségi életére, amely a fiatalok
megtartására irányul. Mindkét lány munkája nagy elismerést váltott ki, de mivel egy
országot csak egy pályázat képviselhetett, a
bírálóbizottság Varga Anikó prezentációját
választotta ki, ezzel Mikola felkerült a világ
legszebb helyeinek listájára. A munkákból
egyértelműen kitűnik, hogy a lányok
büszkék falujukra, erős szálakkal kötődnek településükhöz, és szívükön viselik
községük sorsának alakulását. (Földünk
legcsodálatosabb tájai megtekinthetők
a www.mydw.de/geschichten oldalon.)
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
Dóka Erika, német szakos tanárnő
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Új autón a városi rendőrség
A múlt év során a Zselízi Városi Rendőrség fokozatosan készült a magánlétesítmények és objektumok védelmére irányuló
szolgáltatásra. Miután 2013 elején Branislav
Alakša parancsnok bemutatta a magánlétesítmények (cégek és családi házak) védelmének tervezetét, az elkövetkező hónapok
alatt a képviselő-testület is magáévá tette az
ötletet. A védelmi szolgáltatások koncepciójának jóváhagyása után a városi rendőrség
ennek a stratégiai célnak a megvalósítását
a szolgáltatások kínálatának közzétételével
kezdte meg. Emellett megegyezést kötött
egy központi vezérlőegység üzemeltetőjével,
feltérképezte a lakosok érdeklődését valamint

előkészítette a létesítmények védelméről szóló
szerződések alapjait. „A zavartalan szolgáltatás
egyik alapfeltétele volt egy új szolgálati gépjármű beszerzése a városi rendőrség részére.
Riasztás esetén a rendőrjárőröknek pár percen
belül a helyszínen kell lenniük, és ezt a régi
gépkocsinkkal nem tudtuk volna teljesíteni. Az
öreg Škoda Fabia rossz állapotban van, teljes
szorul. Néhány hete már nem is vettük igénybe,
mivel nem volt olyan állapotban, hogy átment
volna a műszaki ellenőrzésen” – mondja a parancsnok. Az új jármű beszerzését támogatta
a városi képviselő-testület is, így a városi
rendőrség tagjai decembertől az új Hyundai
i30 kombival járőröznek.
(ik)

Karácsonyi hangversenyek
Az Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara december 17-én három hangversenyt is
adott: egyet az Alapiskola alsó tagozatosainak, majd a felső tagozatosoknak és (idén első alkalommal) a Comenius Gimnázium tanárai és diákjai részére. Mindhárom fellépésen a tavalyi-tavalyelőtti kilencedikesek közül néhányan (Ambrus Ildikó, Riedl Regina, Tímár Enikő, Nyírő
Bea, Mézes Angéla, Jónás Bianka, Récsei Emőke, Récsei Evelin, Sárai Bálint Zsombor) vállalták,
hogy erősítsék a nélkülük igencsak meggyengült gyermekkar
hangzását. (Tavaly 34
tagja volt a gyermekkarnak, ebből pontosan a fele, 17 volt a
kilencedikes.)
A Franz Schubert
Vegyeskar a szokásostól eltérően nem
karácsony második
ünnepén,
hanem
advent
negyedik
vasárnapján adta elő
karácsonyi műsorát
a zselízi református
templomban. A karácsonyi ünnepkör végén, január 6-án Gímesen vendégszerepelt. A gímesi
kórustalálkozón a gímesi gyermekkaron és a nemrég alakult gímesi vegyeskaron, valamint
a zselízi kóruson kívül fellépett a koloni Zobor Hangja vegyeskar is. A nézőteret zsúfolásig
megtöltő közönség színvonalas, színes műsornak tapsolhatott. Nem mindennapi művészi
élmény volt (énekesek és hallgatók számára egyaránt) Kodály Zoltán Adventi éneke a zselízi
és a koloni vegyeskar közös előadásában.
–hg–

A hatékonyabb védelemért
Ez év szeptemberében tartották a zselízi
szabadtéri színpad közelében található védett
virginiai mocsárciprus (vagy mocsári ciprus)
első védettségi revízióját. Az Esterházy
János Károly által ültetett fát 1996-ban kiáltották ki védetté. Magassága 28 méter, 130
centiméterrel a föld felett 488 centiméter
a törzskerülete, amivel az ország legrégibb
mocsárciprusaként a legnagyobb is. A fa
az Ekopolis Alapítvány által meghirdetett 2013-as év fája ankét döntőse volt.
A revíziós bizottság megállapította, hogy
a fa egészségi állapota kiváló, sérül viszont
a korona néhány vastagabb ága, valamint
a korona alsó részében található vékonyabb
ágak is, amelyek ápolásra szorulnak. „Az

