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Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že
vírus tohto ochorenia neustále cirkuluje
v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti proti osýpkam v Slovenskej republike je teoreticky možný vznik malých
epidémií, ak dôjde k importu osýpok do
nezaočkovanej komunity.
(Viac na 4. strane.)
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Mesto Želiezovce vás 9.–11. júna 2017
pozýva na víkend plný udalostí:
– 51. Celoštátny ľudovo-umelecký festival
– 100-ročnica organizovaného futbalu v Želiezovciach
– Mestské dni v Želiezovciach
Miesto: mestský park, štadión

Aprílové zasadnutie MsZ

Súhlas
s výpoveďou zmluvy
o správe cintorínov
V poradí 31. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období sa uskutočnilo 27. apríla v sobášnej sieni mestského
úradu. V úvode rokovania účastníci navrhli
a schválili niekoľko zmien v programe rokovania: stiahnutý bol návrh na vyňatie Centra
voľného času zo siete školských zariadení
a pridaný návrh na schválenie mimoriadnej
odmeny zástupcovi primátora. Dôležitými
bodmi aprílového zasadnutia boli: prvá
zmena rozpočtu mesta, informácia o prípravách výstavby obchodného centra, výpoveď
zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk, správa
o plnení rozvojového programu.
Poslanci schválili správu o kontrole
plnenia uznesení MsZ a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Prerokovali
návrh na vypovedanie zmluvy o prevádzkovaní mestských pohrebísk. Vedúci oddelenia
správy mestského majetku Peter Haris informoval zastupiteľstvo o tom, že MsÚ eviduje
viac sťažností na stav cintorínov. Aj poslanci
sa v ostatnom období viackrát vyjadrili, že
evidujú početné sťažnosti občanov v tomto
smere. Po krátkej rozprave MsZ v uznesení
udelilo súhlas na vypovedanie zmluvy.
Vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ Monika Tomeková informovala zastupiteľstvo
o tom, že mesto získalo grant vo výške 8000
eur na organizovanie ľudovo-umeleckého
festivalu. Spolufinancovanie mesta bude vo
výške 1725 eur. Tieto skutočnosti, ale aj ďalšie
zmeny, si vyžiadali 1. zmenu rozpočtu, ktorú
MsZ schválilo. Rovnako učinilo aj v prípade
návrhu VZN o podmienkach predaja na
trhových miestach a trhovom poriadku pre
príležitostné trhy s dočasným stanovišťom
→2

Tohtoročného Dňa Zeme sa zúčastnilo okolo 150 oficiálne zaregistrovaných a niekoľko desiatok
neregistrovaných dobrovoľníkov, napríklad žiakov miestnych škôl. Jednou z ťažiskových činností
v Želiezovciach bolo čistenie potoka Vrbovec.
(foto: šh)

Ľudovo-umelecký festival:
latka ešte vyššie
O príprave 51. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu sme sa porozprávali s Esterou
Juhászovou.
Ako sa pripravujete na 51. ročník festivalu?
– Keď sme pripravovali vlaňajší ročník, latku
sme si položili vysoko. Nepochybovali sme o
tom, že ju preskočíme, ale mali sme obavy, čo
bude ďalej.
Vlaňajší ročník zaznamenal veľmi pozitívne ohlasy. Chystáte sa teraz latku položiť vyššie?
– Vlani sme nepočítali ani s takou vysokou
návštevnosťou, veď to bolo 15000 platiacich
divákov. Tie programové bloky boli na úrovni,
ale v tomto roku musí ísť latka ešte vyššie.

To znamená, že tam musí byť niečo nové.
Čo nás teda v tomto ročníku čaká?
– Začína sa to v piatok 9. júna v Csikó csárde,
kde bude od 10,00 hod. prebiehať Druhá odborná konferencia. Pozvanými hosťami sú tí
najerudovanejší odborníci zo Slovenska i zahraničia. Predsedom konferencie bude riaditeľ
maďarského vysielania RTVS Attila Lovász.
O 17,30 hod. bude v Maďarskom dome vernisáž výstavy o činnosti Maďarského osvetového
inštitútu na Slovensku, doplnená bude prezentáciou a premietaním.
Hlavný program bude na pódiu, ktoré
bude postavené za potokom oproti kaštieľu, tak ako vlani?
– Program na amfiteátri sa začne otváracím
→3
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a VZN o trhovom poriadku
trhových miest so stálym stanovišťom. Poslanci rozhodovali
o žiadostiach o odpredaj pozemkov v majetku mesta niekoľkým
žiadateľom. V dvoch prípadoch
nimi boli majitelia garáží pri
potoku Vrbovec, ktorí požiadali
o predaj pozemkov pod nimi,
v jednom majitelia rodinného
domu, žiadajúci predaj priľahlého pozemku, využívaného po
roky ako záhrada. Po tom, čo
mesto vypísalo súťaž na prenájom uvoľnených nebytových

priestorov, sa prihlásila jedna
záujemkyňa. Keďže v uznesení
MsZ súhlasilo s vyhodnotením
výsledkov súťaže, na poschodí
mestskej budovy na Mierovej 24
bude otvorené nechtové štúdio.
Zastupiteľstvo
rokovalo
o žiadosti spoločnosti KLM Real
Estate, a.s. o prenájom mestského pozemku na účel vybudovania prístupovej cesty k plánovanému obchodnému centru
na Mierovej ulici. Žiadateľ je
investorom stavby a prostredníctvom svojho konateľa Vladi-

Diskusia na aprílovom zasadnutí MsZ

Problémy s cyklistami
aj kamiónmi

V diskusii aprílovej schôdze mestského zastupiteľstva bola reč
o dotáciách, budúcnosti mikulského parčíka, psoch bez náhubkov,
stave námestia, problémoch s cyklistami na chodníkoch či zvýšenou
intenzitou nákladnej dopravy cez hlavné ťahy v meste.
Primátor informoval o svojich rokovaniach s predstaviteľmi MO
Matice slovenskej, ktorí sa sťažovali na nízky objem schválených
dotácií oproti iným organizáciám podobného zamerania. Znepokojenie výboru tlmočil aj člen MO Jozef Kanyuk, ktorý sa zúčastnil zasadnutia. V nadväznosti na jeho prejav sa rozvinula diskusia o opodstatnenosti účelu žiadosti organizácie o dotáciu, ku konkrétnemu
porovnaniu s VZN však nedošlo.
Prítomní si vypočuli návrh občana na riešenie vlastníckych
vzťahov k mikulskému parčíku – jeho odkúpenie od miestneho
poľnohospodárskeho družstva s cieľom jeho premeny na verejné
priestranstvo. V súčasnosti si pozemok mesto prenajíma od vlastníka. Primátor prisľúbil, že sa o téme poradí s právnikom mesta. Do
diskusie sa zapojil aj ďalší občan – predstaviteľ MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý pripomenul nepriaznivý stav
okolia pomníka na námestí a zároveň pozval prítomných na kladenie
vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Zmienil sa aj o psoch bez náhubkov a nástrahách takéhoto prístupu.
Ďalší
občan,
v
priebehu
niekoľkých
mesiacov
už
druhýkrát, referoval problémy s cyklistami
premávajúcimi
na chodníkoch.
Dodal, že sám
už mal aj nehodu, keď ho
na chodníku
zrazil cyklista. Poškodený mramorový podklad pomníka na
Náčelník MsP námestí opravili ešte pred slávnostným kladením
(foto: ik)
p o z n a m e n a l , vencov začiatkom mája.
že cyklistov na
chodníkoch už upozorňovali, ale pokuty zatiaľ ešte nikomu neuložili. Prítomní hovorili aj o pretrvávajúcich problémoch znečisťovania
okolia úletmi z komína centrálnej kotolne a mimoriadnom náraste
počtu nákladných áut v meste od doby sprevádzkovania kompy v
Štúrove.
(ik)

míra Bučeka, ktorý bol prítomný
na prerokovaní tohto bodu,
o nej informoval zastupiteľstvo.
Zdôraznil, že prístupovú cestu
plánuje spoločnosť vybudovať
na vlastné náklady a potom ju
odovzdať mestu za symbolické 1
euro. Do obdobia výstavby však
potrebuje deklarovať svoj vzťah
k pozemku, preto žiada o jeho
prenájom. „Tým, že komunikácia bude na mestskom pozemku,
bude verejná a sprístupní aj
pozemky za ňou, spoločnosť bude
požadovať iba zriadenie vecného
bremena,“ dodal zástupca KLM
RE, a.s. Následne informoval prítomných o plánovanom harmonograme výstavby obchodného
centra. Zastupiteľstvo schválilo
zámer
prenájmu
pozemku
s rozlohou 828 m2 za 1 euro.
Jednou z podmienok investície
je zmena územného plánu mesta. Na rokovaní bola potvrdená
už skôr odznelá informácia, že
obstaranie zmien a doplnkov
k územnému plánu, súvisiacich
s výstavbou na Mierovej ulici,
zafinancuje investor obchodného centra. MsZ v uznesení
súhlasilo s obstaraním zmien
a doplnkov k ÚP mesta č. 6.
Rozsiahlu diskusiu vyvolala
správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta. Vedúca oddelenia
výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia Emese
Gubíková v úvode rozpravy
poznamenala, že na plnenie
rozvojového programu boli doteraz využité vlastné prostriedky
vo výške 263 276 eur a cudzie
zdroje vo výške 603 914 eur.
Tibor Csenger poznamenal, že
mu v prehľade plnenia chýbajú
požiadavky na rozvojové aktivity
v spolupráci so župou, pričom
Nitriansky samosprávny kraj má
alokované zdroje na tento účel.
Podľa poslanca by bolo vhodné
vytvoriť komisiu na vypracovanie koncepcie školstva, aby
sa jednotlivé elementy z oblasti
školstva neriešili osobitne, ale
ako komplexný celok. Primátor
Ondrej Juhász vo svojej odpovedi vyjadril rozčarovanie nad
tým, že jeho návrhy na riešenia
nie sú podporované a dodal, že
návrhy by mali prichádzať zdola,
od komisií, ktoré by podľa neho
mohli fungovať efektívnejšie.

Ako príklad dobre fungujúcej
spomenul komisiu výstavby.
Podľa Mareka Kepku komisiou
podľa návrhu Tibora Csengera
by mohla byť mestská školská
rada. Poslanec vyhlásil, že je
rozdiel medzi prácou komisie
výstavby a napríklad školstva,
kde sa rozhoduje o deťoch. MsZ
zobralo správu na vedomie.
Po tom, čo mesto začalo od
apríla zabezpečovať zvoz komunálneho odpadu vo vlastnej réžii,
prevzalo troch pracovníkov
na vykonávanie tejto činnosti.
Vodič zberného vozidla a dvaja
závozníci boli začlenení do organizačnej štruktúry mesta v rámci
jej 3. zmeny, ktorou bolo okrem
toho zrušené aj neobsadené
miesto mestského policajta. MsZ
zobralo na vedomie správu o 3.
zmene organizačnej štruktúry
MsÚ. Mestskou políciou sa
poslanci zaoberali aj v ďalších
minútach v spojitosti so správou
o jej činnosti za uplynulý rok.
Pavel Polka v úvode rozpravy
poznamenal, že v poslednom
období vidí v práci MsP posun
k lepšiemu, i keď k zlepšeniu asi
neprospieva, keď príslušník MsP
verejne vyhlasuje, či v daný deň
bude zabezpečená nočná služba
alebo nie. Poslanec vyzval mestských policajtov k intenzívnejšej
súčinnosti so štátnou políciou
a častejším peším pochôdzkam.
Miroslav Kriška poznamenal, že
v posledných týždňoch bolo zaznamenaných niekoľko vlámaní
do rodinných domov, čo poslanec pripisuje redukcii počtu
mestských policajtov. Primátor
opäť zdôraznil, že jeho koncepcia
práce MsP sa zakladá na zvýšení
počtu monitorovacích kamier
na verejných priestranstvách
a k práci MsP vyslovil kritiku.
Zastupiteľstvo správu vzalo na
vedomie a rovnako aj správu
o činnosti za február a marec t. r.
Schválilo mimoriadnu odmenu
zástupcovi primátora vo výške
3000 eur. V rozprave k tomuto
bodu sa hovorilo o projektoch,
ktoré Géza Nagy koordinoval,
najmä o rekonštrukcii verejného
osvetlenia, kde za 7 mesiacov
minulého roka je už úspora
približne vyčísliteľná - bol zaznamenaný pokles spotreby o
takmer jednu štvrtinu.
(ik)
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Postavené do Vianoc,
otvorené do Veľkej noci

Informovali o projektoch

V apríli bol spresnený harmonogram výstavby obchodného centra na Mierovej ulici.
Účastníci aktuálneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa o ňom mohli dozvedieť priamo
z prvej ruky, od predstaviteľa investičnej spoločnosti KLM Real Estate, a.s., ktorá je investorom celej výstavby. Vladimír Buček v odpovedi na poslaneckú otázku povedal, že najdôležitejšími etapami investičnej akcie sú koniec roka, kedy by mala byť hotová samotná stavba
a Veľká noc v roku 2018, kedy sa chystá otvorenie obchodného centra.
Aby sa výstavba vôbec mohla začať, je potrebné vypracovať zmeny a doplnky k územnému plánu mesta. Proces obstarania zmien a doplnkov bol odštartovaný schválením v zastupiteľstve. „Obstarávateľská činnosť trvá asi 1,5 mesiaca, koncom júna by to MsZ mohlo schváliť, v júli by sme mali dostať územné rozhodnutie, potom požiadame o stavebné povolenie.
Výstavba by sa mala začať v septembri, dokončená bude do konca roka. V ďalších mesiacoch
budú prebiehať práce v interiéri a otvorenie je plánované do Veľkej noci,“ načrtol plánovaný
harmonogram predseda predstavenstva spoločnosti.
(ik)

Už niekoľko mesiacov je v prevádzke nová ústredňa mestského rozhlasu. Spätné väzby občanov
sú pozitívne, rovnako aj odozvy od pracovníčok mestskej knižnice, ktoré ústredňu najčastejšie
obsluhujú. Podľa plánov mesta bude rekonštrukcia verejného rozhlasu pokračovať postupnou
výmenou ampliónov. V tomto roku sa v rozpočte počítalo s nákladmi v tejto oblasti vo výške 7
tisíc eur.
(foto: ik)

Viac iniciatívy zdola!
Pri navrhovaní riešenia aktuálnych
problémov v meste je potrebná oveľa
väčšia iniciatíva vychádzajúca zdola. Nie
je vhodné, keď všetky návrhy na riešenie
vychádzajú z dielne vedenia mesta. V tomto
duchu sa vyjadril primátor Ondrej Juhász
na aprílovej schôdzi mestského zastupiteľstva. Jeho vyjadrenie odznelo v spojitosti
s poslaneckým návrhom, opierajúcim sa
o vyjadrenie komisie školstva, vzdelávania a mládeže a obecnej školskej rady, na
stiahnutie návrhu na vyňatie Centra voľného času (CVČ) zo siete škôl a školských
zariadení z programu rokovania. Komisia
a školská rada navrhli, aby pred prípadným vyradením organizácie so siete bola
vypracovaná koncepcia riešenia CVČ. „V
tejto otázke sa budem spoliehať na iniciatívu
zdola. Zdá sa, že nie je najšťastnejšie riešenie,
keď návrhy vychádzajú len od mesta. Budem
čakať na návrhy poslancov, rodičov či verejnosti,“ vyhlásil primátor. Návrh na riešenie
budúcnosti CVČ bol súčasťou komplexného návrhu umiestnenia školských zariadení
v meste, ktorý má priniesť značné zmeny
v tejto oblasti, okrem iného aj vytvorenie
jaslí.
(ik)

Na zasadnutí komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia dňa 19.
apríla pod vedením jej predsedu Kazimíra
Kovácsa sa hovorilo aj o rozpracovaných
projektoch. Okrem toho, že sa čaká na vyhodnotenie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na sanáciu miesta s nelegálne
uloženým odpadom vo Svodove, v štádiu
riešenia je aj predloženie žiadosti o príspevok na rekonštrukciu Telocvične T-18, hľadá sa spôsob, ako zabezpečiť rekonštrukciu
budovy, v ktorej sídli ZUŠ a CVČ a vyhlasujeme súťaž na spracovateľa projektovej
dokumentácie na revitalizáciu parku, pričom
sa uchádzame o dotáciu s maximálnymi
oprávnenými výdavkami 800 000 €.
Pracuje sa na súťažných podkladoch na
výber projektanta rekonštrukcie ZŠ s VJM
a čaká sa na výzvu, vybavuje sa predĺženie
platnosti stavebného povolenia na dobudovanie kanalizácie, pripravuje sa vyhlásenie
súťaže na spracovateľa dokumentácie na
zníženie energetickej náročnosti budovy
DOS. Na zníženie energetickej náročnosti
budovy MsÚ je úspešný projekt a prebieha
kontrola procesu verejného obstarávania na
zhotovenie. V štádiu riešenia sú aj projekty
MŠ Mikula a Cyklistické trasy.
Primátor informoval o plánovanom zrušení zmluvy o správe cintorínov, prehodnotení
niektorých projektových dokumentácií rekonštrukcie mestských komunikácií a o tom, že
predpokladané náklady na opravu 13 km ciest
sú vo výške 6 mil. eur.
(šh)

Všetky projekty boli schválené v plnej výške
Poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Tibor Csenger považuje prijatie
uznesení na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva NSK za obrovský krok vpred. Vzhľadom na
to, že rozpočet NSK je v značnom prebytku, poslanci sa rozhodli, že takmer na 100 % podporia v tomto roku všetky žiadosti o grant v oblasti športu, kultúry a cestovného ruchu, resp.
iniciatívy miestnych akčných skupín v kraji v rámci prístupu Leader a žiadosti o obnovu
a modernizáciu kultúrnych pamiatok.
Len do Želiezoviec bude smerovať takmer 17 000 eur. Na
projekty v oblasti kultúry to budú granty vo výške 9780 eur,
v oblasti športu 7030 eur. V podobnom pomere boli podporené aj projekty okolitých obcí, patriacich do spádového
územia Želiezoviec. „Nepamätám si na podobné opatrenie
od obdobia existencie vyšších územných celkov. Považujem
to za obrovský úspech, že tým vieme podporiť mnoho takých
iniciatív, ktoré doteraz zápasili s nedostatkom zdrojov. Verím,
že tento krok uspokojí každého, a keď samosprávny kraj bude
mať podobný rozpočet aj v budúcnosti, takýto postup štedrej
podpory by sa mohol stať zaužívaným,“ informoval želiezovský poslanec.
Ďalšie rekonštrukcie v príprave
Zatupiteľstvo samosprávneho kraja schválilo posledný balík rekonštrukcie cestných komunikácií v tomto volebnom období. V okrese Levice budú obnovené úseky medzi Šahami
a Plášťovcami, Farnou a Čakou, Levicami a Jurom nad Hronom. Nová vozovka bude položená aj na ceste medzi Zalabou a Sikeničkou, resp. blízko nášho regiónu bude rekonštruovaná
aj cesta pri Malej nad Hronom.
Na zasadnutí zastupiteľstva NSK bolo schválené aj VZN o sociálnych a zdravotníckych
službách, podľa ktorého Nitriansky samosprávny kraj bude od roku 2018 poskytovať dotáciu
aj domom ošetrovateľskej starostlivosti a hospicom.
Ákos Csonka

4

máj 2017

Želiezovský spravodajca

Očkovanosť proti osýpkam v posledných rokoch klesla
V ostatnom období zaznamenávame zvyšujúci sa výskyt niektorých, takmer zabudnutých, ochorení. V okolitých štátoch, najmä
v Rumunsku, hlásia početné prípady ochorení na osýply, ktoré už boli prenesené aj do
Maďarska, vyskytli sa už aj v štátoch južnej
Európy a po Česku bol prvý prípad tohto
ochorenia hlásený aj na Slovensku. V rámci
Európskeho imunizačného týždňa, vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou
(WHO), ktorý prebiehal v posledný aprílový týždeň, bola zdôrazňovaná dôležitosť
očkovania ako prevencie takýchto ochorení.
Podľa vyhlásenia WHO za posledných 6 desaťročí zachránila imunizácia viac detských
životov než akékoľvek iné než lekárske
zákroky.
Osýpky
napríklad
každý
rok pred rozšírením
očkovania v roku
1980, spôsobovali
okolo 2,6 milióna
úmrtí. O histórii, súčasnosti, prínosoch
a možných rizikách
očkovania sme sa porozprávali s MUDr.
Adrianou Czigányiovovu z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Levice.
O čom bol Európsky imunizačný týždeň?
– V dňoch 24. až 30. apríla prebiehal v poradí
už 12. ročník tejto kampane, ktorá sa niesla v
znamení hesla „Očkovanie chráni zdravie v
každom období života“. Cieľom kampane bolo
zvýšenie povedomia o dôležitosti a potrebnosti
očkovania po celý život a tým pomáhať budovať a udržiavať kolektívnu imunitu v celom
európskom regióne.
Čo všetko očkovania v histórii ľudstva
zmenili?
– Až do konca 18. storočia boli infekčné ochorenia, okrem vojen a prírodných katastrof,
najčastejšou príčinou smrti, a teda významne
skracovali život človeka. Prevrat do tohto vývoja vniesli dva obrovské lekárske objavy, a to
očkovanie a v 50. rokoch 20. storočia, vynález
antibiotík. Očkovanie bolo a je chápané ako
využitie schopnosti tvoriť obranné protilátky
proti infekčnej chorobe po vpravení tzv. oslabených pôvodcov týchto nákaz do ľudského
organizmu. Vďaka plošnému zavedeniu očkovania a cielenému využívaniu antibiotickej
liečby v 20. storočí sa zdvojnásobila očakávaná dĺžka života ľudí.
Sú výsledky a efekty očkovania jednoznačné?
– Efektom pravidelného, povinného očkovania detí je zníženie výskytu, až eradikácie,
teda vykorenenie niektorých infekčných
ochorení, napr. varioly – pravých alebo tzv.
čiernych kiahní, zákernej choroby, ktorá v 18.
storočí spôsobila smrť 60 miliónov obyvateľov
Európy. Obrovským úspechom i krokom vpred
v boji za likvidáciu varioly bolo zavedenie
ochranného očkovania vo väčšine vyspelých

štátov. Výsledkom obrovského úsilia bolo,
že variola bola v roku 1979 vyhlásená za
eradikovanú a od roku 1980 sa ustúpilo aj
od povinného očkovania. V roku 1988 WHO
vyhlásila program eradikácie detskej obrny. SR patrí medzi prvé krajiny sveta, kde bol
vďaka zavedenému očkovaniu už v roku 1957
výrazne znížený výskyt ochorení. Posledné
ochorenie na poliomyelitídu bolo na Slovensku zistené v roku 1960.
Aká je situácia v súčasnosti v tejto oblasti?
– Za posledných 15 rokov bola vytvorená
nová generácia vakcín, ktorá bude môcť
zachrániť životy viac ako 18 miliónov detí
ročne. Osýpky sú ďalším kandidátom na redukciu výskytu. Chorobnosť na osýpky pred
zahájením vakcinácie v roku 1969 bola 90 %
a úmrtnosť až 95 %. V roku 1987 sa v Slovenskej republike zaviedlo celoplošné očkovanie
detí proti parotitíde (mumps) a rubeole (ružienka). Rubeola je nesmierne rizikovým
ochorením u tehotných žien. Vzniká tzv.
kongenitálny (vrodený) rubeolový syndróm,
ktorý vedie k potratu plodu. V prípade
zdanlivo zdravého plodu dochádza neskoršie
k prejavom hluchoty, slepoty, mentálnej retardácie a srdcových chýb. V našom okrese
došlo za tridsať rokov od zavedenia očkovania k významnému poklesu výskytu týchto
ochorení. V prípade osýpok od roku 1990,
parotitídy od roku 2006 a v prípade rubeoly
od roku 2001 nebol hlásený ani jeden prípad
ochorenia. V okrese Levice je, podobne ako
v celej Slovenskej republike, zaznamenaný
pokles úrovne zaočkovanosti proti osýpkam,
mumpsu a ružienke z viac ako 99 % v roku
2010 na úroveň 94,6 % v roku 2016.
Osýpky sú teraz veľmi aktuálnou témou...
– Po Rumunsku a Maďarsku je Česko ďalšou krajinou, v ktorej hlásia epidémiu osýpok. Osýpky prepukli v Moravskosliezskom
kraji, predovšetkým v okolí Ostravy, kde
podľa najnovších informácií českých médií
evidujú až 19 nakazených ľudí. Z uvedeného
počtu chorých ide o 11 detí, ktoré ešte kvôli
svojmu nízkemu veku nemohli byť zaočkované. Ochorenie bolo dovlečené zo zahraničia
približne koncom februára až začiatkom
marca. Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že vírus tohto ochorenia neustále
cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles
zaočkovanosti proti osýpkam v Slovenskej
republike je teoreticky možný vznik malých
epidémií, ak dôjde k importu osýpok do nezaočkovanej komunity.
V súčasnosti sa čoraz viac hovorí aj o
rizikách očkovania. Tzv. antivaxeri, čiže
odporcovia vakcinácie používajú niekoľko argumentov, napríklad, že niektoré
vakcíny obsahujú karcinogény alebo ťažké
kovy, že hrozí medzidruhové miešanie vírusov, alebo že sú s ňou spojené niektoré
neurologické ochorenia a oslabujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Sú
podľa vás tieto obavy opodstatnené?

– Omnoho väčším rizikom, ako sú nežiaduce
reakcie po očkovaní, je samotné nezaočkovanie dieťaťa proti prenosným ochoreniam ináč
preventabilných očkovaním, lebo dieťa bez
dostatočnej hladiny špecifických protilátok
proti týmto ochoreniam môže ľahko ochorieť a
stať sa rizikom pre prenos ochorenia na iných
jedincov (ktorí z nejakého dôvodu nemohli byť
zaočkovaní, alebo ešte neboli zaočkovaní), vrátane možnosti podieľania sa na vzniku a šírení
epidémií, t.j. neočkovaný jedinec ohrozuje verejné zdravie. Vo svete neexistuje žiadna látka
ani výrobok (vrátane liekov), ktorý by nemohol
mať okrem priaznivých aj nežiaduce účinky
na organizmus. Z tohto pohľadu je možné
pripustiť, že očkovanie môže so sebou niesť aj
nežiaduce účinky ako vedľajšie reakcie, ktoré
je výrobca povinný uviesť v príbalovom letáku
k výrobku. Aj po očkovaní môžu nastať také
reakcie, ktoré síce neohrozujú zdravie ani život, ale môžu byť pre očkovaného jedinca nepríjemné a môžu si dokonca vyžiadať podanie
liekov alebo krátkodobý pobyt v nemocnici.
Očkovanie je ochrana, ktorá sa podáva zdravým jedincom a všetky nežiaduce reakcie sú
sledované a vyhodnocované. Na počet denne
podaných vakcín na celom svete, ako aj na
počet dávok vakcín podaných človeku počas
jeho života, je výskyt nežiaducich účinkov
po podaní vakcín z pohľadu štatistiky, ale aj
zachovania zdravia a života zanedbateľný
vo vzťahu k prospechu z výsledku očkovania
a tomu, že očkovanie chráni pred vznikom
závažných infekcií a následkov z ich prekonania. Z oficiálne uverejňovaných štatistických
údajov vyplýva, že vakcíny sú bezpečné.
Podráždenosť, plačlivosť, nervozita, ale aj
zvýšená teplota, patria do kategórie očakávaných vedľajších reakcií, ktoré však neohrozujú
zdravie očkovaného jedinca.
Neistotu spájajúcu sa s imunizáciou formuje zrejme aj to, že verejná diskusia na
túto tému je skôr ojedinelá. Zástancovia
a odporcovia očkovania komunikujú na
oddelených platformách a ako je to dnes,
žiaľ, stále rozšírenejšie, prezentujú svoje
názory ako dogmy bez potreby kladenia
otázok a ich zodpovedania. Aká je podľa
vás úloha odborníkov – lekárov a vedcov
v tejto situácii?
– Úlohou odborníkov – lekárov, ako i vedcov
v oblasti imunizácie, je dosiahnuť elimináciu
resp. minimalizáciu očkovaním preventabilných ochorení. To, že prekonanie chorôb je
menšie riziko ako očkovanie, je názor predovšetkým odporcov očkovania, ktorý sa v spoločnosti rýchlo šíri, avšak nie je založený na
žiadnych dôkazoch a je pre spoločnosť škodlivý,
lebo jeho výsledkom je oslabovanie kolektívnej
imunity, čo vedie k ohrozovaniu verejného
zdravia z dôvodu možného vzniku a šírenia
inak očkovaním preventabilných ochorení a
následkov z ochorenia na ne.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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Ľudovo-umelecký festival: latka ešte vyššie
1→

ceremoniálom, po ktorom sa predstaví Spevácky zbor maďarských učiteľov na Slovensku.
Dirigovať ho budú Mónika Józsa, Balázs
Stauróczky, Géza Horváth a Antal Csáky. K
nim sa potom pridajú ďalšie spevácke zbory
levického okresu, spoločne vyjdú na javisko
a pod vedením Beáty Kiss vzdajú hold Zoltánovi Kodályovi. Vlastne piatok bude patriť
Zoltánovi Kodályovi, ktorého 135. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia si v tomto roku
pripomíname. Hlavným bodom programu
bude koncert Márty Sebestyén so svojou hudbou a tanečníkmi a program ukončí Tanečná
produkcia Netz s Tanečným divadlom Andrey
Lippai FlamentCorazonArte. Do rannných
hodín bude v humne tanečný dom.
Humno a sprievodný program v ňom
bude podobný ako vlani?
– Áno, tak ako vlani, opäť nám prisľúbil
pomoc podnikateľ Ladislav Szabó, ktorý
kamiónom privezie tie slamené kocky, takže
bude postavené humno, pod názvom „Humno, otvor sa“. Tam bude Detský svet, jeho
režisérkou bude Annamária Konkoly. Prídu

ľudoví remeselníci, niektorí budú s deťmi robiť
tvorivé dielne a budú sa prezentovať dedinské
divadlá. Účasť prisľúbila bývalá dramaturgička Jókaiho divadla v Komárne Csilla Szabó,
Éva Korpás, Ádám Badin a ďalší. Okrem toho
budú na rôznych miestach prebiehať skúšky
detských a mládežníckych folklórnych kolektívov. Nebude chýbať ani vínna cesta a ulica
gastropochúťok.
Program na hlavnom pódiu sa začne až
popoludní?
– Áno. Po 15,00 hod. sa začne program folklórnych skupín z celého Slovenska, ktorého režisérom je Michal Richarcsík z Košíc. Potom príde
na rad detský program. Začne ho Néptánc iskola v réžii Melindy Volner Nagy a potom pokračuje mládežníckymi folklórnymi súbormi
od Bratislavy až po Veľké Kapušany, režisérom
je Alexander Juhász zo Želiezoviec. A potom
budú vystupovať folklórne súbory dospelých v
programe režírovanom želiezovským rodákom
Gáborom Gálikom s manželkou Klaudiou.
Nedeľa sa začne bohoslužbami...
– Áno, začneme v kostole reformovanej cirkvi a

Odhalili pamätník deportovaným
a vysídleným občanom
Odhalením pamätníka a ekumenickou
bohoslužbou si 8. apríla v našom meste
pripomenuli výročie deportácií a vysídlenia
miestnych obyvateľov po druhej svetovej
vojne. V zmysle Benešových dekrétov bola
časť obyvateľstva Želiezoviec, Mikuly a
Svodova deportovaná na nútené práce
do Čiech, resp. vysídlená v rámci československo-maďarskej medzištátnej
dohody o výmene obyvateľstva. Na
podujatí sa zúčastnilo viacero obetí
týchto opatrení, bývalých obyvateľov
spomenutých obcí, resp. ich príbuzní.
Spomienkovú slávnosť zorganizovala miestna organizácia Csemadoku
v organizačnej spolupráci s miestnou
reformátskou cirkvou, samosprávou
a finančným prispením Združenia Rákóczi. Podujatie sa začalo ekumenickou
bohoslužbou v želiezovskom kostole reformovanej cirkvi, ktorú celebrovali spoločne
želiezovský duchovný Tibor Révész, levický
dekan Július Kassai, niekdajší dekan Univerzity Jánosa Selyeho Ján Molnár, levický diakón Dezider Szabó a mikulský duchovný vo
výslužbe Ľudovít Kuczy. Účastníci sa potom
presunuli k Pamätnému parku hrdinov, kde
vedľa pomníka padlým v I. svetovej vojne
a kopije bol umiestnený pamätník deportovaným a vysídleným, dielo miestneho kamenára Júliusa Tótha.
Po umeleckom prednese v podaní želiezovskej rodáčky, herečky Ági Gubík, odzneli
slávnostné príhovory. Úvodný príhovor
mal predseda miestnej organizácie SMK

Ákos Csonka, po ktorom sa prítomným
prihovoril primátor mesta Ondrej Juhász
a predseda združenia Via Nova Ladislav
Gubík. V príhovoroch odznelo: Medzi 16.
decembrom 1946 a 22. januárom 1947 bolo

579 obyvateľov Želiezoviec, Mikuly a Svodova deportovaných do Česka na nútené
práce. Od 27. apríla 1947 do leta 1949 bolo
na základe medzištátnej dohody vysídlených
341 obyvateľov do Maďarska, mnohí boli zo
svojich domovov vyhnaní. V tomto období
bol počet obyvateľov týchto troch obcí 3800,
čiže násilné odsuny sa týkali takmer jednej
tretiny obyvateľstva. Namiesto vysídlených
občanov bolo prisťahovaných 246 občanov
Maďarska a 121 občanov Československa.
Pamätník odhalil niekdajší účastník vysídlenia Ferenc Lukács, čestný podpredseda
Združenia Rákóczi v spoločnosti primátora
mesta Ondreja Juhásza a predsedu MO Csemadoku Petra Batára.
(ik)

pokračujeme v Kostole sv. Jakuba, pozvali sme
detský spevácky zbor z Barcsu, nášho družobného mesta. Naše pozvanie s radosťou prijali.
Hlavný program o 14,00 hod. otvorí vystúpenie detského folklórneho súboru Csali zo Šamorína, ktorý získal zlaté pásmo v maďarskej
televíznej súťaži Vzlietol páv. Veľmi neobvyklé
bude vystúpenie folklórneho súboru Hornád z
Košíc s programom OKA-MIH, ktorý režírovali Martin Bača a Štefan Štec. Potom nasleduje
hodinový program vynikajúceho maďarského
folkloristu Andrása Berecza, ktorý tu bol aj
vlani. Galaprogram sa začína o 17, 00 a končí
sa o 19,00, režisérkou je Inci Defend, tanečná
choreograa z Budapešti.
Takže sa máme na čo tešiť.
– Áno, všetci sa máme na čo tešiť.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Popol z komína
– čo s ním?