Ekopolis 200 eurós pénzadományát a védett
fa sérült és száraz ágainak ápolására, az érvényes előírások szerinti védettségi megjelölésére fordítjuk, valamint egy, 10-méteres
védettségi övezet kijelöléséről tájékoztató
táblát is elhelyezünk mellette. Biztosítanunk kell, hogy a védett övezetben nem
valósulhatnak meg tiltott tevékenységek,
mint például a városi napok során, amikor
standok, vásárlók álltak alatta, és az elhaladó járművek károsították az alsó ágakat.
Hasonló károsodásnak a jövőben elejét kell
vennünk” – mondja Dáša Mokošová, a közös
községi hivatal környezetvédelmi dolgozója.
Hozzáteszi, hogy a mocsárciprusnak föld
feletti, ún. léggyökerei vannak, ezért fontos,

Bővült a városi
térfigyelő-rendszer
A városi térfigyelő kamerarendszer a
múlt évben tovább bővült, így jelenleg már
hat kamera pásztázza a város közterületeit.
A rendszer bővítését ill. korszerűsítését az
SZK kormányának bűnmegelőzési tanácsa
által meghirdetett pályázat tette lehetővé,
amelyből városunk 2012 után tavaly is
sikeresen merített támogatást. „A projekt
célja az volt, hogy megteremtsük a bűnözés csökkentésének megfelelő feltételeit,
és ezáltal járuljunk hozzá a lakosok és az
idelátogatók biztonságérzetéhez és elégedettségéhez. A térfigyelő kamerarendszer
bővítése további kamerák telepítésével
segíti a rend fenntartását a közterületeken.
Elsősorban olyan területeken nyújt segítséget
a megelőzésben, mint a kábítószer-kereskedelem és egyéb meg nem engedett anyagok forgalmazása, erkölcs elleni vétségek,
vagyon elleni bűncselekmények, közúti
vétségek, gépjárművek rongálása és eltulajdonítása, garázdaság, gépkocsi-lopások,
vandalizmus, fiatalkorúak alkoholizálása
és egyebek. A bővült térfigyelő-rendszer
újabb helyszíneket tart felügyelet alatt,
bizonyítékot szolgáltathat különböző bűnügyek feltárásához a megfigyelt területeken, és nem utolsó sorban hozzájárulhat a
lakosok és a városunkba látogatók komplex
védelme érdekében kifejtett erőfeszítésünkhöz” – mondta el Branislav Alakša, a
Zselízi Városi Rendőrség parancsnoka.
A projektum a múlt év folyamán
valósult meg. Két korábban felszerelt kamera
újabbra cserélését, valamint két új térfigyelő
kamera felszerelését foglalta magában.
A korszerűsítés a Szent Jakab téren és
a Művelődési Otthon előtt elhelyezett
kamerákat érintette, új kamerát a szlovák
alapiskola melletti kereszteződésen, valamint
a stadion melletti kereszteződésen szereltek
fel. Két további – más projektből beszerzett
és felszerelt – kamera az Sznf utcában és
a szolgáltatások háza mellett található. A
városi rendőrparancsnok szerint a kamerák
felszereléséről szóló tájékoztatás célja, hogy
mind a lakosokkal, mind az ideérkezőkkel
tudassák: a közterületek felügyelet alatt
állnak, nem éri meg törvényszegést elkövetni.
Ugyanakkor fontos célja megnyugtatni
mindenkit az irányban, hogy mind épsége,
mind vagyona védelem alatt áll.
(ik)
A projektumot a kormány bűnmegelőzési
tanácsa és a Nyitrai
Körzeti Hivatal
támogatta.
hogy senki ne álljon, dohányozzon, illetve
szemeteljen a közelében. A fa ápolását és
a védelmi övezet megjelölését az év első
felében tervezik.
(ik)
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Zselízi Bábel?