Sťažnosti na lietajúci popol z komína centrálnej kotolne sú medzi obyvateľmi blízkeho okolia na dennom poriadku a z času
na čas dostanú publicitu aj na verejnom
fóre. Na pôde mestského zastupiteľstva sa
o probléme diskutovalo koncom minulého
roka aj nedávno v apríli.
Koncom novembra mesto v reakcii na
sťažnosti občanov požiadalo o prešetrenie
intenzity znečistenia kotolne, patriacej spoločnosti Teplo GGE, s.r.o., odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
v Leviciach. Ten ju odstúpil Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktorá v januári
vykonala v Želiezovciach kontrolu. Zistila,
že emisné limity boli dodržané a všetky
predchádzajúce predpísané opatrenia spoločnosť splnila.
O vyjadrenie sme požiadali aj oddelenie
výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia Mestského úradu v Želiezovciach. „Aj keď sa kontrolou nezistilo pochybenie v prevádzke zdroja, to ešte neznamená,
že nevznikajú úlety, ktoré obťažujú občanov.
Počas obhliadky však neboli viditeľné. Ak
chceme urobiť niečo viac, musíme mať dôkazy
o tom, že súčasné legislatívne požiadavky
sú nepostačujúce. Dokázať sa to dá videozáznamom či fotodokumentáciou o úletoch.
Cieľom je dosiahnuť použitie najvyspelejšej
technológie ochrany ovzdušia (BAT - best
avalilable technology) pre dané zariadenie
v situácii, keď používaná technológia je síce
z pohľadu noriem postačujúca, ale z hľadiska kvality ovzdušia nedostatočná. Aby teda
mesto mohlo v danej veci konať, potrebuje
úzku spoluprácu s obyvateľmi v blízkosti
zdroja.“ Videozáznamy a fotografie je v prípade záujmu potrebné doručiť na mestský
úrad, oddelenie výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia.
(ik)
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Školstvo s novou koncepciou

Po desaťročiach možno opäť jasle
Popri iných aktivitách sa v tomto roku
veľká pozornosť venuje aj návrhom na reorganizáciu systému umiestnenia školských
a predškolských zariadení. Informoval
nás o tom primátor Ondrej Juhász, ktorý
potvrdil, že všetky pripravované zmeny
podľa jeho návrhu mali byť predrokované a
vyústiť do ucelenej koncepcie riešenia predškolských a školských zariadení. Po odročení návrhu na riešenie CVČ však primátor
vyhlásil, že pri tvorbe školskej koncepcie
očakáva konštruktívne návrhy pedagógov,
rodičov, poslancov a členov komisií. Aký
však bol pôvodný návrh koncepcie školstva,
vypracovaný primátorom?
Koncepcia by mohla priniesť aj staronové služby, napríklad detské jasle. Podľa
predbežných predstáv by mohlo ísť o jasle
s výchovným jazykom maďarským s kapacitou 16 miest, zastrešené reformovanou
cirkvou. Vzniknúť by však podľa návrhu
mali aj slovenské jasle, a to v priestoroch
CVČ a ZUŠ.

K výrazným zmenám podľa pôvodného
návrhu malo dôjsť v otázke umiestnenia
školských a predškolských zariadení. „Po
presťahovaní Základnej umeleckej školy F.
Schuberta na horné poschodie domu služieb a reorganizácii Centra voľného času sa
objekt na Štúrovej ulici uvoľní. Voľnočasové
aktivity CVČ by boli presunuté do základných škôl, športové budú sústreďované
v telocvični T18 a kultúrne v Dome kultúry.
Objekt CVČ a ZUŠ plánujeme zrekonštruovať, presunúť tam materskú školu zo SNP 9
a zriadiť jasle s výchovným jazykom slovenským. Materská škola s výchovným jazykom maďarským by sa zo SNP 9 presunula
do priestorov bývalej budovy gymnázia. Má
to určitú logiku, v oboch prípadoch sú tam
blízke športoviská a konečne by materské
školy boli v murovaných stavbách, a nie
v ťažko udržiavateľných, schátralých a hygienicky nevhodných priestoroch,“ načrtol
primátor osnovu svojej koncepcie priestorového riešenia školstva na území mesta.

Detské ihrisko
mení svoju tvár

Nielen
viditeľné...
Nielen námestie, cesty a chodníky, verejné budovy, ale aj
menej viditeľné časti mestských objektov, ako napríklad
kotolne alebo verejné záchody,
sú podľa primátora v alarmujúcom stave. Ondrej Juhász vykonal v uplynulých týždňoch
rozsiahlu kontrolu mestských
objektov a ako sa vyjadril, výsledok, čiže ich súčasný stav, je
katastrofálny. „Po dvoch rokoch
som dospel k názoru, že všetko
musím vidieť vlastnými očami.
Máme zodpovedných odborníkov na jednotlivých úsekoch
a v organizáciách, i tak je však
občas lepšie, keď som o stave
mestského majetku informovaný z prvej ruky. Napríklad, na
štadióne sa zrejme neinvestovalo od jeho postavenia, stav
materskej školy na Ulici SNP
9 je nevyhovujúci a nedôstojný,
budova ZUŠ a CVČ tiež a rovnako aj takmer všetky kotolne,
okrem tej na slovenskej ZŠ,
v mnohých objektoch je vykurovanie bez regulácie. Na námestí
sú kamenné dlažby rozbité, obrubníky vyvalené, cesty v meste
rozbité. Mám z toho pocit,
akoby sa o stave mestských
objektov v uplynulých desaťro-

Zmeny by neobišli ani mikulskú materskú
školu, kde sa v prípade úspešnosti nedávno podanej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok prebehne rozšírenie kapacity
o jednu triedu formou prístavby. Využitie
uvoľnených nehnuteľností na mieste súčasných materských škôl na SNP 9 bude
otázkou ďalších rokovaní.
Výhľadové plány mesta sú podľa primátora ešte odvážnejšie. Vyhlásil, že vedenie
mesta je odhodlané začať proces prípravy
zriadenia možnosti duálneho štúdia v našom meste – vytvorenia učňovskej alebo
strednej odbornej školy pre také chýbajúce
profesie ako stolár, tesár, inštalatér, murár
alebo opravár strojov a zariadení, ktoré
by pre miestne priemyselné podniky boli
žiaduce. Plán sebestačnosti v oblasti zabezpečenia profesijných odborníkov je dostatočne ambiciózny a v časoch stále hlasnejšieho volania po kvalifikovanej pracovnej
sile veľmi aktuálny, otázkou bude, aké budú
podmienky jeho realizácie.
(ik)

čiach vždy len hovorilo, ale nič
sa v tejto oblasti nevykonalo.“
Primátor dodáva, že v tomto
volebnom období sa chcel zamerať najmä na skrášľovanie
vzhľadu mestských objektov,
avšak vzhľadom na ich stav
je v mnohých prípadoch potrebné riešiť najprv sanáciu
ich menej viditeľných častí
a infraštruktúry.
Vzhľadom na blížiace sa
jubileum
organizovaného
želiezovského futbalu sa už
začalo s prácami na štadióne,
na ktoré bolo v rozpočte vyčlenených 100 tis. eur. V rámci
čiastočnej rekonštrukcie objektu bude obnovená tribúna
i časť interiéru, najmä šatne
a hygienické priestory. Podľa
predsedu MŠK Ladislava Sokola sú prostriedky mesta na
štadióne investované dobre
a účelne, práce vykonávané
kvalitne. Koncom marca boli
už tri miestnosti a časť tribúny
hotová. V blízkej budúcnosti
sa pristúpi k rekonštrukcii
námestia, budovy mestského
úradu a oprave najkritickejších oblastí cestných komunikácií.
(ik)

K detskému ihrisku na Hviezdoslavovej ulici sa mnohým
Želiezovčanom viažu príjemné
spomienky. Niektoré sú spojené
aj s budovou, ktorá donedávna
stála v tejto lokalite. V minulosti bola využívaná ako bufet,
klubovňa, neskôr slúžila ako
viac-menej legálne
pohostinstvo alebo
priestor na zábavu
uzavretých spoločností. To už bolo
vnímané ako začiatok úpadku slávy tohto domčeka,
často vnímaného
ako symbol zašlých
pokojných prednovembrových časov.
Napriek
tomu,
že tak mesto, ako aj obyvatelia
v okolí sa o detské ihrisko začali
v uplynulých rokoch viac starať,
budova zostala už dlhšiu dobu
nevyužívaná. Ako nelegálna
stavba si naozajstné uplatnenie
v podstate ani nemohla nájsť a
počas apríla 2017 bola asanovaná.
Ihrisko
bude
spoluprácou
mesta a obyvateľov postupne
revitalizované. Na Deň Zeme tu
prebiehala brigáda, v rámci kto-

rej dobrovoľníci robili úpravu
pozemku, farbili lavičky a hrací
domček. Mesto dá staré kovové
prvky odstrániť, keďže nespĺňajú
príslušnú normu a ihrisko doplní o nové prvky. Pribudnúť má
v dohľadnej dobe nová hojdačka
a preliezka.

Ľudia bývajúci v okolí by namiesto zbúranej budovy chceli
mať na ihrisku altánok, vhodný
na posedenie pre dospelých,
ktorí si na ihrisko vyjdú v sprievode svojich ratolestí. Mesto
zvažuje realizáciu tejto alternatívy, ktorou by sa z detského
ihriska na Hviezdoslavovej ulici
vytvoril útulný verejný priestor,
vhodný na trávenie voľného
času nielen pre deti, ale aj pre
celé rodiny.
(ik)

máj 2017

Želiezovský spravodajca 7

Deň Zeme - jedno dobre zakorenené podujatie
Deň Zeme je sviatok, ktorý sa na rozdiel od
iných sviatkov oslavuje aktivitou. V našom
meste sa začal oslavovať už pred desiatimi
rokmi.
V sobotu 22. apríla o deviatej hodine sa
záujemcovia zišli pri želiezovskom amfiteátri, ostatní v Mikulskom parčíku alebo
pred svodovským kultúrnym domom. V
Mikule sa zišlo 36 dobrovoľníkov. Natierali
v parčíku detské prvky, strihali divé kríky
a vysádzali nové a na brehu Hrona vyzbierali 8 vriec odpadu. Vo Svodove zbierali
odpad pri hlavnej ceste i na brehu Hrona,
čiastočne vyčistili čiernu skládku za cintorínom a upravovali areál pri detskom
i multifunkčnom ihrisku. Zúčastnilo sa
52 Svodovčanov. V samotných Želiezovciach 53 účastníkov pracovalo na rôznych
miestach. Na detskom ihrisku na Hviezdoslavovej ulici čistili priestor a natierali
detské prvky, v parku zbierali odpadky.
Čistil sa potok Vrbovec, pracovalo sa aj v
areáli MŠ, v okoliach bytoviek a na ďalších
verejných priestranstvách. Podujatie organizovalo mesto v spolupráci s občianskymi
združeniami a organizáciami pôsobiacimi
v meste.
Účastníkov sme sa pýtali, čo pre nich
znamená Deň Zeme.
Ján Sucháč
Čistota a poriadok, lepšie životné prostredie. Zúčastňujem
sa každým rokom.
Roland Hanzó
Deň Zeme je v prvom rade
dobrá osveta. Vychováva ľudí,
aby si viac vážili prírodu, aby
nevyvážali smeti do nej. Tí,
ktorí prídu pomôcť, určite nebudú vynášať
tie smeti. Takže čím viac sa ich zúčastní,
tým lepšie. A mojou úlohou je pripraviť pre
nich občerstvenie...

Anikó Hasznos
Aby sme mali čistejšie
životné prostredie a lepšie podmienky pre náš
život. Chodíme každý
rok. Ale nielen na Deň
Zeme, ale každý deň sa
snažíme niečo urobiť pre životné prostredie. Ľudstvo treba prevychovať a nejakým
spôsobom sa to musí dať.
Helena Szalaiová
Znamená pre mňa veľa. Zem
nás udržuje, treba sa o ňu starať,
chrániť prírodu. O tento detský
parčík sa staráme každý rok.
Pavol Ivan
Deň Zeme znamená pre mňa
dať do poriadku to, čo ostatní
ľudia ničia, pozbierať to, čo
ostatní porozhadzujú. Pri tom
sa ľudia stretnú a porozprávajú
sa. Určite to má význam, aspoň
raz do roka, aby ľudia urobili poriadok po
sebe.

Ildikó Kállaiová,
riaditeľka MŠ Lienka
Pre mňa Deň Zeme znamená veľa,
pretože sme Zelená škola. Záleží
nám na tom, aby príroda okolo
nás bola v poriadku a aby bolo
čisto. Snažíme sa deti viesť k tomu,
robíme k tomu aktivity... Bohužiaľ, záujem zo
strany rodičov sa nám zatiaľ nepodarilo vzbudiť natoľko, aby sa zúčastnili. Bolo ich tu zopár
ráno. Ale s rodičmi chystáme brigádu na budúci týždeň, takže dúfam, že dáme celý dvor
do poriadku. Inak od stredy každý deň máme
Zelený týždeň, takže s deťmi robíme aktivity
v rámci ochrany prírody. Snažíme sa cez deti
apelovať aj na rodičov, aby si uvedomili, čo pre
nás príroda znamená.

Tomáš Duba
Deň Zeme... Deň, keď sa čistí
všetko naokolo, odstraňuje
sa neporiadok. Mohol by byť
častejšie, aspoň 3-krát ročne.
Ide o to, aby sa ľudia spojili,
urobili poriadok...
Magdaléna Holková
Kto môže, aby sa zúčastnil
brigád, upratovania. Mesto
je naše a každá ruka, noha je
dobrá. Určite je v meste veľa
miest, kde je neporiadok a keď
sa spoja všetci, môžu priložiť
ruku k dielu. Som rada, že som tu, každý
rok sa snažím prísť. Sme radi, že môžeme
niečo urobiť pre poriadok v meste.
Mária Varkoliová
Vážim si prírodu, milujem
prírodu. Je to pre mňa relax,
oddych. O prírodu sa treba
starať.
Adrian Csókas
Čistenie okolia, zbieranie smetí. V meste je taký neporiadok,
že to nie je normálne. Teraz sa
uprace, ale ako poznám želiezovských ľudí, dávam tomu
maximálne týždeň a zase bude
neporiadok. Je dobré, že veľa detí pomáha a že tie deti to chcú robiť. Keď z nich
vyrastú dospelí ľudia, snáď budú iní.
Katarína Furuglášová
Pre mňa je naozaj Dňom
Zeme každý deň, upratovanie je moja práca. Bolo
by dobre, keby boli ľudia
poriadnejší, ale ja ich
mám rada. Som rada, že
som medzi ľuďmi.

Podpora z dotácie NSK na území Dolného Pohronia
v roku 2016
Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho
kraja bolo v roku 2016 podporovaných
12 projektov našich obcí a združení. Celková výška poskytnutej podpory na implementáciu stratégie lokálneho rozvoja
Dolnohronského regiónu bola vo výške
26 413,47 eur. Najviac dotácií smerovalo
na obnovu našich členských obcí a to vo
výške 24 814 eur, na rozvoj vidieckej spoločnosti a na podporu tradícií 1 600 eur.
Vďaka dotácii NSK sa v roku 2016
na našom území zvýšila kvalita života
obyvateľov zlepšením základných služieb poskytovaných obcami. Obnovili sa
verejné priestranstvá. Najviac projektov

v rámci obnovy obcí bolo zameraných
na výstavbu, rekonštrukciu autobusových
zastávok (4 projekty: v obci Bajtava, Malá
nad Hronom, Keť a Ľubá) a na vytvorenie
oddychových zón a detských ihrísk (3
projekty: v obci Veľké Ludince, kde bola
žiadateľom miestna samospráva a v obecnej časti Plavých Vozokán Medvecké
a Želiezoviec Mikula, kde boli žiadateľmi
občianske združenia). Ďalšie projekty sa
zameriavali na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu (Tekovské Lužany), na skrášlenie
verejných priestranstiev pri cintorínoch
(v obci Chľaba a Plavé Vozokany). V obci
Medvecké bola dotácia využitá na rekonštrukciu hlinených omietok a rekonštruk-

(šh)

ciu pece v ľudovom dome, ktorý postupne
obnovuje občianske združenie Bimbula.
V rámci rozvoja vidieckej spoločnosti
a podpory tradícií bol podporovaný jeden
projekt - zámer OZ FOLK-ART Tekovské Lužany – Nagysalló. Toto združenie,
vďaka svojim dobrovoľníkom, sa už roky
snaží o zachovanie tradícií, historických
dokumentov obce a tentokrát za pomoci
NSK vydalo jedinečnú publikáciu, Monografiu obce Tekovské Lužany.
V roku 2017 dostalo zelenú ďalších 14
projektov nášho územia, ktoré budú podporené z rozpočtu NSK. Sú medzi nimi aj
zámery mesta Želiezovce a MO Csemadoku.
(drp)
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Hosťom MC RebornFlames na motorkárskom zraze Ossian
Motorkársky klub RebornFlames organizuje v
Želiezovciach 11. motozraz. O klube sídliacom v želiezovskom kempingu nevieme mnoho, okrem toho,
že ich od jari do jesene vidíme na cestách v čiernom
koženom odeve. O klube, jeho minulosti, súčasnosti
a budúcnosti a všeobecne o kultúre motorkárstva,
sme sa porozprávali so zakladateľmi MC Ladislavom Kuralim a Marcelom Birdáčom.
Kedy bol klub založený, kto ho založil, koľko
má členov?
Marcel: „Malý” klub bol založený v roku 2008, ale
už predtým sme sa niekoľkí priatelili. Ako chlapci
sme jazdili po cestách a blízkych motozrazoch na
Jawách a rôznych malých motorkách. Mnohokrát
bez vodičáka alebo občas bez papierov od motoriek.
Potom, v r. 2008, sme prevzali organizovanie motorkárskych zrazov, ktoré predtým usporadúvali Štúrovčania v 90. rokoch, potom partia Šaniho Feketeho
v Želiezovciach, Nýrovciach a Tekovskom Hrádku.
Cítili sme, že by sme sa mali pohybovať v úradných
rámcoch, a tak sme sa rozhodli založiť klub, najprv
ako priateľský spolok. O rok neskôr sme sa prihlásili
za MC, čiže oficiálny medzinárodný motorkársky
klub. Taký klub má niekoľko stupňov: support,
hangerald, prospect a nakoniec fullcolor MC a
všetkými etapami treba prejsť. Nám sa to podarilo
za 30 mesiacov.
Laci: V r. 2008 nás bolo 16. Ako sme sa začali profesionalizovať, mnohí odpadávali, pretože členstvo
nesie so sebou veľa povinností, ale prišli aj noví.
I keď nie každý člen je zo Želiezoviec, kamkoľvek
ideme, reprezentujeme želiezovský klub, presnejšie
Prisontown, teda mesto s väznicou.
Je dnes jazda na motorkách v móde? Pred 15
- 20 rokmi sa pamätám na mnoho motoriek,
ale dnes akoby ich bolo pomenej, nie?
Marcel: Dnes ich je viac, ako dávnejšie, ale ten
retro feeling, vyžarujúci zo starých Jáw a nízkokubatúrnych motoriek, vymizol. Dávnejšie to
bolo normálne, že každý mladý mal motorku, pri
každom dome bola nejaká. Ani policajti neboli
pri kontrolách takí prísni, nepokutovali mladých

bez vodičákov a ľudia sa navzájom nebonzovali...
Dnes, kto chce jazdiť na motorke, to robí profesionálne, čiže retro motorkársky svet zanikol. Má to
svoje prednosti aj nedostatky. Hoci aj dnes nájdeme
občas Jawy na motozrazoch, ale skôr ako obnovené
veterány.
Akú máte organizačnú štruktúru, kto je predseda, kto sú funkcionári?
Laci: Ja som predseda klubu, Marcel je podpredseda, máme pokladníka, pretože zbierame aj členské
a máme roadcapitana, ktorý plánuje cesty a vedie
konvoj, i keď v poslednej dobe aj toto robím zväčša ja.
Kto sa môže stať členom? Čo členstvo obnáša?
Laci: Hm... to nie je také jednoduché. Máme prísne
kritériá, pretože už nie sme len partia kamarátov,
ale je medzi nami užšie puto. Najprv je tu podmienka kubatúry – motor s objemom aspoň 500,
ale radšej 600 cm3. Členstvo má niekoľko stupňov.
Cudzí sa ani neprihlási, len taký, s kým sa poznáme,
priatelíme, chodíme spoločne jazdiť a tak.
Marcel: Treba si uvedomiť, že medzi členstvom
v klube a voľným jazdením na motorke je obrovský
rozdiel. Máme program, podľa ktorého navštevujeme partnerské kluby, resp. chodíme jazdiť podľa
stanovených plánov. Stretávame sa týždenne, máme
porady a samozrejme, občas sa aj zabávame.
Máme svoj vlastný svet, ktorý nás v mnohom viaže.
Mnohým to môže zničiť rodinný život, pretože to je
životný štýl. Musíme si vybrať partnerky, ktoré to
akceptujú a tolerujú.
Želiezovský motorkársky zraz poznajú mnohí,
ale okrem toho o klube ľudia mnoho nevedia.
O čom to je? Aká je vaša činnosť? Čo treba
o vás vedieť?
Laci: Klub musí mať aspoň päť členov, stabilné
sídlo, ročne usporiadať aspoň jednu akciu, motozraz
alebo narodeninovú oslavu, uzavretú alebo verejnú.
Sú tu štyri nezávislé malé kluby v Štúrove, Šahách,
Zlatých Moravciach a Leviciach, ktoré sú k nám
najbližšie. Pomáhame im, koordinujeme si akcie,
aby sa v okolí neorganizovali naraz.

Marcel: Na Slovensku je osem MC, s nimi máme
výborné vzťahy, ale rovnako dobré sú naše vzťahy
s českými a maďarským klubmi. Pred dvomi rokmi
sme boli v Sikulsku, aj tam už máme známosti.
Okrem toho udržujeme vzťahy s chorvátskym
klubom. Mali sme tu už klubové návštevy aj z Nemecka a Rakúska.
Laci: Pri pohľade zvonka je to uzavretý svet, ale
veľmi súdržný. Ak má hociktorý člen MC kdekoľvek
problém – či sa pokazí motorka, potrebuje prenocovať alebo má nejaké ťažkosti, tí, čo sú nablízku, pomôžu, je to ich povinnosť. Je to dobrý pocit, dodáva
pocit istoty, že kdekoľvek sme vo svete, máme sa na
koho obrátiť.
Rivalita, konflikty, prípadne bitky sa vyskytujú
tiež v tejto motorkárskej kultúre, alebo to sú
len filmové extrémy a v podstate ste „bezstarostní jazdci“?
Laci: Nechcel by som klamať. Konflikty sa vyskytnú,
ako podľa mňa všade, v ktorejkoľvek inej sfére života.
Vážnejšie problémy sme, chvalabohu, nemali nikdy.
Pravda, sčasti aj preto, že sme v dobrej kondičke.
Ako prebiehajú prípravy na motorkásky zraz? Čo
o ňom treba vedieť?
Laci: Dňa 13. mája máme narodeninovú akciu, 16.
- 18. júna verejný motorkársky zraz, kde hlavnou
atrakciou bude skupina Ossian, ktorá ešte nikdy
v Želiezovciach nevystúpila. Vlani tu bol Pokolgép,
ktorý verný názvu, tu urobil pekelne dobrú akciu.
Ďalej vystúpi Rockin´ RockCats, AB/CD, Hollywood Rose (Guns´n Roses RB), Fullstop, LM Retro
Band z Levíc, Colerosa z Komárna, Sniffyction
– dievčenská skupina z Budapešti, Kabát RB. Popri
koncertoch budú cez deň hry, súťaže, go-go tanečnice, tombola, motorkársky sprievod. Snažíme sa
vytvoriť všetky podmienky, aby sme zorganizovali
naozaj dobrú akciu, kde sa bude každý cítiť dobre.
Cenami priateľskými k peňaženkám sa snažíme
osloviť čo najširší okruh záujemcov.
Návšteva kempingu bude určite stáť za to. Veľa
zdaru pri organizovaní a jazdení!
Ákos Csonka

dokumente dozvedá svoje predispozície na spracovanie mikro a makroživín (vitamíny, minerály,
cukry, tuky, bielkoviny). Zároveň sa dozvedá, ako
jeho telo dokáže rôzne živiny spracovávať a či sú
pre neho prospešné alebo naopak, jeho telo ich
nedokáže využiť. Ďalej sa klient dozvedá velmi
zaujímavé informácie ohľadom predispozícií na
športovú aktivitu, regeneráciu, odolnosť chrupaviek, odporúčanú športovú aktivitu, využívanie
kyslíka a strašidelne veľa ďalších informácií. V
súčasnosti sa tím vedcov z projektu NU3GEN
zameriava na spracovanie výsledkov v oblasti
zdravia pleti a schopnosti organizmu spracovávať
voľnopredajné analgetiká.
Ako výživový poradca som z tohto projektu
a produktu nadšený, pretože toto je kľúč ku
každému jednotlivcovi. S takýmito dátami sa
dostávame na úroveň, kde dokážeme stravu a
odporúčania nastaviť tak, aby bol organizmus
optimálne vyživovaný a jednotlivec k svojmu telu

pristupoval s plným porozumením. V zahraničí
prebiehajú projekty s plošným genetickým výskumom, zameraným na medicínske účely. V neďalekej budúcnosti bude normálne, že vám lekár
predpíše pre váš organizmus najmenej zaťažujúce
a najúčinnejšie liečivo. Oblasť genetiky nás posúva na úroveň poznania, kde jednotlivec má svoju
individualitu a vyžaduje si individuálny prístup aj
odporúčania od odborníkov. Verím, že výskum a
technológie sa v tejto oblasti presadia rýchlo, aby
bol genetický test dostupný pre každého, pretože
tieto informácie posúvajú zdravotnú starostlivosť
na doteraz nepoznanú úroveň.
Vedci z tímu NU3GEN si ma vybrali ako jedného
zo sprostredkovateľov testov pre verejnosť, čo
zahŕňa aj poradenstvo po prevzatí výsledkov a
ich interpretáciu. V prípade, že by ste sa chceli
o genetických testoch dozvedieť viac, neváhajte
ma kontaktovať. Moje telefónne číslo je 0917 236
108.
Slovak Health Club - Rastislav Bagita

Minúty pre zdravie
Genetické testy zastrešované medicínou nie sú
na Slovensku žiadnou novinkou. V roku 2017
vznikol na Slovenku projekt NU3GEN. Jeden zo
zakladateľov projektu je doc. Ing. Radoslav Židek,
PhD. Začiatkom roka sme mali prvé stretnutie,
kde mi predstavili projekt NU3GEN. Čo to však
NU3GEN je?
NU3GEN je spoločnosť poskytujúca verejnosti
výsledky z personalizovaných genetických testov.
Zo vzorky slín, ktorá sa analyzuje pri takomto
genetickom teste, vedia zistiť 500 000 genetických
mutácií. Toto množstvo dát slúži na vypracovanie
dokumentu, ktorý by som pokojne nazval „manuál k nášmu telu“. Dokument je spracovaný na
základe vstupných dát, v podobe výsledkov genetického testu a informácií získaných z prestížnych
štúdií zameraných na genetiku a jej vplyv na
ľudské telo a predispozície. Výsledný produkt,
ktorý dostane klient, je teda „manuálom“ k jeho
telu, ktorý sa nikdy nemení. Klient sa v tomto
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Športové oslavy
V dňoch 9. až 11. júna sa uskutočnia
oslavy 100. výročia založenia prvého futbalového klubu v Želiezovciach. O predbežnom programe nás informoval predseda MŠK Ladislav Sokol:
„Jubilejné podujatie sa začne v piatok
popoludní, keď svoje majstrovské zápasy
odohrajú naše žiacke družstvá a dorast.
Zároveň bude aj privítanie hostí, ktorí
sa v sobotu zúčastnia medzinárodného
turnaja. Okrem domáceho sa ho zúčastní
poľské, srbské a maďarské družstvo. Turnaj bude rozdelený na dve časti, doobeda
sa odohrajú dva zápasy a poobede tiež.
Na podujatie čakáme hostí zo Slovenského, Západoslovenského aj Oblastného
futbalového zväzu, poslancov, predstaviteľov mesta a možno bude medzi nimi
aj iný významný predstaviteľ športového
života, ale to nechajme ako prekvapenie. Soboňajší deň otvorí primátor pred
všetkými nastúpenými družstvami na
trávniku. Po druhom zápase si zahrá aj
prípravka. Potom sa slávnostne poďakujeme bývalým hráčom A družstva, ktorí
tu v Želiezovciach odohrali aspoň rok a
následne bude pokračovať turnaj zápasmi
o 1. a 3. miesto. Na štadióne budú prebiehať rôzne ďalšie programy a chystáme aj
večernú zábavu, na ktorej bude DJ aj živá
hudba. Pre účastníkov bude zabezpečená
strava aj občerstvenie.
Žiaľ, kroniky športového klubu nemáme k dispozícii. Existujú tri, ale nevieme,

Rekonštrukčné práce na štadióne prebiehajú
v plnom prúde. Popri rekonštrukcii tribúny
prebiehajú práce aj v interiéri, kde boli
kompletne prerobené sprchy, sociálne
zariadenia, šatne aj chodba.
(foto: šh)
kde sa nachádzajú. Meno každého bývalého hráča A mužstva sme museli pracne
zisťovať, preto sa mohlo stať, že sme na
niekoho zabudli. Ak sa tak stalo, iste len
náhodou, vopred sa v mene klubu za to
ospravedlňujem. Bývalým hráčom budeme v predstihu rozposielať pozvánky. Ak
by niekto niekoľko dní pred podujatím
nedostal pozvánku, prosíme, aby sa sám
prihlásili. Ďakujeme.“
(ik)

Prvý ročník prvomájovej súťaže
Športový strelecký klub
Magnum v spolupráci so
ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
v Želiezovciach zorganizoval
1. mája Prvý ročník malokalibrovej odstreľovačky na 100
metrov s podložkou. Súťažilo
20 strelcov zo Želiezoviec
a širokého okolia.
Účastníkom v otváracom
príhovore priblížila vznik
a poslanie Sviatku práce Gizela Bystrická, členka výboru
ZO SZPB.
Výsledky súťaže v kategórii
mužov: 1. Peter Gyűrűsi,
Nové Zámky, 2. Ján Kováč,
Rúbaň, 3. Juraj Varga, Bíňa. Želiezovčan
Marek Simon sa umiestnil na 4. mieste.
Výsledky súťaže v kategórii seniori: 1. Ladislav Dobó, Želiezovce, 2. Ján Maturkanič,
Hronské Kľačany, 3. František Csala, Šahy.
Milan Vékony zo Želiezoviec sa veľmi tesne

FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Bešeňov – Želiezovce 4:0 (2:1 (0:0) T. Varga,
P.Valahovič, R. Vadkerti, P.Stano (vlastný)
Želiezovce – Salka 0:2 (0:2) P. Horňan, G. Dajcs
Chotín – Želiezovce 2:1 (0:0) Luca, Travník
(vlastný)-M. Dobiaš
Želiezovce – Kmeťovo 1:0 (0:0) P. Stano
Hurbanovo – Želiezovce 2:1 (0:0) J. Kling,
A. Porubszky – S. Rotík
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Horné Obdokovce – Želiezovce 0:4 (0:3) P.
Rák 2, T. Čík, A. Majtán
Želiezovce – Podlužany 1:3 (0:1) T. Čík – T.
Lakatoš, N. Kupča
M. Dvorníky – Želiezovce 1:6 (1:4) D. Hegyi
– Z. Nagy 2, D. Burin 2, I. Mácsadi, R. Horváth
Želiezovce – Lehota 3:3 (0:1) P. Rák 2, I.
Mácsadi – Sedláček 2, M. Bačinský
Hurbanovo – Želiezovce 0:7 (:3) T. Čík 3, A.
Majtán 2, D. Burin, E., E. L. Svanczár
III. liga U – 15 straší žiaci Juhovýchod
Tvrdošovce – Želiezovce 11:3 (3:0) B. Szalai, K. Kovács, Á. Dudáš
Želiezovce – Horné Saliby 1:7 (1:3) D. Tóth
Soporňa – Želiezovce 3:4 (2:1) K. Kovács 3,
Á. Dudáš
Želiezovce – Šaľa B 0:1 (0:1)
Dun. Streda B – Želiezovce 19:0 (9:0)

za nimi umiestnil na 4. mieste. Ceny víťazom
odovzdali zástupcovia ŠSK Magnum Jozef
Haller, Ida Žáčiková, Štefan Csudai, Ľudovít
Priekopa a predseda ZO SZPB Jozef Výboch.
K dobrej sviatočnej a súťažnej nálade prispelo krásne slnečné počasie.
Jozef Výboch

III. liga U – 13 mladší žiaci Juhovýchod
Tvrdošovce – Želiezovce 6:1 (2:0) D. Pizúr
Želiezovce – Horné Saliby 2:8 (2:1) Zs.
Miklós, K. Pompos
Šoporňa – Želiezovce 0:4 (0:1) Zs. Miklós 2,
K. Pompos 2
Želiezovce – Šaľa B 2:3 (2:1) Zs. Miklós, N. Benko
Dun. Streda B – Želiezovce 7:2 (2:2) Zs.
Miklós 2
(nyf)
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Geodeti, konáre a bobor v parku
Kto si v uplynulom období všimol zvýšený pohyb v mestskom parku, videl
správne. V apríli prebiehalo geodetické zameranie parku. Výsledkom je geodetický plán, v ktorom sú zakreslené všetky stromy, kríky, chodníky, lavičky, smetné
koše a ďalšie objekty. Mesto aktuálne zvažuje účasť v projektovej výzve zameranej
na starostlivosť o zeleň a budovanie prvkov urbánneho dizajnu s cieľom revitalizácie parku v nadväznosti na jeho históriu. Či sa zapojí do tejto konkrétnej alebo
nejakej neskoršej projektovej výzvy zameranej na mestský park, geodetický plán
poslúži ako východiskový materiál pri príprave projektovej dokumentácie.
Riešiť bude v parku zrejme potrebné aj občas nebezpečné padajúce suché konáre niektorých stromov. Mesto požiadalo ministerstvo životného prostredia
o príspevok na zachovanie stavu chráneného areálu, keďže však na ministerstve
neboli na tento cieľ vyčlenené zdroje, niektoré havarijné stavy bude musieť samospráva riešiť z vlastných prostriedkov.
Po Želiezovskom, alebo neoficiálne Esterházyovskom parku nechodia len geodeti, mali sme tu aj vzácnejšieho návštevníka. Nebola ním žiadna svetová ani
miestna celebrita, ale s veľkou pravdepodobnosťou najväčší hlodavec Európy, bobor. Svedkov vzácnej návštevy sa nám nájsť nepodarilo, ohryzený strom na brehu
potoka Vrbovec je podľa mnohých viac ako výpovedný, najmä v tom kontexte, že
bobry sa objavili aj v iných lokalitách v blízkosti Hrona.
(ik)

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO od 1. mája 2017:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

10,00 - 18,00 hod.
Zatvorené
10,00 - 18,00 hod.
Zatvorené

Piatok
Sobota
Nedeľa

10,00 - 18,00 hod.
08,00 – 12,00 hod.
Zatvorené

Oznam pre majiteľov psov

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje majiteľom psov, ktorí majú zaplatenú daň za psa,
že si môžu v čase úradných hodín vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy .
Vrecká si môžu vyzdvihnúť v pokladni mestského úradu č. dverí 8 na prízemí. Tí občania, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň za psa, dostanú vrecká
na psie exkrementy pri zaplatení dane.

Az OSSIAN lesz
a motorostalálkozó vendége
→3

on összetartó. Bármelyik MC-tagnak
bárhol problémája van – elromlik a
motor, szállás kell, vagy nehézségekbe
ütközött –, akkor a legközelebbiek
segítenek, kötelességük is segíteni. Ez
jó érzés, biztonságérzetet ad, hogy
bárhol járunk a világban, van kihez
fordulnunk.
– És van rivalizálás, konfliktus,
netán verekedés is még ebben
a motoros kultúrában, vagy ez
csak a filmekben van túlreagálva,
és valójában „szelíd motorosok
vagytok”?
Laci: Hát, nem szeretnénk hazudni.
Előfordul néha nézeteltérés, de úgy
gondolom, ez mindenhol, az élet
bármelyik területén megtörténik.
Komoly gondjaink, hála Istennek,
még nem voltak soha. Persze, ez annak is köszönhető, hogy jó kondiban
vagyunk.
– Hogy halad az idei motorostalálkozó szervezése? Mit lehet
tudni róla?