Több zselízi lakos beszél az utcán angolul, németül vagy csehül, mint pl. roma nyelven. Ez nem
légből kapott hír, és nem is múlt század eleji adat.
Városunk lakosai maguk állítják ezt. Az adatok
a 2011-es népszámlálás kimutatásaiból ismertek.
A népszámláláskor feltett kérdésekre adott válaszok
alapján városunknak mindössze 8 lakosa beszél nyilvános helyen leggyakrabban roma nyelven, miközben
18-an csehül, 24-en pedig angolul. Hogy saját háztartásaikban a leggyakrabban használt nyelv a roma,
azt hetven zselízi vallotta, csehül 13-an, ukránul
7-en, angolul pedig 5-en beszélnek odahaza. Érdekesség, hogy városunkban három német nemzetiségű
lakos van, négy lakosnak az anyanyelve a német, ezt
a nyelvet használja leggyakrabban nyilvános helyen
13 zselízi polgár, otthon viszont senki nem beszél
gyakran németül.
Városunk 3358 lakosának anyanyelve szlovák,
3645-en pedig azt vallják, hogy anyanyelvük magyar.
Sokkal nagyobb a különbség e két nyelvnek a nyilvánosság körében való használatakor: 4030-an azt válaszolták, hogy nyilvánosan gyakrabban a szlovák nyelvet
használják, a magyar nyelv esetében ezt csupán 2775-en
mondták. Az odahaza leggyakrabban használt nyelv
esetében az arány fordított: 3191 lakos beszél odahaza
gyakrabban szlovákul, 3448 pedig inkább magyarul.
Ami pedig a lakosok nemzetiségi megoszlását illeti, városunk 3550 lakosa szlovák, 3501 pedig magyar
nemzetiségűnek vallja magát. E téren több érdekességgel is találkozhatunk, hiszen a 2011-es népszámlálás
adatai szerint Zselízen több a cseh, mint a roma. Cseh
nemzetiségűnek 23-an, roma nemzetiségűnek pedig
21-en vallották magukat. Rajtuk kívül a városban
vannak lengyelek és bolgárok, egy ruszin, egy orosz,
valamint 76 meghatározatlan nemzetiségű polgár.
Ezekből az adatokból kiindulva elmondhatunk,
ill. leírhatunk néhány megállapítást. Az első, hogy
Zselízen valamicskével több a szlovák, mint a magyar.
Ennek ellenére a lakosok többségének az anyanyelve
magyar, de városunk lakosainak zöme nyilvános
helyen gyakrabban beszél szlovákul. Ennek ellenére
a zselíziek többsége odahaza az esetek többségében
magyarul kommunikál.
Megállapíthatjuk azt is, hogy néhány lakos
a népszámlálásból tippversenyt csinált, azt viszont
nem tudni, attól tartott-e, hogy visszaélnek személyes adataival, vagy esetleg más oka volt rá. Erről
tanúskodik a nemzetiséggel kapcsolatban válaszolt
meghatározatlan jelző gyakori beikszelése. Mi mással
magyarázhatnánk, hogy 254 esetben nem tüntették fel,
milyen nyelven beszélnek leggyakrabban Zselíz utcáin,
közterületein, 406-an pedig nem adtak választ arra
a kérdésre, hogy otthon melyik nyelvet használják
leggyakrabban. Persze lehetséges, hogy az időnként
a vendéglőből hazafelé támolygó egynéhány polgártársunk tényleg meghatározhatatlan nyelven beszél, ám
ez nem zselízi sajátosság, és a kedves olvasó bizonyára
egyetért velem abban is, hogy ha mindannyian egy
nyelvet beszélnénk is, az még egyáltalán nem jelentene
garanciát arra, hogy meg is értenénk egymást. Így aztán a két- vagy többnyelvű zselízi Bábelt mindenképpen pozitívan értékelhetjük; bár időnként megnehezíti
az életünket, de a végeredmény tekintetében gazdagít
bennünket.
Levicky László