Laci: Május 13-án lesz a születésnapi
bulink, június 16—18-án pedig a
nyilvános motorostalálkozó. Ezen az
Ossian lesz a főzenekar, amely még
sosem lépett fel Zselízen. Tavaly
a Pokolgép volt, ahogy a nevük is
mondja, pokoli jó bulit csináltak
a srácok. Aztán lesz még a Rock in
Rock Cats, AB/CD, Hollywood Rose
(Guns N Roses RB), Fullstop, LM
Retro Band Léváról, Colerosa Komáromból, Sniffyction csajbanda Pestről,
Kabát RB. A zenekarok mellett pedig
lesznek napközbeni játékok, vetélkedők, go-go táncos lányok, tombola
és a nagyon népszerű motoros felvonulás is. Igyekszünk minden feltételt
megteremteni, hogy igazán jó buli
legyen, és mindenki jól érezze magát.
Pénztárcabarát árakkal igyekszünk
minél szélesebb kör felé nyitni.
Biztosan érdemes lesz kilátogatni
a kempingbe! Sok sikert a szervezéshez és a motorozáshoz is!
Csonka Ákos

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
10. 4. Alena Tuhobová, 20. 4. Emily Mihóková, 23. 4.
Kevin Németh, 17. 4. Nina Zachariášová

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
22. 4. Norbert Lešťan (Želiezovce) - Henrietta Žáčiková
(Želiezovce); 29. 4. Vojtech Nagy (Sikenica) - Alexandra
Tóthová (Kukučínov)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
M. Banda
M. Buzás
K. Janšíková
F. Juráš
H. Kováčová
M. Lestyanová
M. Martosyová
K. Rošková

20. 05.
23. 05.
04. 05.
17. 05.
11. 05.
04. 05.
13. 05.
10. 05.

60
S. Benková
A. Drevaňa
O. Drozdík
A. Jobbiková
G. Kozmová
A. Lovászová

16. 05.
12. 05.
14. 05.
06. 05.
06. 05.
02. 05.

V. Menčíková
J. Peseky
J. Púček
L. Szabo

02. 05.
06. 05.
22. 05.
20. 05.

70
K. Beláková
V. Félixová
F. Platinský
H. Svobodová
V. Zajac

20. 05.
20. 05.
17. 05.
29. 05.
06. 05.

80
M. Ešeková
Z. Mokošová

23. 05.
26. 05.

Opustili nás – Elhunytak
12. 4. Ernest Šáll (Želiezovce, 75 r.); 19. 4. Irena Baluchová (Želiezovce, 87 r.); 23. 4. Irena Lukiová (Želiezovce,
80 r.); 24. 4. Michal Fabian (Horné Túrovce, 76 r.); 25. 4.
František Mikulášik (Želiezovce, 91 r.); 4. 5. Matilda Ármayová (Jur nad Hronom, 85 r.), Attila Mirjak (Želiezovce,
51 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
(17- 42 )

Dňa 30. mája 2017
si pripomenieme 20. výročie úmrtia
našej drahej mamičky a starkej
Zuzany Peckovej.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,
za Tvoj úsmev, čo s vďakou Ti dnes,
mamička drahá, môžeme dať?
Hrsť krásnych kvetov
a potom už len spomínať.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Zuzana, Anna a Mária s rodinami

Deň detí
v parku

v sobotu 27. 5. 2017
Registrácia účastníkov bude pri
kaštieli od 10:00 hod.

vo Svodove

v sobotu 3. 6. 2017
o 9:30 hod. v areáli KD Svodov

v Bowlingu
v sobotu 3. 6. 2017
o 10:00 hod.

139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

30. 4. 2017

31. 12. 2016

31.12. 2015

885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

1 432 686,00 €
8369,22 €
1 406 000,80 €
(17-28)

31. 12. 2014

MEGEMLÉKEZÉS
Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között,
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 2. évfordulóján
Bajkay Magdalénára.
A gyászoló család

Klietky pre chov prepelíc,
králiky, činčily, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky, robíme rozvoz
po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu. Tel. 0907181
(17-40)
800
Príjmeme brigádnikov do reštaurácie na letnú sezónu na termálne
kúpalisko v Štúrove. Dievčatá aj
chlapcov nad 17 rokov, nezamestnaných aj penzistov. INFO: 0911/
836 447 alebo 0905/927 598.

Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby, tapety
• plastový obklad interiérový, exteriérový
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY

(17-41)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):
Štruktúra Kultúrneho atlasu vychádza z historicko-geografických regiónov, sú v ňom zakreslené kultúrno-historické pamiatky. Prírodný
zobrazuje prírodné lokality a chránené územia, v náboženskom sa
nachádzajú informácie o náboženskej štruktúre za posledných 160
rokov. Národnostný vypĺňa medzeru v poznaní rozmiestnenia príslušníkov národnostných menšín.

Wohlleben, Peter: Tajný život stromov (Tatran, 2016)
Autor čerpá zo svojich dlhoročných skúseností lesníka a umožňuje
nahliadnuť do skrytého sveta stromov.

Budzak, D.: Údolie (Budzak Dušan, 2016)
Na Západnom Slovensku, neďaleko rakúskych hraníc je malá obec.
Strhujúci kriminálny thriller, ktorý by ste hľadali skôr v uliciach New
Yorku sa možno odohráva aj za oknami vášho domu v malej obci.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Cass, Kiera: A párválasztó 1 – 5 széria (Gabo, 2013 – 2016)
kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Kultúrny atlas Slovenska; Prírodný atlas Slovenska; Náboženský
atlas Slovenska; Národnostný atlas Slovenska (Dajama, 2015)

Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

UNI P A R K E T

(17-35)

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

(17- 43 )

Položka

Harmincöt lány. Egy korona. Egy lehetőség, ami az életben csak egyszer adódik. A Párválasztóban részt vevő harmincöt lány számára ez
életük legnagyobb esélye. Egy lehetőség arra, hogy kiszabaduljanak
abból az életből, amibe beleszülettek.

Nemere, István: Zsigmond trilógia (Gold Book, 2015)

A szerző a valós történelmi tényekhez ragaszkodva beszéli el hősei
sorsát, felhasználva az elérhető krónikákat, korabeli leveleket, elemzéseket, történészi munkákat. Fordulatokban gazdag, olvasmányos regénye élethű és hiteles képet fest a XIV. század végi Magyar Királyság
történetéről és állapotairól.

King, Stephen: Rémálmok bazára (Európa, 2016)

A Rémálmok bazára húsz, kötetben korábban nem közölt történetet tartalmaz, s King mindegyikhez rövid bevezetőt írt, amelyben feltárja az írások születésének körülményeit és a maga személyes motivációit. Minden
olvasó megtalálhatja itt a maga kedvencét de a szerző figyelmeztet, hogy a
portékáját óvatosan kell kezelni, mert „a legjobbaknak foguk van”.

A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.

2017. május
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Centenáriumi sportünnepély
Június 9. és 11. közötti hétvégén tartják
az első zselízi labdarúgóklub megalapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. A rendezvény előzetes
műsoráról a városi sportklub elnöke, Sokol
László tájékoztatott.
„A jubileum péntek délután kezdődik,
amikor az ifi- és a diákcsapatok játsszák
bajnoki mérkőzéseiket. Ekkor fogadjuk
vendégeinket is, akik másnap részt vesznek
a nemzetközi labdarúgótornán. A hazai
csapaton kívül egy-egy lengyel, szerb és
magyar csapat szerepel a tornán, amelyet
két részre osztottunk, két mérkőzést délelőtt, kettőt délután játszanak.
A rendezvényre várjuk a szlovák, a
nyugat-szlovákiai és a terület labdarúgó
szövetség képviselőit, a városi vezetőket
és képviselőket, és lehet hogy egy meglepetésvendég is elfogadja meghívásunkat. A
szombati napot a polgármester nyitja meg
a pályán felsorakozott játékosok körében.
A második meccs után a legkisebbek csapata is pályára lép, majd ünnepi keretek
közt mondunk köszönetet a klub volt játékosainak, akik legalább egy idényen át szerepeltek a felnőttcsapatban. Ezt követően
játsszák le a torna helyosztóit. A stadionon
emellett egész nap különféle egyéb programok lesznek, este pedig utcabált tartunk,
ahol DJ és élő zene is lesz. Ételről, üdítőről
is gondoskodunk.
Sajnos, a sportklub krónikái nincsenek
a tulajdonunkban. Tudjuk, hogy három

Az ünnepi rendezvényre készülve jelenleg
is folynak
városi sportpálya felújítási
munkálatai. A lelátó felújítása mellett az
épület belső tere – a zuhanyozók, a toalettek,
az öltözők és a folyosó – is felújul. (foto: šh)
létezik, de nem tudjuk, kinél. A volt játékosok névsorát a kortársak elbeszélései
alapján írjuk össze, ezért megtörténhet,
hogy valakit kifelejtünk. Ezért előre
is elnézést kérek a klub nevében. A
volt játékosoknak jó előre kiküldjük a
meghívókat. Amennyiben néhányan nem
kapnák kézhez a meghívót pár nappal a
rendezvény előtt, kérjük, jelentkezzenek,
előre is köszönjük.”
(ik)

Májusi céllövészet
A helyi Magnum Sportlövőklub a
Antifasiszta Harcosok Szlovákiai
Szövetségének zselízi alapszervezete május elsején szervezte meg a
Kisöbű céllövészet első évadját. A
versenyen támasszal végzett 100
méteres lövészetben versenyeztek
a résztvevők, akik Zselízről és
bővebb környékéről huszan jöttek
össze.
A lövészekhez az AHSZSZ
alapszervezetének
vezetőségi
tagja, Gizela Bystrická szólt, aki
a munka ünnepéről, eredetéről
és küldetéséről beszélt. Eredmények a férfiak kategóriájában: 1.
Gyűrűsi Péter, Érsekújvár, 2. Ján
Kováč, Fűr, 3. Varga György, Bény. A zselízi
Simon Márk a 4. helyen végzett. Eredmények
a szeniorok kategóriájában: 1. Dobó László,
Zselíz, 2. Ján Maturkanič, Garamkelecsény,
3. Csala Ferenc, Ipolyság. A zselízi Milan Vékony szorosan mögöttük a 4. helyen végzett.
A győzteseknek és helyezetteknek Haller

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Bešeňov – Želiezovce 4:0 (2:1 (0:0) T. Varga,
P.Valahovič, R. Vadkerti, P.Stano (vlastný)
Želiezovce – Salka 0:2 (0:2) P. Horňan, G. Dajcs
Hotín – Želiezovce 2:1 (0:0) Luca, Travník
(vlastný)-M. Dobiaš
Želiezovce – Kmeťovo 1:0 (0:0) P. Stano
Hurbanovo – Želiezovce 2:1 (0:0) J. Kling,
A. Porubszky – S. Rotík
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Horné Obdokovce – Želiezovce 0:4 (0:3) P.
Rák 2, T. Čík, A. Majtán
Želiezovce – Podlužany 1:3 (0:1) T. Čík – T.
Lakatoš, N. Kupča
M. Dvorníky – Želiezovce 1:6 (1:4) D. Hegyi
– Z. Nagy 2, D. Burin 2, I. Mácsadi, R. Horváth
Želiezovce – Lehota 3:3 (0:1) P. Rák 2, I.
Mácsadi – Sedláček 2, M. Bačinský
Hurbanovo – Želiezovce 0:7 (:3) T. Čík 3, A.
Majtán 2, D. Burin, E., E. L. Svanczár
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Tvrdošovce – Želiezovce 11:3 (3:0) B. Szalai, K. Kovács, Á. Dudáš
Želiezovce – Horné Saliby 1:7 (1:3) D. Tóth
Soporňa – Želiezovce 3:4 (2:1) K. Kovács 3,
Á. Dudáš
Želiezovce – Šaľa B 0:1 (0:1)
Dun. Streda B – Želiezovce 19:0 (9:0)

József, a Magnum Sportklövőklub képviselője, valamint Ida Žáčiková, Csudai István,
Ľudovít Priekopa és Jozef Výboch elnök az
AHSZSZ képviseletében adták át a díjakat.
Az ünnepi hangulatot és a résztvevők versenyszellemét a kellemes napos időjárás is
segítette.
Jozef Výboch

III. liga – délkelet – U15 diákok
Tvrdošovce – Želiezovce 6:1 (2:0) D. Pizúr
Želiezovce – Horné Saliby 2:8 (2:1) Zs.
Miklós, K. Pompos
Šoporňa – Želiezovce 0:4 (0:1) Zs. Miklós 2,
K. Pompos 2
Želiezovce – Šaľa B 2:3 (2:1) Zs. Miklós, N. Benko
Dun. Streda B – Želiezovce 7:2 (2:2) Zs.
Miklós 2
(nyf)
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Az OSSIAN lesz a motorostalálkozó vendége
Tizenegyedik alkalommal szervez Zselízen
motorostalálkozót a ReborFlames MC. A
zselízi kempingben székelő motoros klubról
viszont viszonylag keveset tudni, azonkívül
persze, hogy tavasztól őszig látjuk, ahogy fekete
bőrszerkóban vagányan róják az utakat. A

klubról, múltjáról, jelenéről és jövőjéről, de úgy
általában a motorozás kultúrájáról a két alapítóval, Kurali Lászlóval és Birdáč Marcellel
beszélgettünk.
– Mikor jött létre a klub, kik voltak az alapítói, most hányan vagytok?
Marcell: A „kis” klub 2008-ban alakult, de már
előtte is együtt haverkodtunk páran. Gyakorlatilag gyerekként még Jawákon, meg mindenféle kis
motorokon jártunk motorozni, meg a közelebbi
találkozókra. Sok esetben jogosítványunk sem
volt, de néha még papírjai sem voltak a motorjainknak. Aztán 2008 körül átvettük a zselízi motorostalálkozók szervezését, amelyeket korábban
a párkányiak kezdtek el itt a ’90-es években, az-

tán egy időben a Fekete Sanyiék szervezték Zselízen, Nyíren és Barsváradon. Ekkor éreztük úgy,
hogy jó lenne hivatalos keretek között mozogni,
így az alapítás mellett döntöttünk, de akkor
még csak baráti társaságként. Egy évvel később
pedig bejelentkeztünk MC-nek, vagyis hivatalos,
nemzetközi motoros klubnak. Ennek bizonyos
fokozatai vannak, először support, aztán hangerald, prospect és végül fullcolor MC, ezt végig kell
járni. Nekünk 30 hónap alatt sikerült.
Laci: 2008-ban még tizenhatan kezdtük. Ahogy
professzionalizálódtunk, sokan lemorzsolódtak,
mert ez elég sok kötelezettséggel jár, de jó páran
érkeztek is. Bár nem mindenki zselízi a klubban,
de bárhová megyünk, zselízi klubként jelenünk
meg, pontosabban prisontown-ként, tehát börtönvárosként.
– Mennyire divat manapság a motorozás?
Még 15-20 éve rengeteg motorra emlékszem,
de manapság mintha kevesebb lenne, nem?
Marcell: Mostanában sokkal több motor van,
mint régen, csak az a retro feeling veszett ki,
amit az öreg járgányok adtak, a Jawák és a kisköbcentis motorok. Régebben az normális dolog
volt, hogy minden fiatalnak volt motorja, minden
háznál volt valamilyen gép. Nem volt olyan szigorú a rendőri ellenőrzés, nem büntettek, ha jogsi
nélkül motoroztak a fiatalok, nem jelentgették fel
egymást az emberek… Mára, aki motorozni akar,
az profi módon csinálja, ami azzal járt, hogy
a retro motoros világnak befellegzett. Megvan
ennek az előnye és a hátránya is. Bár akadnak
a mostani motorostalálkozókon is Jawák, de már
jobbára felújított veteránokként.
– Milyen a szervezeti struktúrátok, ki az elnök, tisztségviselők?
Laci: Én vagyok a klub elnöke, Marcell az alelnök, emellett pedig van pénztárosunk, mert tagdíjat szedünk, illetve van roadcapitan, aki tervezi
az utakat és vezeti a konvojt, bár legtöbbször azt
is én szoktam mostanában.
– Hogy lehet valaki a tagotok? Mivel jár a
tagság?

Laci: Hát… ez nem olyan egyszerű. Elég szigorú feltételek vannak, mert nemcsak egy haveri
banda vagyunk, hanem nagyon szoros kötelék
van köztünk. Először is van köbcenti szerinti
megkötés; legalább 500, de inkább 600 köbcentis
motorral kell rendelkezni. Másrészt a tagságnak
is vannak fokozatai. Idegen nem is szokott jelentkezni, csak olyan, akivel már megismerkedtünk,
összehaverkodtunk, motoroztunk együtt stb.
Marcell: De tudatosítani kell, hogy a klubozás és
a szabad motorozás között óriási különbség van.
Van programunk, ami szerint járjuk a testvérklubokat, illetve megkötött tervek szerint motorozunk. Heti szinten találkozunk, gyűlésezünk,
na és persze imitt-amott bulizunk is. Megvan
a saját világunk, ami sok kötöttséggel jár. Sok
embernek akár rámehet a családi élete is, mert ez
egy életstílus. Ezért olyan párt kell választani, aki
ezt elfogadja, és együtt tud vele élni.
– A zselízi motorostalálkozót mindenki ismeri, de ezen kívül nem sok mindent tudnak
az emberek a klubról. Miről szól a klub? Milyen tevékenységet fejtetek ki? Mit érdemes
rólatok tudni?
Laci: Minimum öttagúnak kell lennie a klubnak,
egy stabil székházzal kell rendelkeznie, és évente
legalább egy bulit szerveznie, vagy motorostalálkozót, vagy születésnapi akciót, zártat vagy
nyilvánosat. Emellett van négy független „kis”
klub: Párkányban, Ipolyságon, Aranyosmaróton
és Léván, amelyek távolságban a legközelebb
állnak hozzánk. Segítünk nekik, egyeztetünk
velük, hogy ne ütközzenek a rendezvényeink a
környéken stb.
Marcell: Szlovákiában összesen nyolc MC klub
van, velük nagyon jó a kapcsolatunk, de kiváló
kapcsolatokat ápolunk csehországi és magyarországi klubokkal is. Két éve pedig Székelyföldön is
voltunk, ott is vannak már ismeretségek. Ezenfelül pedig van egy horvát klub, amellyel tartjuk
a kapcsolatot. De jártak már nálunk Németországból és Ausztriából is klubtagok.
Laci: Kívülről nézve kissé zárt világ ez, de nagy→11

Egészségpercek
Az orvosok által végzett genetikai tesztek Szlovákiában nem számítanak újdonságnak. 2017-ben
indult nálunk a NU3GEN projekt, amelynek
egyik alapítója doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. Év
elején találkoztunk, amikor bemutatták a NU3GEN projektet. De miről is van szó?
A NU3GEN egy személyre szabott genetikai
teszteket nyilvánosságra hozó vállalat. Az
ilyen géntesztekhez használt nyálmintából
500 000 genetikai mutációt képes kimutatni.
Ebből az adatmennyiségből egy dokumentum
készül, amelyet nevezhetnénk saját testünk
kézikönyvének. A dokumentumban a génteszt
eredményeit, valamint egyéb, genetikai irányultságú tanulmányokból származó információkat
dolgoznak fel. A végeredmény állandó, és egyfajta használati utasításként használható a kliens

saját testéhez. A kliens megtudja belőle mikroés makrotápanyag-feldolgozási prediszpozícióit (vitaminok, ásványok, cukrok, zsírok, fehérjék), valamint azt, hogyan képes hasznosítani
a tápanyagokat, melyek hasznosak számára és
melyek nem. Ugyancsak értékes információkat
tudhat meg arról, milyen sportra van hajlama,
hogy tud a teste regenerálódni, milyen ellenállók
a porcai, hogyan használja ki az oxigént és egy
sor további adatot. A NU3GEN kutatói jelenleg
az arcbőr egészségével és a szabadon kapható
fájdalomcsillapítók feldolgozásával kapcsolatos
eredmények feldolgozásával foglalkoznak.
Táplálkozási tanácsadóként örömmel fogadom
ezt a projektet, amely kulcsot adhat minden egyes
személyhez. Ilyen adatokkal olyan szintre lépünk,
ahol optimális táplálkozást tudunk ajánlani

bárki számára. A közeljövőben természetes lesz,
hogy az orvos személyre szabott, a szervezetre
a lehető legkevésbé ártalmas gyógyszert ír elő. A
genetikai kutatásoknak köszönhetően a szakemberektől egyéni hozzáállást és személyre szabott
gondoskodást kaphatunk. Hiszem: a kutatás és a
technológiai fejlődés olyan eredményes lesz, hogy
a genetikai teszt mindenki számára elérhetővé
válik, mert ezek az információk eddig ismeretlen
szintre emelhetik az egészségügyi ellátást.
A NU3GEN tudósai engem is kiválasztottak a
tesztek nyilvánosság felé való közvetítésére, aminek keretében tanácsadást és eredmény-elemzést végzek. Ha szeretnének többet megtudni a
géntesztekről, bátran hívjanak fel, a telefonszámom 0917 236 108.
Rastislav Bagita, Slovak Health Club
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A Föld napja – egy jól beágyazódott rendezvény
A Föld napja olyan ünnep, amelyet
rendhagyó módon, tevékenyen ünnepelünk.
Városunkban tíz évvel ezelőtt kezdődött a
történelme. Április 22-én, szombaton délelőtt
idén is összejöttek az önkéntesek a zselízi
szabadtéri színpadnál, a mikolai parkban és
a szódói kultúrház előtt, hogy megtartsák ezt
a napot. Garammikolán 36-an vettek részt a
munkában. A parkban levő játszótéri felszerelést festették, bokrokat metszettek, újakat
ültettek, és a Garam mellett 8 zsák szemetet
gyűjtöttek össze. Szódón a főút és a Garam
mellett szedték a szemetet, felszámolták a
temető melletti illegális szemétdomb egy
részét, és terepmunkát végeztek a játszótér és
a sportpálya környékén. Itt 52 önkéntes vett
részt a munkában. Zselízen 53 önkéntes dolgozott különböző helyeken. A Hviezdoslav
utcai játszótéren takarítottak és festettek, a
parkban szemetet gyűjtöttek, tisztították a
Sári-patakot, de folyt a munka az óvodában,
a lakótelepeken és további közterületeken is.
A rendezvényt a város szervezte a területén
tevékenykedő szervezetekkel és társulásokkal egyetemben.
A résztvevőktől megkérdeztük, mit is jelent
számukra a Föld napja.
Ján Sucháč: Tisztaság és rend,
jobb minőségű életkörnyezet.
Minden évben részt veszek.
Roland Hanzó: A Föld napja
elsősorban a felvilágosításról szól.
Arra neveli az embereket, hogy
jobban tiszteljék a természetet, ne
szemeteljenek benne. Akik eljönnek segíteni, biztosan nem hordják majd
ki a szemetet. Tehát minél többen vesznek
részt, annál jobb. Az én feladatom most, hogy
frissítőt biztosítsak nekik...
Hasznos Anikó: Hogy természeti környezetünk tisztább, életkörülményeink jobbak

legyenek. Minden évben
részt veszünk. És nemcsak
a Föld napján, hanem mindennap igyekszünk tenni
valamit környezetünkért.
Az emberiséget át kell nevelni, valamilyen módon
csak meg lehet ezt valósítani.

Ivan Pál: A Föld napja számomra
azt jelenti, hogy rendbe kell tennünk azt, amit mások rongálnak,
összeszedni, amit mások szétdobálnak. Ilyenkor az emberek találkoznak, beszélgetnek. Biztosan
van jelentősége, legalább évente egyszer, hogy
az emberek rendet tegyenek maguk után.
Ildikó Kállaiová, a Lienka óvoda
igazgatója: Számomra sokat jelent
a Föld napja, mivel mi Zöld Iskola vagyunk. Fontos számunkra,
hogy a minket körülvevő természet rendben és tisztaságban
legyen. Erre neveljük a gyerekeket, ilyen jellegű
tevékenységet fejtünk ki... Sajnos a szülők érdeklődését még nem sikerült annyira felkelteni, hogy részt vegyenek. Reggel voltak itt
néhányan. De a szülőkkel közösen a jövő héten szervezünk önkéntes munkát, remélem,
az egész udvart rendbe tesszük. Szerdától
zöld hetünk van, amely során a gyerekekkel
természetvédelmi tevékenységet fejtünk ki.
A gyerekeken keresztül szeretnénk hatni a
szülőkre is, hogy tudatosítsák, mit is jelent
számunkra a természet.
Duba Tamás: Föld napja... Egy
olyan nap, amikor felszámoljuk
a körülöttünk levő rendetlenséget. Lehetne akár gyakrabban
is, legalább háromszor évente.
Az a lényeg, hogy az emberek összefognak
és rendet tesznek...

Magdaléna Holková: Aki teheti, vegyen részt a társadalmi
munkában, rendrakásban. A
város a miénk, minden kéz és
láb hasznos lehet. Biztosan sok
az olyan hely, ahol rendetlenség
van, és ha mindannyian együtt hozzáfogunk, sokat tehetünk. Örömmel vagyok
itt, minden évben igyekszem itt lenni,
örülünk, hogy tehetünk valamit a város
rendbetételéért.
Szalai Ilona: Sokat jelent számomra. A Föld éltet minket,
gondoskodnunk kell róla, védeni
a természetet. Ezt a kis parkot
minden évben gondozzuk.
Mária Varkoliová: Tisztelem a
természetet, szeretem a természetet. Számomra ez pihehés,
relaxáció. Gondoznunk kell a
természetet.
Csókás Adrián: Tisztítjuk a környezetünket, szemetet szedünk. A
városban olyan a rendetlenség,
hogy az nem normális. Most
rendet rakunk, de ahogy ismerem a zselízieket, egy hetet nem
adok, és ismét rendetlenség lesz. Jó, hogy sok
gyermek segédkezik, és a gyerekek akarnak
dolgozni. Amikor ők felnőnek, talán már
mások lesznek.
Furugláš
Katalin:
Számomra mindennap
Föld napja van, hiszen
a közterületek takarítása
a munkám. Jó lenne, ha
rendesebbek lennének
az emberek, de én így is
szeretem őket. Szívesen vagyok köztük.

A megyei önkormányzat 2016-ban is támogatta
az Alsó-Garam Mentét
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat
költségvetéséből 2016-ban községeink és
társulásaink 12 pályázatát támogatták. Az
Alsó-Garam Menti régió fejlesztésére összesen 26 413,47 eurós támogatás érkezett. A
legtöbb dotáció – összesen 24 814 euró – a
községek megújulását célozta meg, vidékfejlesztésre és hagyományápolásra 1600
eurót hagytak jóvá.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat
támogatásának köszönhetően 2016-ban
területünkön a falvak alapszolgáltatásainak javításával és a közterületeket felújításával javult a polgárok életminősége. A
települések megújulását elősegítő pályázatok
többsége buszmegállók építésére, felújítására

(4 pályázat: Bajtán, Kicsinden, Kétyen
és Libádon), valamint pihenőövezetek
és játszóterek létesítésére (3 pályázat:
Nagyölveden, ahol a helyi önkormányzat, a
Fakóvezekényhez tartozó Bimbulán [Medvecké] és a Zselízhez tartozó Mikolán, ahol
polgári társulás kérvényezte a támogatást)
nyújtották be. A további kérvények a helyi hangszórók felújítására (Nagysalló), a
temetők melletti közterületek szépítésére
(Helemba és Fakóvezekény) irányultak.
Bimbula községben a támogatást a tájház
agyagvakolatának és kemencéjének felújítására fordították. A tájház fokozatos
szépítését a Bimbula polgári társulás végzi.
Egy pályázatot – a nagysallói FOLK-ART

(šh)

társulásét – támogattak a vidéki társulások fejlesztése és a hagyományápolás
témakörben. A társulás, önkénteseinek
köszönhetően, már évek óta foglalkozik
a hagyományőrzéssel, a község történelmi dokumentumainak megmentésével,
összegyűjtésével, ezúttal a megyei önkormányzatnak köszönhetően egyedülálló
kiadványt jelentetett meg: Nagysalló község monográfiáját.
2017-ben a régióban újabb 14 pályázat
kapott zöld utat a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően.
Köztük van Zselíz város és a helyi Csemadok projektje is.
(drp)
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Több évtizednyi kihagyás után ismét bölcsőde nyílhat
Számos egyéb tevékenység mellett idén nagy figyelmet kapnak
az iskolák és iskolai intézmények területi elhelyezésének javaslatai.
Erről Juhász András polgármester tájékoztatott, aki elmondta, hogy
a tervezett változásokat megvitatják, majd egy komplex iskolai koncepcióban állítják össze. Miután a szabadidőközponttal kapcsolatos
tervezet nem került áprilisban napirendre, a polgármester kijelentette, hogy a pedagógusok, a szülők, a képviselők és a bizottsági tagok javaslatait várja a koncepció megalkotásához. De milyen is volt
a polgármester eredeti elképzelése?
Az új koncepció egy régóta szünetelő szolgáltatást, a bölcsődét
is bevezetné. Működtetése iránt a helyi református egyházközség érdeklődik. Az előzetes elképzelések szerint egy 16 férőhelyes magyar
nyelvű intézményről lenne szó, de párhuzamosan szlovák bölcsőde
is létrejönne a művészeti iskola és szabadidőközpont épületében.
Jelentős változások állhatnak be az óvodák és az iskolai intézmények területi elhelyezésében is. „Miután a Franz Schubert Művészeti
Alapiskolát átköltöztetnénk a szolgáltatások házának felső emeletére,
és átszerveződne a szabadidőközpont, a Štúr utcai épület felszabadulna. A szabadidőközpont tevékenysége az alapiskolákba, illetve
a sporttevékenység főleg a T18-as tornaterembe, a kulturális pedig
a művelődési otthonba helyeződne át. A megüresedett épületet felújítanánk, majd átköltöztetnénk oda az Sznf utca 9. alatti szlovák
óvodát, és szlovák nyelvű bölcsődét is kialakítanánk ott. A magyar
óvoda az egykori gimnázium helyiségeiben kapna helyet. Van benne logika, mindkét esetben vannak sportolásra alkalmas területek
a közelben, és végre az óvodások falazott épületekben, nem pedig
nehezen karbantartható, rozoga és higiéniailag kifogásolható objektumokban töltenék napjaikat” – vázolta fel a polgármester iskolai
koncepciójának alappilléreit. Változások a garammikolai óvodában is

lennének. Amennyiben a nemrég előterjesztett, az épület bővítésére
irányuló pályázat sikerrel jár, egy osztály hozzáépítésével bővítenék
az intézmény kapacitását. Az Sznf utca 9. alatti óvoda megüresedett
épületének további sorsa egyelőre nyitott kérdés.
A város kilátásba helyezett tervei a polgármester szerint még elszántabbak. Juhász András kijelentette: a városvezetés elkötelezett az
irányban, hogy duális képzés nyíljon Zselízen – tanonc- vagy szakközépiskola létesítésével olyan hiányszakmákban, mint pl. az asztalos, ács,
vízvezeték-szerelő, gépjavító, amelyek végzőseire a helyi vállalatoknak
szükségük lehet. A szakmailag képzett munkaerő-ellátás eléggé ambiciózus és az egyre nyilvánvalóbb munkaerőhiány idején nagyon is
aktuális terv, a kérdés az, hogy halad majd a megvalósítás.
(ik)

Egyházmegyei majális
Zselízen

Május elsején több száz
résztvevő látogatott el a helyi
református gyülekezet által
szervezett Barsi Egyházmegyei
Majálisra, amelyet idén Zselíz
látott vendégül.
A vendégeket Révész Tibor
református lelkész üdvözölte,
köszöntő mondott Kassai Gyula
egyházmegyei esperes és Nagy
Géza alpolgármester is.
A zselízi református temp-

lomban és a magyar tanítási
nyelvű alapiskola területén a
reformáció 500. évfordulójának jegyében megrendezett
majálison Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.
Az események több helyszínen
folytak, volt kiállítás, előadások,
zenei fellépések, táncház és hagyományőrző foglalkozások is.
(ik)

Nemcsak a láthatót

Megváltozik a játszótér

Nemcsak a főtér, a városi
közutak és járdák, középületek,
hanem a városi épületek kevésbé
látható részei is – mint például
a kazánházak vagy nyilvános
illemhelyek – városunk polgármestere szerint rendkívül rossz
állapotban vannak. Juhász András
nemrég széles körű ellenőrzést
tartott a városi épületekben, és
amint elmondta, az eredmény
katasztrofális. „Két év után arra
a következtetésre jutottam, hogy
mindenről saját szememmel
kell meggyőződnöm. Vannak
szakembereink, akik az egyes
részlegeken és városi intézményekben foglalkoznak a témakörrel, gyakran mégis célszerűbb, ha
a városi vagyon állapotáról első
kézből szerzek tudomást. Például a városi sportpálya épületében nyilván a felépítése óta nem
történt felújítás, az Sznf utca 9.
alatti óvoda állapota nem megfelelő és nem is méltó, a szlovák
alapiskola kazánháza kivételével
az összes kazánház lepusztult állapotban van, a fűtés sok épületben szabályozás nélkül működik.
Az egészből olyan érzésem van,
mintha a városi épületek felújításáról az utóbbi évtizedekben

A Hviezdoslav utcai játszótérhez sok zselízinek kellemes
emléke fűződik, néhány emlék
valószínűleg a közelmúltig itt
álló épülethez is. A múltban
volt büfé, klubhelyiség, később
többé-kevésbé legális
vendéglő vagy zárt
társaságok
szórakoztatásának helyszíneként működött. Ez
utóbbi időszak már az
épület hanyatlását jelentette, pedig szinte jelképe
volt a november előtti
nyugalmas időszaknak.
Annak ellenére, hogy
mind a város, mind
a környék lakosai az
elmúlt években egyre
többet törődtek a játszótérrel, az épület már hosszabb
ideje kihasználatlan volt. Illegális építményként nem is lehetett
tervezett szerepe, így idén áprilisban lebontották.
A játszótér azonban a város és
a lakosok együttműködésének
köszönhetően megújul. A Föld
napján társadalmi munkában
önkéntesek egyengették a terepet, festették a padokat és
a játszóházat. A város eltávo-

csak beszéltek, de semmit nem
tettek volna.” A polgármester
hozzátette, hogy bár ebben a
választási időszakban a városi
objektumok szépítésével szeretett volna foglalkozni, állapotuk miatt inkább a kevésbé
látható részeik és infrastruktúrájuk helyrehozására kell előbb
figyelmet szentelni.
A zselízi szervezett labdarúgás
közelgő jubileumának köszönhetően a városi sportpályán már
megkezdődtek a felújítási munkálatok, amelyekre a városi költségvetésben 100 ezer eurót különítettek el. Az objektum részleges
felújítása keretében megújul a
tribün és az épület néhány helyisége, elsősorban az öltözők és a
zuhanyzók. A városi sportklub elnöke, Sokol László szerint a város
célszerűen használja fel forrásait a
stadionon, a kivitelezők jó minőségű munkát végeznek. Március
végén már három helyiség és a
lelátó egy részének felújítása elkészült. A közeljövőben valósul
meg a főtér átépítése, a városi
hivatal épületének felújítása, és
folyamatosan javítják a közúthibákat is.
(ik)

líttatja a fém elemeket, mert
nem felelnek meg az aktuális
normáknak. A játszóteret új
elemekkel bővítik, belátható
időn belül új hintát és mászókát
telepítenek oda.