Megszámoltak bennünket.
Egyre kevesebben vagyunk...
A 2011-es népszámlálás eredményei alapján Zselíznek 7186 lakosa van, 3410
férfi és 3776 nő. Ez az adat is alátámasztja, hogy városunkban csökken a lakosok
száma. Összehasonlításképpen: a 2001-es népszámláláskor Zselízen 7522 lakos élt,
1991-ben pedig 8373. Ez azt jelenti,
hogy az elmúlt 10 évben 4,5 százalékkal, az elmúlt 20 évben több mint
14 százalékkal fogyatkozott meg a lakosok száma. Ha a csökkenés ilyen
mértékben folytatódik tovább, már
néhány év múlva a hétezres határ alá
süllyedünk.
A népesség általános csökkenéséhez
hasonlóan csökken a magyar ajkú
lakosok aránya is, míg a szlovákoknál
enyhe növekedés tapasztalható. Múlt
évben 49,4 százalék vallotta magát
szlovák nemzetiségűnek, 2001-ben 47,10%, míg 1991-ben 45,17%. Két évtizeddel
ezelőtt 53,53%, tíz éve 51,25%, 2011-ben pedig már csak 48,72% vallotta magát magyarnak.
(ic)

A legtöbben katolikusok

Zselíz egyötöde ateista, vagy olyan hívő, aki nem tüntette fel vallási hovatartozását – legalábbis a legutóbbi népszámlálás adatai szerint. Városunk 1492 lakosa
a népszámlálási íveken semmilyen
felekezethez nem sorolta be magát.
A legtöbben katolikusnak vallották magukat, összesen 4161-en,
a református egyházhoz 819-en,
az evangélikushoz pedig 321 lakos
tartozik. A városban van még 53
metodista, 30 jehovista, 18 görög katolikus, a többi egyház néhány taggal
képviselteti magát. Köztük 7-en
ókatolikusok, öten-öten baptisták
és pravoszlávok, 3-an adventisták,
a testvéregyháznak 2 tagja van, egy
zsidó, egy-egy huszita, baháj és mormon. Városunk 21 lakosa úgy nyilatkozott, hogy
más egyház tagja, 228-an pedig semmit nem karikáztak e kérdésnél.
(ic)

Több a diplomás
Városunknak közel ezer lakosa mindenféle végzettség nélküli. Erről szólnak
a 2011-es népszámlálás feldolgozott eredményei. Ezek szerint Zselízen 952 olyan
ember él, akinek nincs semmilyen iskolai
végzettsége. Habár ez a szám első ránézésre riasztónak tűnik, nincs ok pánikra,
hiszen ez esetben jelentős mértékben
azokról a gyerekekről van szó, akik még
nem végezték el az alapiskolai tanulmányaikat; arányuk 13 százalék. Alapfokú
végzettséggel 1216 (17%), szakmunkás végzettséggel 1229, érettségi nélkül végződő
középfokú szakvégzettséggel 767 (ez együtt 27%) lakos rendelkezik. Teljes középfokú végzettséggel a városunkban állandó lakhellyel rendelkező lakosok közül
2033-an rendelkeznek (28%), magasabb
szakvégzettséggel 133-an, főiskolai, egyetemi első szintű végzettsége 152, második

szintű 598, harmadik szintű egyetemi
végzettsége pedig 23 zselízi lakosnak van
(együtt a lakosok 26%-át teszik ki).
A 2006-os évvel összehasonlítva
csökkent a városban az alapfokú végzettségű emberek száma, a városfejlesztési
koncepció statisztikai felmérése szerint
a lakosok 24 százalékának volt akkor
alapfokú végzettsége. Érettségi nélküli
középfokú végzettsége 25%-nak volt,
érettségije pedig 28%-nak. Fél évtized
alatt növekedett azoknak a száma, akik
érettségi nélküli végzettséget szereztek,
csökkent az érettségivel rendelkezők
aránya és nőtt a főiskolai végzettségű
emberek száma: 2006-ban a zselízi lakosok 6%-a rendelkezett diplomával,
a tavalyi népszámlálásig arányuk több
mint 10%-osra növekedett.
(ic)
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Tisztelt Polgártársak!
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Az emberi élet önmagában színes, mindannyiunkat értek sikertelenséggel, szomorúsággal és küszködéssel teli napok, ugyanakkor
voltak vidám, örömteli és boldog napjaink is.
A jóra kell építkezni, fejleszteni az elkezdett
dolgokat, nem szabad félnünk az utunkba
kerülő esetleges akadályoktól. Városunk is
akadályokkal küzdött az elmúlt évben, de örült
is a befejezett műveknek és sikereknek. Reménykedem, högy Önök, polgárok is örömmel
és érdeklődéssel figyelték a sikereket, a pozitív
eseményeket, valamint a város gyarapítását cél-

zó tevékenységet.
Meggyőződésem, hogy a jelenlegi, emberekre, technikára és infrastruktúrára egyre
magasabb követelményeket tevő hektikus időszak és a továbbra is hiányos pénzügyi források
ellenére is sikerül közös erővel fejlesztenünk és
emelnünk városunk lakosainak életminőségét.
Sok mindent kell még városunkban kiépíteni,
javítani, szebbé tenni. Ehhez külső pénzforrásokra, sok erőfeszítésre, munkára, tárgyalásra,
valamit jóakaratra, együttműködésre, készségességre és toleranciára is szükségünk lesz.

Kihasználom ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult városunk fejlesztéséhez,
kulturális és szellemi életének gazdagításához,
hiszen egy város jövője elsősorban lakosainak
kezében van.
A kis önbizalom megállíthat az úton, a kevés alázat pedig zsákutcába vezethet. Lépjünk
magabiztosan és alázatosan a 2014-es évbe!
Mindannyiuknak jó egészséget, sok szakmai és magánéleti sikert kívánok!
Bakonyi Pál