A környéken élők azt szeretnék,
ha a lebontott épület helyén
filagóriát emelnének, ahol a
gyerekeket a játszótérre elkísérő
felnőttek is elüldögélhetnek. A
város mérlegeli ezt a lehetőséget,
amely által a Hviezdoslav utcai
játszótérből olyan közterület
válna, amely nemcsak a gyerekek számára lenne alkalmas, hanem egész családok is tölthetnék
itt együtt a szabadidejüket. (ik)
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kastéllyal szemben, a patakon túl építenek
föl, mint tavaly?
A szabadtéri színpadon a program nyitó
ceremóniával kezdődik, mely után bemutatkozik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa, a karnagyok Józsa Mónika,
Stauróczky Balázs, Horváth Géza és Csáky
Antal. Csatlakoznak hozzájuk a Lévai járás
további énekkarai, akik közösen szerepelnek
a színpadon, Kiss Beáta vezetésével, és Kodály
Zoltánnak fejezik ki hódolatukat. Tulajdonképpen pénteken Kodály Zoltánt méltatjuk,
hiszen idén emlékezünk meg születésének 135.
és halálának 50. évfordulójáról. A műsor fő
attrakciója Sebestyén Márta lesz, zenekarával
és táncosaival, majd a Netz és Lippay Andrea
Flamenkorazon Arte Táncprodukcióját láthatjuk. Hajnalig táncház lesz a pajtában.
A pajta és a benne megvalósuló kísérő
program hasonlóan alakul, mint tavaly?
Igen, úgy mint tavaly, idén is segítséget ígért
Szabó László vállalkozó, aki kamionnal elhozza a szalmabálákat, így felépítjük a pajtát,
„Pajta, nyílj ki...” címmel. Lesz ott Gyerekvi-

lág, melynek rendezője Konkoly Annamária.
Jönnek kézművesek, néhányan gyerekekkel
alkotóműhelyben dolgoznak és bemutatkoznak
a falusi színjátszó csoportok. Szabó Csilla, a
komáromi Jókai Színház volt dramaturgja is
megígérte, hogy eljön. Ezenkívül különböző
helyszíneken próbálnak majd a gyermek és
iúsági népművészeti csoportok. Fellép még
Korpás Éva, Badin Ádám, Bandor Éva, Olasz
István és mások. Nem hiányzik majd a borút és
a gasztro-túra sem.
A nagyszínpadon a műsor csak délután
kezdődik?
Igen. 15 óra után kezdődik az egész Felvidékről
érkező népművészeti csoportokat felvonultató
program, amelynek rendezője a kassai Richtarcsík Mihály. Ezután következik a gyermekműsor. A Volner Nagy Melinda által vezetett
Néptánciskola kezdi a sort, majd érkeznek az
iúsági csoportok Pozsonytól Nagykaposig,
ennek a blokknak a rendezője a zselízi Juhász
Sándor lesz. A műsort a felnőtt néptánccsoportok fellépése zárja, ennek rendezője a zselízi
születésű Gálik Gábor és felesége, Klaudia.

Emlékművet állítottak a deportáltaknak
és kitelepítetteknek
Emlékmű átadásával és ökumenikus
istentiszelettel emlékeztek meg április
8-án városunkban a második világháború
utáni deportálásokról és kitelepítésről. A
Beneš-dekrétumok értelmében elrendelt
intézkedések során Zselíz, Garammikola
és Szódó lakosságának egy részét csehországi munkaszolgálatra hurcolták el, ill. a
csehszlovák—magyar lakosságcsere nyomán Magyarországra telepítették ki. A rendezvényen több, akkoriban kitelepített, és
azóta a határon túl élő egykori helyi lakos,
illetve azok hozzátartozói is részt vettek.
A megemlékezés a Csemadok zselízi
alapszervezete szervezésében és a helyi református gyülekezet, az önkormányzat és
a Rákóczi Szövetség szervezési, ill. anyagi
támogatásával valósult meg. Ökumenikus
istentisztelettel kezdődött a zselízi református templomban, amelyet közösen celebrált Révész Tibor zselízi tiszteletes, Kassai
Gyula lévai esperes, Molnár János, a Selye
János Egyetem egykori dékánja, Szabó Dezső
lévai diakónus és Kuczy Lajos nyugalmazott
garammikolai tiszteletes. A résztvevők ezt
követően a Hősök Emlékparkja előtt gyülekeztek, ahol a helyi Tóth Gyula kőfaragó által
készített, zselízi, mikolai, szódói deportáltaknak és kitelepítetteknek emléket állító mű
helyet kapott az első világháborús emlékmű
és az 1848/49-es szabadságharcnak kopjafa
társaságában.
Gubík Ági zselízi születésű színésznő
szavalatát követően az ünnepi beszédek
hangzottak el. Csonka Ákos, a zselízi MKP

alapszervezete elnökének bevezetője után
Juhász András polgármester és Gubík
László, Via Nova-elnök mondott szívhez
szóló beszédet. A felszólalásokban elhangzott: 1946. december 16. és 1947. január 22.

között 579 zselízi, garammikolai és szódói
lakost hurcoltak el Csehországba kényszermunkára. 1947. április 27-től 1949 nyaráig
az államközi lakosságcsere keretében 341
lakost telepítettek át Magyarországra, többeket pedig elüldöztek otthonukból. Ebben
az időszakban a három település lélekszáma
alig több mint 3800 volt, így a retorziók a
lakosság csaknem egyharmadát érintették.
A kitelepítettek helyére 246 magyarországi
és 121 csehszlovákiai lakos költözött.
Az emlékművet a Zselízről egykor kitelepített Lukács Ferenc, a Rákóczi Szövetség
tiszteletbeli alelnöke, Juhász András polgármester és Batár Péter, a szervező Csemadok
helyi elnöke leplezte le.
(ik)

Vasárnap istentiszteletetekkel kezdenek...
Igen, a református templomban kezdünk, majd
a Szent Jakab-templomban folytatjuk, meghívtuk a testvérváros Barcsról a gyermekénekkart.
Meghívásunkat örömmel fogadták. A délutáni
műsor 14.00 órakor kezdődik a somorjai Csali
gyermek néptánccsoport fellépésével, amely
a Fölszállot a páva televíziós vetélkedőben
aranysávos minősítést kapott. Rendhagyó lesz
a kassai Hornád folklórcsoport OKA-MIH
című műsora, amelyet Martin Bača és Štefan
Štec rendezett. Ezután a tavaly is fellépett Berecz András műsora következik. A gálaműsor
17:00-től 19:00 óráig lesz, rendezője a budapesti Deffend Inci tánckoreográfus.
Köszönöm a tájékoztatást.
Števo Hečko

Kéményből szálló
pernye – mi a megoldás?

A központi kazánház kéményéből szálló
pernye miatt sok panaszt hallani a környező
házak lakosaitól, aminek időről időre nyilvános fórumokon is hangot adnak. A városi
képviselő-testületben e problémáról tavaly
év végén és a legutóbbi, áprilisi ülésen szó
volt.
November végén a sokasodó panaszokra
reagálva a város kérvényezte a Lévai Járási
Hivatal környezetvédelmi osztályán a Teplo
GGE K. Társaság tulajdonában levő kazánház szennyezési mutatóinak kivizsgálását. A
hivatal továbbította a kérelmet a Szlovák
Környezetvédelmi Felügyelőségnek, amely
januárban elvégezte Zselízen az ellenőrzést.
Megállapította, hogy a társaság az emissziós
határértékeket betartja, és minden előírt
óvintézkedést teljesít.
Állásfoglalást kértünk a Zselízi Városi
Hivatal építkezési, területfejlesztési és környezetvédelmi osztályától is. Íme: „Habár
az ellenőrzés során nem állapítottak meg
hiányosságot, ez nem jelenti azt, hogy a
lakosok panasza megalapozatlan lenne, hiszen a pernye továbbra is száll. Igaz, ez az
ellenőrzés során nem volt látható. Ha többet
szeretnénk tenni ebben az ügyben, bizonyítanunk kell, hogy a jelenleg érvényben levő
jogszabály nem elegendő. A pernye levegőbe
jutását videofelvétellel vagy fényképekkel
lehet bizonyítani. Abban a helyzetben, amikor az alkalmazott technológia ugyan megfelel a normáknak, de a levegő minőségének
szempontjából hiányos, a cél az, hogy a legfejlettebb technológia (BAT – best avalilable
technology) kapjon helyet az adott berendezésekben. Ahhoz tehát, hogy a város az
adott problémakörben tovább tudjon
lépni, a kazánház közelében lakók
együttműködése szükséges.” A videofelvételeket és fényképeket eljuttathatják a
városi hivatal építkezési, területfejlesztési és
környezetvédelmi osztályára.
(ik)
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Csökkent a kanyaró ellen beoltottak száma
Az utóbbi időben tanúi vagyunk annak, hogy újra felütik fejüket a szinte már
feledésbe merült betegségek. A környező
országokból, főleg Romániából jelentenek számos kanyarós megbetegedést. A
kór már Magyarországon is fertőzött,
előfordult Európa déli részén, majd Csehország után Szlovákiából is jelentettek
kanyarós megbetegedést. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) által meghirdetett,
április utolsó hetében megtartott Európai
Immunizálási Hét keretében kihangsúlyozták, hogy az ilyen típusú betegségek
megelőzésében milyen fontos szerepe van
a védőoltásnak.
A WHO jelentése
szerint az utóbbi
hatvan évben a
védőoltások több
gyermek
életét
mentették
meg,
mint
bármilyen
más orvosi beavatkozás. A kanyaró a
védőoltás 1980-as
bevezetése előtt évente 2,6 millió ember
halálát okozta. A védőoltások történetéről, jelenéről, pozitívumairól és esetleges
veszélyeiről beszélgettünk MUDr. Adriana
Czigányiovával, a lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársával.
Miről szólt az Európai Immunizálási
Hét?
Április 24-től 30-ig sorrendben már a 12. évfolyama volt ennek a kampánynak. Idén „A
védőoltás az élet minden szakaszában védi
az egészséget” jelszó jegyében valósult meg. A
kampány célja az volt, hogy bekerüljön a köztudatba a védőoltások fontossága minden korban, és ezzel is elősegítsük a kollektív védettség
kialakulását és megtartását Európa-szerte.
Mi mindent változtatott meg a védőoltás
az emberiség történetében?
Egészen a 18. század végéig, a háborúkat
és a természeti katasztrófákat leszámítva,
a leggyakoribb halálozási ok a járványos
megbetegedés volt, emiatt jelentősen rövidült
az emberek átlagéletkora. Két fantasztikus
orvosi találmány jelentett óriási változást
ebben a folyamatban: a védőoltás és a 20.
század ötvenes éveiben felfedezett antibiotikum. A védőoltás lényege, hogy gyöngített
kórokozókat tartalmazó készítmény segítségével rávegye a szervezetet az ellenanyag-termelésre. A védőoltások széleskörű
bevezetésének és az antibiotikumos kezelés
célzott kihasználásának köszönhetően a 20.
században az emberélet várható hossza megkétszereződött.
Egyértelmű a védőoltások hatása?
A gyermekek rendszeres és kötelező oltásának hatására csökken a fertőző betegségek

előfordulása, sőt ezek a betegségek el is
tűntek, mint pl. a himlő. A rendkívül fertőző
fekete himlő a 18. században Európában
60 millió ember halálát okozta. Hatalmas
siker és előrelépés volt a himlő elleni harcban a védőoltás bevezetése a legtöbb fejlett államban. Az lett az eredménye, hogy
1979-ben bejelentették: kiirtották a himlőt,
és 1980-ban már az ellene való kötelező védőoltást is megszüntették. 1988-ban a WHO
meghirdette a gyermekbénulás megszüntetésére irányuló programját. Szlovákia egyike
azoknak az országoknak, ahol a védőoltás
korai, 1957-es bevezetésének köszönhetően
jelentősen csökkent e betegség előfordulása. Az utolsó megbetegedést Szlovákiában
1960-ban észlelték.
Mi a helyzet jelenleg ezen a téren?
Az utóbbi tizenöt évben az oltóanyagok új
generációját alkották meg, amelyekkel évente
18 millió gyermek életét menthetik meg. A
kanyaró a következő jelölt az előfordulások
teljes visszaszorításában. 1987-ben Szlovákiában bevezették a gyerekek mumpsz és
rubeóla elleni kötelező oltását. A rubeóla
rendkívül veszélyes betegség a terhes nők
esetében. Vetéléshez vezet, ill. az egészségesnek tűnő magzatról később kiderülhet, hogy
hallás- vagy látászavara van, mentálisan
retardált vagy szívbetegségben szenved.
Járásunkban a védőoltás bevezetése óta eltelt
harminc év alatt jelentősen csökkent ez a
megbetegedés. Kanyarót utoljára 1990-ben,
mumpszot 2006-ban, rubeólát pedig
2001-ben állapítottak meg. A Lévai járásban
az egész szlovákiai helyzethez hasonlóan
a kanyaró, a mumpsz és a rubeóla elleni
beoltottság szintje a 2010-es 99 százalékról
2016-ban 94,6 százalékra csökkent.
A kanyaró most időszerű téma…
Románia és Magyarország után Csehország
volt a következő ország, ahonnan kanyarójárványt jelentettek. Kanyarós megbetegedéseket regisztráltak Ostrava környékén, ahol
a legújabb információk szerint 19 fertőzött
van. Közülük 11 gyermek, akiket fiatal koruk
miatt még nem lehetett beoltani. A járványt
külföldről hurcolták be február végén, március elején. A kanyaró megjelenése azt jelzi,
hogy a betegség vírusa állandóan jelen van
a populációban. Tekintettel arra, hogy Szlovákiában csökkent a kanyaró elleni oltottság
aránya, elméletileg lehetséges kisebb járványok kialakulása, ha a kanyaró vírusa olyan
közösségbe kerül, ahol nem volt védőoltás.
Napjainkban sok szó esik az oltás veszélyeiről is. A vakcinákat ellenzők azzal
érvelnek, hogy az oltóanyag rákkeltő
anyagokat, nehézfémeket tartalmazhat,
hogy vírusfajták közötti keveredés fenyeget, vagy összefüggésbe hozható vele
néhány neurológiai megbetegedés, ill.
gyengíti a szervezet természetes védeke-

ző készségét. Ön szerint megalapozottak
ezek a félelmek?
Az oltás mellékhatásainál sokkal nagyobb
veszélyeket rejt az oltás hiánya, mert enélkül
a kisgyerekek könnyen megbetegedhetnek, és
átadhatják a fertőzést más olyan egyéneknek,
akik valami miatt szintén nem voltak beoltva.
Így terjedhet a járvány, tehát a be nem oltott egyén veszélyezteti a közegészségügyet.
A világon nem létezik semmilyen anyag
vagy termék (a gyógyszereket is beleértve),
amelynek ne lenne a kedvező hatása mellett
a szervezetre nézve nem kívánt hatása is.
Ebből a szemszögből elmondhatjuk, hogy az
oltás kedvezőtlen mellékhatásokkal is járhat,
amelyeket a termék előállítója köteles feltüntetni az oltóanyag csomagolásán. Az oltás
után kialakulhatnak olyan reakciók, melyek
ugyan nem veszélyeztetik sem az egészséget,
sem az életet, de a beoltottnak kellemetlenségeket okoznak, sőt azonnali kezelést, esetleg
rövid kórházi tartózkodást is igényelnek.
Az oltás olyan védelem, amit egészséges
egyénnek adnak be, miközben minden nem
kívánt reakciót figyelnek és értékelnek. Ha a
világon naponta beadott védőoltások vagy
az egy ember életében alkalmazott védőoltások és a nem kívánatos mellékhatások
arányának statisztikáját vesszük figyelembe,
elhanyagolhatóak a mellékhatások, hiszen az
oltás komoly, halálos fertőzésektől véd meg.
Hivatalosan közzétett statisztikai adatok
igazolják, hogy a vakcinák biztonságosak.
Az ingerültség, idegesség vagy a hőemelkedés
a várható mellékhatások közé tartoznak,
melyek azonban nem veszélyeztetik a beoltott egyén egészségét.
Az immunizálással kapcsolatos bizonytalanságot az is okozhatja, hogy a témában nincs nyilvános vita. A támogatók
és az ellenzők más-más platformokon
mondják el véleményüket. Manapság
egyre elterjedtebb, hogy a vélemények
dogmaként jelennek meg, soka tényként
fogadják el őket, és nem tartják fontosnak a kérdések felvetését és megválaszolását. Ön szerint mi a szakemberek
– orvosok, tudósok – feladata ebben a
helyzetben?
A szakemberek, orvosok, tudósok feladata,
hogy minimálisra csökkentsék, kiküszöböljék
az oltásokkal megelőzhető betegségeket. Az
oltás ellenzői úgy tartják, hogy a betegség
kisebb rizikóval jár, mint maga az oltás.
Ez a vélemény gyorsan terjed, de nem megalapozott, semmilyen adat nem támasztja
alá. A társadalomra káros, mert gyengíti
a kollektív immunitást, ami veszélyezteti a
közegészséget, hiszen olyan fertőző betegség
terjedhet el, amely egyébként oltással megelőzhető lenne.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
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Karácsonyig megépítik, húsvétig
megnyitják

Áprilisban nyilvánosságra hozták a Béke utcai bevásárlóközpont építésének ütemtervét.
A városi képviselő-testület áprilisi ülésének résztvevői első kézből, a KLM Real Estate Rt. befektetési társaság képviselőjétől kaptak tájékoztatást. Vladimír Buček képviselői kérdésre adott
válaszában kifejtette, hogy a beruházás legfontosabb szakaszait az év végéig tervezik, addig az
építkezésnek készen kellene lenni. A bevásárlóközpont megnyitását 2018 húsvétjára tervezik.
Hogy az építkezést egyáltalán megkezdhessék, szükséges kidolgozni a város területfejlesztési
terv módosításait és kiegészítéseit. E folyamat elindult az erről szóló képviselő-testületi határozat jóváhagyásával. „Ez a tevékenység kb. másfél hónapot vesz igénybe. Június végén
a testület jóváhagyhatja a területfejlesztési terv kiegészítéseit, júliusban megkapjuk a
területhasználati határozatot, ezt követően kérvényezzük az építkezési engedélyt. Az építkezés a tervek szerint szeptemberben kezdődik, és év végéig befejeződik. Az ezt követő
hónapokban folynak majd a beltéri munkák, húsvétra tervezzük a nyitást” – vázolta az ütemtervet a társaság elnöke.
(ik)
Néhány hónapja már,
hogy üzembe helyezték
a városi hangszóró központi elemét. A lakosok
visszajelzései pozitívak,
ahogy a hangszórót leggyakrabban kezelő városi
könyvtár munkatársainak
tapasztalatai is. A város
tervei szerint a városi
hangszóró felújítása a
jövőben is folytatódik
a hangszórók fokozatos
cseréjével. Idén a költségvetésben 7 ezer eurót
szántak a felújításra.
(fotó: ik)