Az egyház pasztorációs központot szeretne. Tárgyal a várossal
A patak mellett, a zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
és a Szabadidőközpont területének déli részén néhány éven
belül megépülhet a Zselízi Református Egyházközség pasztorációs központja. A református
egyházközség ennek érdekében
területcserét szorgalmaz a várossal. Semmi sem biztos azonban,
a tervezett pasztorációs központ
építésének helye még egyáltalán
nem végleges.
A Zselízi Református Egyházközség októberben egy ingatlancserére irányuló kérvényt adott
be a városi hivatalba. Ennek
értelmében felajánl a városnak
a református templom mögött,
a Garam utcában néhány területet. A parcellákon parkolók és
utak találhatók. Cserébe a művészeti alapiskola és a szabadidőközpont udvarának egy részét
kéri, pontosabban a patak mellett a Napfény utcai lakóházak
mögötti sarkot.
A városi képviselő-testület novemberi ülésén előterjesztett
kérvényről a képviselők különféleképpen reagáltak. Egy részük
úgy gondolja, hogy a terület
könnyen hasznosítható helyen

van, ezért megfontolandónak
tartják, milyen célra használja
fel a város. Peter Martosy szerint
magának a telekcserének semmilyen hatása nincs, a lényeges az
építkezés lenne. Szerinte a csere
a jelenlegi gazdasági helyzetben
nem a legjobb megoldás. „Pénzt
kell szereznünk a költségvetésbe, eközben kihasználhatatlan
területekre cserélnénk előnyös
elhelyezkedésű telkeket. Nézzük
meg a területek értékét, annak,
amit szereznénk, nulla az értéke,
amit adnánk érte, nagy értékű.
Tárgyaljunk tovább!” – javasolta
a képviselő. Az egyházközség jogi
képviselője, Mészáros András
kifejtette, hogy a központ építése
még a jövő kérdése. „Az egyház
érdeke, hogy felépüljön, de ez
az anyagiak függvénye. Biztosan
nem holnap kezdenénk neki az
építkezésnek, de mindent elkövetünk azért, hogy ez mihamarább megtörténjen.”
A polgármester szerint az egyházközség szándékára pozitívan
kell tekinteni, ha valaki ilyen
létesítményt saját erőből épít fel,
azzal tulajdonképpen a várost fejleszti. Polka Pál más szemszögből
közelítette meg a kérdést: „Ha

Az egyházközség szerint leginkább az erdeti, patak melletti helyszín felel meg.

támogatnánk, más szervezetek
is igényt tarthatnának hasonlóra, legközelebb a katolikus
vagy az evangélikus egyház
keres meg bennünket hasonló
javaslattal. A városban vannak
más rendezetlen területek is,
ebben az esetben nincs lehetőség
a válogatásra. Keresni kell más
hasonló telkeket, s csak aztán
dönteni a cseréről.” Dr. Mészáros
hozzátette, hogy az egyházközség eredetileg nem konkrétan
ezt a telket nézte ki magának,
az ingatlan kiválasztása a városi
hivatal munkatársaival közösen
történt. „A pasztorációs központ
tulajdonképpen egy kis kultúrház, és erre a célra ez a terület

nagyon alkalmas” – jelentette ki
Horváth Géza. Hasonlóképpen
nyilatkozott Haris Mária, Gulyás
Róbert és Kovács Kázmér is.
A képviselő-testület az ülésen
támogatta az ingatlancserére tett
javaslatot, de leszögezte: további
egyeztetésekre lesz szükség,
amelyek célja, hogy pontosítsák
az elcserélendő parcellák kihasználását, és meghatározzák
a szóban forgó ingatlanok általános értékét. Feltehetően rövid
időn belül megtudjuk, hogy
milyen egyezség születik a város
és az egyházközség között. Ezt
követően válik időszerűvé az
építkezés megkezdésének kérdése.
(ik)

Zöld utat kapott az eredeti javaslat

A városi képviselő-testület határozatának értelmében folytatódtak a város és a Zselízi Református Keresztyén Egyházközség között
folyó tárgyalások. Céljuk az volt, hogy megvizsgáljanak további alternatív lehetőséget a telekcserére, illetve további lehetséges területet határozzanak meg a pasztorációs központ tervezett építésére.
„A kérvényezővel közösen vizsgáltunk meg további lehetőségeket,
az egyházközséggel való cserére alkalmas telkeket. Az eredetileg
javasolt, a művészeti alapiskola területén levő telken kívül szóba
jött a strand területe, a Sládkovič utcai szabad tér és az alapiskola
Sacher utca felőli területe” – mondta el Félix Béla, a városi hivatal
városi vagyonkezelő osztályának vezetője. A közös eljárást megerősítette az egyházközség jogi képviselője, Mészáros András is, aki
a megbízójával folytatott konzultáció után továbbra is kitart amellett, hogy az egyedüli alkalmas megoldás a művészeti alapiskola és
a szabadidőközpont területe. „Megtekintettünk minden felkínált
területet. A strandon van egy kút ivóvízzel, ezért és más okok miatt
nem alkalmas. A Sládkovič utcában a felkínált telek mellett van egy
parcella, aminek sok tulajdonosa van. Fennáll annak a veszélye,
hogy nem tudhatjuk, mit kezdenek ingatlanjukkal a jövőben. Az
alapiskola területe azért nem felel meg, mert a területrendezési terv
szerint nem egyeztethető össze a szándékainkkal, marad tehát az
eredeti telek” – jelentette ki a jogász. Az indoklással a polgármester
is egyetértett, aki szerint a városnak világos tervei vannak a strandfürdővel, a Sládkovič utcában levő teleknek pedig nincs hozzáférése
az utcára. A decemberi ülésen a képviselő-testület is hajlott az
eredeti javaslatra, és jóváhagyta azt a változatot, amely szerint az
egyházközség tulajdonában levő területet a művészeti alapiskola és
a szabadidőközpont területének egy részéért cseréli el.
(ik)
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javaslatára a két iskolai klub költségvetése
47 000 : 45 000 euró arányban alakult, amit az
összes jelenlevő képviselő támogatott.
Hasonlóan folyt az iskolai étkezdék
költségvetésének megvitatása is. Vojtech
Tomašovič itt is fontosnak tartotta, hogy az
étkezők eltérő száma és a jobb teljesítmény,
illetve a költséghatékonyság megjelenjen
a két intézmény finanszírozásának arányában
is. Szót kapott a magyar tannyelvű alapiskola
igazgatónője is, aki szerint ugyan az étkezdéjükben kevesebb az étkező, ám az ebédek mellett tízórait is kínálnak az érdeklődőknek, és az
alkalmazottak béreire fordított összeg is kisebb.
Kepka Márk hozzátette, hogy a motiváció
fontos, de a feltételeknek is azonosaknak kell
lenniük. A testület egyhangúan elfogadta, hogy
az iskolai étkezdék finanszírozásának aránya
56 000 : 45 000 euró legyen.
A képviselők foglalkoztak a T-18-as tornaterem költségvetésével is. Félix Béla, a városi
vagyongazdálkodási osztály vezetője az éves
kiadásokat 51 ezer euróra tervezte be, és
szerinte szükség lesz egy karbantartó és egy
takarítónő 50 százalékos munkaidőben való
foglalkoztatására. A polgármester szerint
mindaddig, amíg az épületet nem nyitják
meg, a munkákat a gondnokok és a takarítónők is elláthatnák. Sokol László szerint nem
valószínű, hogy az objektum a tervezett határidőre felújul és megnyílik, ezért ezek a kérdések
még koraiak. Amikor Monika Tomeková megemlítette, hogy a tornateremmel kapcsolatban
bevételekkel is számol a költségvetés, Nyúl
József jogász megjegyezte, hogy amennyiben
időben meg is történik a szerződéskötés, a vagyonátírás csak valamikor márciusban valósul
meg, és addig nem kezdődhet el a felújítás.
Emellett a megye kezdeményezi azt is, hogy

a szerződés kikösse: a két gimnázium ingyen
használhassa a tornatermet. Ez azt jelentené,
hogy a város nem számolhat a gimnáziumok
fenntartójától származó bérleti díjjal. Néhány
képviselő javasolta: a város ne kössön számára
kedvezőtlen szerződést.
A költségvetés, illetve a megszorításokra
és ésszerűsítésekre vonatkozó javaslatok megvitatása során Vojtech Tomašovič felkérte az
alkotókat és jóváhagyókat, hogy ne csupán az
iskolaügy és a kultúra terén keressenek megszorítási lehetőségeket. Rámutatott arra, hogy
a költségvetés részeként felvázolt javaslatok
a könyvtár, az iskolai klubok és éttermek átszervezésével igyekeznek csökkenteni a város
kiadásait. Ladislav Vékony szerint a javaslatban
nem kellene megjelenniük olyan tételeknek,
amelyekről előre tudni, hogy nem valósulnak
meg, és példaként a Mikulčan Polgári Társulás
székhelyének megvásárlására kialakított tételt
említette meg. Sokol László arra figyelmeztetett, hogy 2010-hez képest jelentősen csökkent a sport szükségleteire szolgáló keret.
Megjegyezte, hogy a költségvetésről tartott
munkaértekezleten született megegyezés eltér
az ülésre beterjesztett javaslattól, és elmondta:
a sport támogatásának aluldimenzálása miatt
mérlegeli a sportéletben betöltött szerepének
átértékelését. Monika Tomeková városi közgazdász szerint a munkaértekezleten használt
számok csupán megközelítőek voltak, ezért
eltérhetnek a végső javaslat számaitól. A város
pénzügyi szakembere a javasolt megszorításokra utaló felvetésre reagálva elmondta: „A
régi hitelek törlesztéséhez évente 275 ezer euróra van szükségünk. Ezt a pénzt a költségvetésben meg kell keresnünk. Hiába pozitív szaldójú
a rendes és a tőkeforgalmi költségvetés, amikor
a pénzügyi operációk mínuszban vannak.” To-