Tájékoztattak
a pályázatokról

Az építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság április 19-én Kovács Kázmér elnök vezetésével a folyamatban levő pályázatokról tárgyalt. Elhangzott:
amellett, hogy a szódói illegális szemétlerakat
felszámolására benyújtott pályázat elbírálására
várnak, benyújtották a T18-as tornaterem felújításának pályázatát, a város keresi a művészeti
alapiskola és a szabadidőközpont épülete- felújításának lehetőségét is, és pályázatot hirdet
a parki revitalizáció tervdokumentációjának
kivitelezőjére is. A projekt a jogos költségeinek
maximális összege 800 ezer euró.
Készül a tervező kiválasztása a magyar
alapiskola felújításának projektjében, amelynek
kiírása rövidesen várható. A csatornahálózatfelújítási projekt esetében a város az építési
engedély meghosszabbítását kéri, és kiválasztja
a tervezőt a DOS néven ismert bérház hőszigetelési pályázatához. A városi hivatal hőszigetelésének pályázatát már jóváhagyták, jelenleg a kivitelezői közbeszerzés folyamatának
ellenőrzése folyik. Készül a garammikolai
óvoda átépítésének pályázata és a városi kerékpárút- hálózat kiépítésének projektje is.
A polgármester tájékoztatott a városi
temetők üzemeltetői szerződésének felbontásáról, néhány közút felújítási tervdokumentációjának átértékeléséről, valamint arról, hogy a
13 km-es útszakasz felújításának várható költségeit kb. 6 millió euróban állapították meg.
(šh)

Több alulról jövő
Minden pályázat eredményes lett
kezdeményezést!
A város aktuális gondjainak megoldásában az eddiginél sokkal több alulról jövő
kezdeményezésre van szükség. Nincs az
rendben, ha minden javaslattal a városvezetés áll elő. Az áprilisi önkormányzati ülésen
tett kijelentésével ezt üzente Juhász András
polgármester. Kijelentése azzal kapcsolatban
hangzott el, hogy a tanügyi, művelődési és
iúságügyi bizottság, valamint a községi
iskolatanács közös határozatát tolmácsoló
képviselői javaslatra lekerült a napirendről
a szabadidőközpont állami iskolai hálózatból
való törlésének tervezete. A bizottság és az
iskolatanács javaslata alapján ezt a lépést
megelőzően ki kell dolgozni a szabadidőközpont további működésének koncepcióját. „Ebben a kérdésben az alulról jövő
kezdeményezésekre fogok hagyatkozni. Úgy
tűnik, nem szerencsés, ha a kezdeményezés
a városvezetéstől jön. Várni fogom a képviselők, a szülők, a nyilvánosság javaslatait”
– jelentette ki a polgármester. A szabadidőközponttal kapcsolatos javaslat része volt
egy komplexebb, az iskolai intézmények új
elhelyezését célzó tervezetnek, amely több
nagyobb változással számol, többek közt bölcsőde megnyitását is kilátásba helyezi. (ik)

Óriási előrelépésnek titulálta Csenger Tibor Nyitra Megye Önkormányzatának utolsó ülésén
elfogadott határozatokat. Mivel a megyei költségvetés jelentős többlettel rendelkezik, a képviselők úgy határoztak, hogy idén csaknem 100%-ban támogatnak minden sport-, kulturális
és idegenforgalmi pályázatot, továbbá a megyei struktúrában működő Leader-társulások és a
műemlékek felújításának, korszerűsítésének kezdeményezéseit.
Csak Zselízre közel 17 000 euró jut. A kulturális pályázatokra összesen 9780 euró, a sportpályázatokra 7030 euró
érkezik Zselízre. A környező falvakban és a zselízi körzetben
benyújtott pályázatokat is hasonló mértékben támogatják.
„Nem tudok róla, hogy a megyerendszer fennállása óta lett
volna ehhez hasonló intézkedés. Óriási eredményként értékelem, ugyanis ezzel rengeteg olyan kezdeményezést tudunk
elősegíteni, amelyek eddig forráshiánnyal küszködtek. Bízok
benne, hogy ez mindenki megelégedésére szolgál, és ha minden évben ilyen költségvetése lesz a megyének, akkor bevált
gyakorlattá válhat a bőkezű támogatás” – tájékoztatott a zselízi
képviselő.
További útfelújítások is várhatóak
A megyei önkormányzat elfogadta a választási ciklus utolsó, azaz 2017/2-es számú közútfejlesztési csomagját is. A Lévai járásban az Ipolyság és Palást, továbbá a Farnad és Cseke
közti, illetve a Léva és Garamszentgyörgy közti út újulhat meg ennek részeként. Új burkolatot kap a Zalaba–Kisgyarmat közötti szakasz is, illetve felújítás várható a régiónkhoz közeli
Kicsindnél is.
A testületi ülésen egy szociális-egészségügyi szolgáltatásokat érintő általános érvényű rendelet is született, amely szerint Nyitra megye a 2018-as évtől kezdve az elfekvő egészségügyi
intézmények, illetve hospice-ok fenntartóinak is nyújt majd anyagi támogatást.
Csonka Ákos
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teleit meghatározó általános érvényű rendelet (ÁÉR), valamint
az állandó piacterek rendtartását
szabályozó ÁÉR esetében is. A
képviselők több városi telek eladásáról is döntöttek. Két esetben
a Sári-patak melletti garázsok
tulajdonosai kérvényezték az
ingatlanjuk parcellájának eladását, egy esetben pedig egy családi ház tulajdonosai a kerthez
tartozó
terület
vagyonjogi
tisztázása végett kérvényezte a
telekeladást. A nem lakás céljára
szolgáló, városi tulajdonban levő
helyiségek bérbeadására kiírt
pályázatra egy jelentkező jelezte

érdeklődését. A testület egyetértett a pályázat kiértékelésével,
amely eredményeinek nyomán
a Béke utca 24. alatt egy új
körömépítő-szalon létesülhet.
A képviselő-testület tárgyalt a
KLM Real Estate Rt. kérvényéről,
amely városi telket venne bérbe,
hogy áruellátó bekötőutat építsen rajta a tervezett Béke utcai
üzletközponthoz. A beruházó
ügyvezetője, Vladimír Buček
a testületi ülésen személyesen
tájékoztatta a városatyákat az
tervezetről. Elmondta: a bekötőutat a cég saját költségből
építené meg, aztán szimbolikus

Gondok a kerékpárosokkal a
járdán, a kamionokkal az úton

Az áprilisi önkormányzati ülés általános vitájában szó volt a
városi dotációkról, a mikolai park jövőjéről, a szájkosár nélkül sétáltatott kutyákról, a főtér állapotáról, a járdán közlekedő kerékpárosokról, ill. a főutakon megnövekedett teherforgalomról is.
A polgármester arról tájékoztatott, hogy találkozott a Matica
slovenská képviselőivel, akik elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a hasonló szervezetekhez képest kevés városi dotációt
kaptak. A szervezet álláspontját az ülésen jelenlevő egyik tagja,
Kanyuk József tolmácsolta. Hozzászólása után vita alakult ki a
kért támogatás ÁÉR szerinti megalapozottságáról, a kérvény és a
rendelet összehasonlítására azonban nem került sor.
Az egyik felszólaló lakos javasolta: a város vásárolja meg
a mikolai parkot a helyi mezőgazdasági szövetkezettől, hogy
a közösségi terület közterületté váljon. Jelenleg a város bérli a
park területét. A polgármester megígérte, hogy megvitatja a kérdést a város jogászával. A vitába egy másik lakos – a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége helyi szervezetének képviselője – is
bekapcsolódott. Ő a főtéren levő emlékmű állapotát kifogásolta,
egyúttal mindenkit meghívott a világháború befejezésének 72.
é v fordu l ój á n
a koszorúzásra, és szólt a
kutyák
szájkosár nélküli
sétáltatásának
veszélyeiről is.
Egy
további
lakos
arról
Az emlékmű talapzatát még május elején, a
számolt
be,
koszorúzás előtt kijavították.
hogy a járdán
közlekedő kerékpárosok is veszélyt jelentenek. Hozzátette, őt magát nemrég
a járdán ütötte el egy biciklis. A városi rendőrség parancsnoka
megjegyezte: tartottak már ilyen irányú ellenőrzéseket, büntetéseket azonban még nem osztottak ki a szabálytalanul közlekedő kerékpárosoknak. A továbbiakban a központi kazánház
kéményéből szálló pernye okozta gondokról és a párkányi komp
megnyitása óta megnövekedett teherforgalom veszélyeiről is szó
volt.
(ik)

1 euróért átadná a városnak.
Mivel a beruházás során fel kell
mutatnia valamiféle viszonyt a
telekhez, erre az időre a kérdéses
területet bérbe venné a várostól.
„Azzal, hogy városi telken építjük meg a bekötőutat, közutat
létesítünk, amely által problémamentesen elérhetővé válnak
a szomszédos telkek, vállalatunk
csupán tárgyi teher létesítését
kéri a várostól” – mondta a KLM
RE Rt. képviselője. Ezt követően
tájékoztatta a jelenlevőket a tervezett üzletközpont építésének
ütemtervéről is. A testület jóváhagyta a 828 négyzetméteres
terület bérbeadási szándékát 1
euróért. A beruházás egyik feltétele a városi területrendezési
terv módosítása. A testületi
ülésen megerősítették a beruházó már korábban elhangzott
vállalását, mely szerint magára
vállalja a területrendezési terv
építkezéssel kapcsolatos módosításainak és kiegészítéseinek
költségeit. A testület jóváhagyta
a területrendezési terv 6. sz. módosításainak és kiegészítéseinek
beszerzését.
Széles körű vitát váltott ki
a város gazdasági és szociális
fejlesztési programjának értékeléséről szóló beszámoló.
Gubík Emese, a városi hivatal
építésügyi, területfejlesztési és
környezetvédelmi osztályának
vezetője elmondta, hogy a fejlesztési terv teljesítésére a város
eddig 263 276 eurónyi saját és
603 914 eurónyi külső forrást
vett igénybe. Csenger Tibor
megjegyezte: szerinte a beszámolóból hiányoznak a megyével
együttműködésben
végrehajtható fejlesztések, miközben
Nyitra megyének vannak ilyen
területen kihasználható forrásai. A képviselő szerint egy
bizottságot kellene létrehozni
a város tanügyi koncepciójának kidolgozására, hogy a
helyi iskolaügy kérdéseit ne
külön-külön, hanem komplex
egységben lehessen megoldani. Juhász András válaszában
csalódottságát fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy javaslatai
nem kapják meg a kellő támogatást. Hozzátette, hogy a javaslatokat alulról, a bizottságoknak kellene kezdeményezniük,
amelyek eredményesebben is

működhetnének. Jól működő
bizottságként az építésügyit nevezte meg. Kepka Márk szerint
Csenger Tibor javaslata alapján a
városi iskolatanács lehetne a koncepcióalkotó testület. A képviselő
kijelentette: másféle tevékenységet fejt ki az építésügyi, és mást
pl. a gyermekekről döntő tanügyi
bizottság, nehéz őket összehasonlítani. A testület tudomásul vette
a beszámolót.
Miután áprilistól a város
saját erőből biztosítja a hulladékkihordást, e tevékenység
ellátására három dolgozót vett
át saját állományába. A szemétszállító vezetője és a két
kísérő bekerül a városi hivatal
szerkezeti struktúrájába annak
3. módosítása során, amellyel
megszüntettek egy betöltetlen
városi rendőri munkahelyet is.
A testület tudomásul vette a
szerkezeti változásokat. A városi
rendőrség kérdésével foglalkoztak
a jelenlevők a továbbiakban is
a rendvédelmi szerv tavalyi
tevékenységének
értékelése
kapcsán. Polka Pál megjegyezte:
az utóbbi időben javulást lát a városi rendőrség munkájában, bár
biztosan nem javít a képen, ha
egy rendőr nyilvánosan kijelenti,
mikor lesz és mikor nem éjjeli
szolgálat. A képviselő felkérte a
városi rendőröket, hogy szorosabban működjenek együtt az
állami rendőrséggel, és gyakrabban járőrözzenek gyalogosan.
Miroslav Kriška megjegyezte,
hogy az utóbbi hetekben több
betörést jelentettek, amiben szerinte a városi rendőrök számának
csökkentése is közrejátszhat. A
polgármester ismét hangsúlyozta,
hogy koncepciója szerint növelni
kell a térfigyelő kamerák számát,
és kritikusan szólt a városi rendőrség tevékenységéről. A testület
tudomásul vette a beszámolót,
majd a februári és márciusi tevékenységről szóló beszámolót
is. 3000 eurós rendkívüli jutalmat
hagyott jóvá az alpolgármester
számára. A javaslat megvitatása
során a képviselők főleg a Nagy
Géza által koordinált közvilágítás-felújító projektről vitáztak,
amelynek takarékossági vonzata
már előzetesen kimutatható – a
tavalyi év utolsó 7 hónapjában
csaknem egy negyedével csökkent a fogyasztás.
(ik)
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A kanyaró megjelenése azt jelzi, hogy a betegség vírusa állandóan jelen van a populációban. Tekintettel arra, hogy Szlovákiában
csökkent a kanyaró elleni oltottság aránya,
elméletileg lehetséges kisebb járványok kialakulása, ha a kanyaró vírusa olyan közösségbe kerül, ahol nem volt védőoltás.
(Bővebben 4. oldalon.)

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

Zselíz város 2017. június 9–11-én
eseménydús hétvégére hívja önöket:
– 51. Országos Népművészeti Fesztivál
– a zselízi szervezett labdarúgás centenáriumi ünnepélye
– Zselízi Városi Napok
Színhely: városi park, sportpálya

Áprilisi önkormányzati ülés

Szerződésbontás
a sírkertek
üzemeltetőjével
A városi képviselő-testület április 27-én a
városi hivatal esketőtermében tartotta a
31. rendes ülését. Bevezetőben a résztvevők
néhány módosítást javasoltak: lekerült a
napirendről a szabadidőközpont iskolai intézmények hálózatából való törlésének, bekerült a polgármester-helyettes rendkívüli
jutalmazásának javaslata. Az áprilisi ülésnek néhány fontosabb mozzanata volt: a
városi költségvetés első módosításának javaslata, beszámoló a tervezett üzletközpont
előkészületeiről, szerződésbontás a városi
sírkertek üzemeltetőjével, a városi fejlesztési terv teljesítéséről szóló beszámoló.
A képviselők jóváhagyták a határozatok
teljesítéséről és a képviselői interpellációk
intézéséről szóló beszámolót. Tárgyaltak a
temetők üzemeltetéséről szóló szerződés
felbontásának javaslatáról is. A városi vagyongazdálkodási osztály vezetője, Haris
Péter tájékoztatta a testületet arról, hogy a
városi hivatal több panaszt tart nyilván a
városi temetők állapotával kapcsolatban. A
képviselők is hasonló megállapításokat fogalmaztak meg hozzájuk intézett lakossági
panaszok nyomán. Rövid vitát követően a
testület hozzájárulását adta az üzemeltetői
szerződés felbontásához.
A városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője, Monika Tomeková tájékoztatta a testületet
arról, hogy a város 8 ezer eurós támogatást
kapott az országos népművészeti fesztivál
megszervezésére. A támogatás 1725 eurós
önrészt is feltételez. Ezek a tények, valamint
további változások is megkövetelték az idei
költségvetés első módosítását, amelyet a
testület jóváhagyott. Hasonlóan döntött az
ideiglenes piactereken való árusítás felté→3

Az idei Föld napján kb. 150 bejegyzett és több tucat nem regisztrált önkéntes vett részt,
köztük a helyi iskolák tanulói. A rendezvény aktív résztvevői a városrészek – Szódó és Garammikola – lakosai, akik ezúttal is népünnepély jelleget adtak a társadalmi munkának.
(foto: šh)

Népművészeti fesztivál:
magasabbra kerül a léc
Az 51. Országos Népművészeti Fesztivál előkészületeiről Juhász Eszterrel beszélgettünk
Hogyan készülnek a fesztivál 51. évfolyamára?
Amikor a tavalyi évfolyamot készítettük, nagyon magasra tettük a lécet. Nem kételkedtünk
abban, hogy átugorjuk, de azért voltak félelmeink, hogyan tovább.
A tavalyi fesztivál nagyon pozitív visszhangot váltott ki. Megpróbálják a lécet még
magasabbra tenni?
Tavaly nem számoltunk ilyen nagy látogatottsággal, hiszen 15 000 fizető néző vett
részt a fesztiválon. A műsorblokkok magas
színvonalúak voltak, de idén még magasabbra

kerül a léc. Ez azt jelenti, hogy valami újat kell
kitalálni.
Tehát mi vár ránk idén?
Június 9-én kezdődik a Csikó-csárdában, ahol
10 órától lesz a Második Szakmai Konferencia.
A meghívott vendégek közt a legkiműveltebb hazai és külföldi szakemberek lesznek.
A konferencia elnöke Lovász Attila, a Szlovák
Rádió és Televízió magyar adásának igazgatója lesz.
17.30 órakor a Magyar Házban lesz a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet tevékenységéről szóló, vetítéssel egybekötött, kiállítás
megnyitója.
A fő műsor a színpadon lesz, amit idén is a
→5