vábbi kisebb módosításokat követően a testület
jóváhagyta a 2014-es költségvetést.
A képviselők jóváhagyták az ingatlanadóról szóló általános érvényű rendeletet (ÁÉR)
és a városi szükségszállásokban való elszállásolások feltételeiről szóló rendelet módosítását.
Határoztak arról, hogy nem tesznek eleget
az ingatlanadóról szóló rendelettel szembeni
államügyészi óvásnak. Jóváhagyták azt a javaslatot, amely szerint a csatornahálózat-építési
projektum sikere esetén a város megvásárolja
a zselízi mezőgazdasági szövetkezettől a Garammikolát Szódóval összekötő főút mellett
húzódó földsávot. Jóváhagytak több kisebb
telekeladási javaslatot is, valamint egy, városi
telken való tárgyi teher létesítésére irányuló
javaslatot, amelynek kedvezményezettje az
Enermont K. Az ülésen tájékoztató hangzott
el a református egyházközség képviselőivel
folytatott tárgyalásokról a helyi gyülekezet
által tervezett pasztorációs központ építésével
kapcsolatos telekcsere ügyében. A városi
vagyongazdálkodási osztály vezetője a kérvényező képviselőivel együtt vizsgálta át a cserére alkalmas városi telkeket. A gyülekezet jogi
képviselője, Mészáros András, aki személyesen
is részt vett az ülésen, fokozatosan mindegyik
lehetőséget mérlegelte, végül arra a következtetésre jutott, hogy a legmegfelelőbb a művészeti
alapiskola udvarán található eredeti telek lenne.
Ezt a verziót hagyta jóvá a képviselő-testület
is. Jóváhagyta továbbá a főellenőr első féléves
tevékenységét és az önkormányzati ülések
idei tervezetét. A képviselők megismerkedtek
a városi rendőrség tevékenységének eredményeivel, jóváhagyták a rendőrség által az objektumok védelmére irányuló szerződéstervezetet,
és felhatalmazták a polgármestert, hogy írja alá
a szerződéseket.
(ik, šh)

Több városi létesítmény eladó lesz
A városi képviselő-testület decemberi ülésén
a képviselők módosításokkal jóváhagyták
az idei költségvetést. A város összbevétele
a jóváhagyott javaslat szerint 4827,25 ezer
euró, a kiadások pedig 4511,52 ezer eurót
tesznek ki. Hogy ezek a számok valóra váljanak, meg kell valósítani néhány javaslatot,
amelyek növelik a bevételeket ill. lefaragnak
a kiadásokból. A bevételek növelésére hozott intézkedések között találjuk a városi
rendőrség épületének eladásáról szóló javaslatot és a magyar alapiskola területén,
a Béke és a Komenský utca sarkán levő
egykori étkezde (jelenleg raktár) eladását.
A beadvány ugyancsak eladásra kínálná
a gondozói szolgálat épületében található
lakásokat, valamint a Štúr utcában tervezett
garázsok számára kijelölendő területet. Az
intézkedésekre vonatkozó javaslatot Monika
Tomeková közgazdász terjesztette elő a november végi munkaértekezleten elhangzott
javaslatok alapján. A kiadások csökkentésére

tett javaslatok között szerepel a városi könyvtár és részesedési adóból többet nem kapunk, a laa városi múzeum tevékenységének ésszerűsí- kosoktól pedig nem várhatunk el több pénzt
tése, a szabadidőközpont tevékenységének a városi kasszába. Új bevételi forrásokat kell
módosítása, az iskolai étkezdék és klubok találnunk, nem küldhetjük el a befektetőket,
átszervezése, a városi piactér, a zöldöve- mint a múltban” – tette hozzá Bakonyi Pál.
zet-karbantartás és a hulladékgazdálkodás
(ik)
működtetésének megváltoztatása.
„A javaslatokat azért terjesztettem
elő, hogy gyorsan kezdjenek el vele
foglalkozni, hogy a 2014-es költségvetést a javasolt bevételekkel és kiadásokkal teljesíteni lehessen. A költségvetésben ezekkel a bevételekkel
számolunk, ezért már az év elejétől
intenzíven foglalkoznunk kell a javaslatok végrehajtásával” – jelentette
ki a város közgazdásza a képviselőknek címezve szavait, és megállapította,
hogy a városnak régi hitelei törlesztésére évi 275 ezer euróra van szüksége.
A polgármester szerint a városnak új Az előterjesztett javalatok között szerepel a gondozói
bevételi forrásokat kell találnia. „A szolgálat épületének eladása is.

„...Nem minden nap történik meg azonban, hogy a zsűri a zselízi művészeti alapiskola növendékét nevezi meg egy adott
hangszer legjobb megszólaltatójának az
országban, az összes művészeti alapiskola
diákjai közül.“ Éppen ez történt a Nižnán
megtartott Varázsfuvola 2013 elnevezésű
verseny országos döntőjének eredményhirdetésekor. Štefanec Lajos szaxofonos
kategóriájában az első helyen végzett...
Bővebben a 6. oldalon.
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ára: 0,35 euró
A zavartalan szolgáltatás
egyik alapfeltétele volt egy új
szolgálati gépjármű beszerzése a városi rendőrség részére.
Riasztás esetén a rendőrjárőröknek pár percen belül
a helyszínen kell lenniük

A kiadások csökkentésére tett javaslatok között szerepel a városi
könyvtár és a városi múzeum
tevékenységének
ésszerűsítése,
a szabadidőközpont tevékenységének módosítása, az iskolai étkezdék és klubok átszervezése...
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Decemberi önkormányzati ülés

Költségvetés 2014:
pozitív számok,
folytatódik a hiteltörlesztés
A városi képviselő-testület tagjai rendhagyóan pénteken, december 13-án találkoztak
a városi plénum utolsó tavalyi ülésén. A dátum miatti esetleges baljós sejtések végül
alaptalannak bizonyultak, a decemberi tanácskozás békés karácsony előtti hangulatban
folyt. Bevezetőben a városatyák jóváhagyták
a tavalyi költségvetés 4. módosítását. Az Innovia vállalat képviselői tájékoztattak a városunkban tervezett lakásépítés előkészületeiről.
A cég kereskedelmi igazgatója, Ľuboš Žabčík
szerint az ülés idejéig nem született döntés a
lakásépítést érintő törvénymódosítás végleges
verziójáról, és ez késleltette az új szerződések
előkészítését. A kormányjavaslat végleges formáját az év vége felé már többször is tervezték
nyilvánosságra hozni, az ülésen az Innovia
képviselője december közepét tartotta a végleges határidőnek. Ennek megfelelően ekkorra
ígérte a lakásépítésekről szóló szerződések
előterjesztését is. „Célunk, hogy a törvényalkotás lehetővé tegye a már létező ingatlanok
állami támogatását. Vitathatatlan érdekünk,
hogy felépítsük a lakásokat” – jelentette ki
néhány szkeptikus képviselői megjegyzésre
reagálva Ľ. Žabčík, aki hangot adott a város
és a vállalat jövőbeni együttműködésével
kapcsolatos reményeinek is.
A költségvetés megvitatása során Monika Tomeková, a városi hivatal pénzügyi
osztályvezetője összefoglalta az előterjesztett
javaslatokat. Ladislav Vékony azt javasolta,
kapjon a Béke utcai alapiskola klubja 2000
euróval többet. Ahogy Vojtech Tomašovič
is elmondta, a tanulók számából kiindulva
legalább minimális eltérés kell, hogy legyen
a két klub támogatásában, ugyanakkor fontos
figyelembe venni a magyar alapiskola klubjának fenntartási költségeit is. Végül L. Vékony
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A karácsony előtti időszakot sokak számára tette színesebbé a Szent Jakab téren a városi
karácsonyfa alatt megrendezett kis karácsonyi vásár. A helyi vállalkozók és a városi sportklub kezdeményezése kedvező visszhangra talált a látogatók soraiban, akik néhány estén át
szép számban találkoztak a téren puncs, forralt bor és sült kolbász mellett. A szervezők elmondták: hisznek benne, hogy az első ilyen jellegű rendezvény beindít egy folyamatot, és az
idei karácsonyi vásár már nagyobb, népesebb lesz.
(foto: Jana Bieliková)

Tisztelt
Polgártársak!

Tisztelt
Olvasók!

Engedjék meg, hogy az újév alkalmából szóljak Önökhöz.
Az újév nem csupán egy adat a naptárban, mindannyiunk számára az új
tervek, eltökélések kezdete, a szakmai és
a magánéletben megvalósítani kívánt célok felállításának ideje is. Egyúttal olyan
időszak, amikor magunk mögé tekintünk,
hogy értékeljük mindazt, amit az előző
évben átéltünk, amit tettünk, vagy éppen
nem sikerült megtennünk.

Zselíz város minden lakosának
sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánok. Az év elején kitűzött célok és
fogadalmak eléréséhez pedig rengeteg
erőt, akaratot és legfőképp kitartást.
A 2014-es év a városi közéletben is
mozgalmas lesz. E tekintetben minden
polgárnak kίvánom, hogy meggondoltan
alkosson, nyilvánίtson véleményt, és bölcs
döntést hozzon.
Kepka Márk, alpolgármester
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