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Niektorí povedali, že za týchto okolností
nebudú vládať ďalej, že si to nevedia predstaviť.
Prišli nás však podporiť noví mladí členovia,
zrazu ich bola plná miestnosť. A nahlas nám
povedali, že je škoda to všetko zahodiť, že
treba pokračovať a oni nám chcú pomáhať.
(Viac na 4. strane...)

Aktuálnym
problémom, ktorý
mesto musí riešiť, je
hromadenie veľkorozmerného odpadu
na sídliskách pri
smetiakoch...

93701@pobox.sk
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Podrobný program na 10. strane

Augustové zasadnutie MsZ

Plnenie rozpočtu
podľa očakávaní
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 24. zasadnutí 25. augusta
v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode
rokovania, ktoré viedol primátor Ondrej
Juhász, navrhol predsedajúci doplniť
program o body týkajúce sa súhlasu mesta
s umiestnením pamätníka vysťahovaným
občanom mesta a busty Augustína Fischera
Colbrieho. Zastupiteľstvo s tým súhlasilo
a následne zobralo na vedomie správu
o činnosti mestskej polície v uplynulom
období. Poslanci prerokovali správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na
nový školský rok, ktorú zobrali na vedomie.
Primátor v rámci nej informoval o tom,
že riaditeľka CVČ požiadala o uvoľnenie
z funkcie. Predseda komisie školstva Marek Kepka oboznámil prítomných s tým,
že na zasadnutí komisie sa riešil problém
devastovania majetku v školských areáloch.
Prítomného náčelníka mestskej polície Rolanda Hanza požiadal o zvýšenú pozornosť
pri kontrole týchto areálov a v rámci nich
najmä detských a multifunkčných ihrísk.
Prerokovali aj správu o kontrole plnenia
uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Primátor v rámci nej
požiadal poslancov, aby inštitút interpelácie
využívali až v prípade, keď sa iným spôsobom nevedia dopracovať k očakávanému
výsledku, pretože riešenie cez referentov
a vedúcich na MsÚ je operatívnejším
a účinnejším. Následne MsZ prerokovalo
a schválilo zmluvu o hlavnom kontrolórovi
viacerých obcí a schválilo správu hlavného
kontrolóra o výsledku finačnej kontroly.
Ekonómka mesta v rámci prerokovania
plnenia programového rozpočtu mesta
za prvý polrok oboznámila prítomných
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Školy ožili...
Upršané septembrové ráno a prvé zvonenie dali definitívnu bodku za letnými
prázdninami a 5. septembra sa pre žiakov
a mnohých rodičov roztočil každodenný
kolotoč povinností súvisiacich so školou.
V slovenskej ZŠ začalo školskú dochádzku 460 žiakov v 21 triedach. Do školy
nastúpilo 56 prvákov, ktorí sú zadelení do
troch tried. V škole pracuje 51 zamestnancov, z toho 38 pedagógov, v jedálni pôsobí
6 pracovníčok.
Počas prázdnin bolo opravené oplotenie školy, prebiehala výmena osvetľovacích
telies, opravy na multifunkčnom ihrisku
a z dôvodu nárastu počtu detí v školskom

klube sa rozšíril areál na odpoludňajšiu
a rekreačnú činnosť, ktorý bol ohradený
a prepojený s detským a dopravným ihriskom.
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
navštevuje v tomto školskom roku 279
žiakov v 16 triedach. V 1. ročníku začalo
školskú dochádzku 29 detí. V škole pracuje
25 pedagogických a 7 nepedagogických
zamestnancov, v školskom klube 4 vychovávateľky a v jedálni tiež 4 zamestnankyne.
V lete umiestnili do niekoľkých miestností
nábytok získaný sponzorsky od firmy De
Miclén, prebehla oprava kanalizácie a ďalšie údržbárske práce.
(ik)
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so základnými ukazovateľmi správy a dodala, že plnenie je primerané očakávaniam.
Bežné príjmy boli v prvom polroku plnené
na 53, bežné výdavky na 48 %. Plnenie kapitálových príjmov a výdavkov skresľujú
transakcie spojené s prevzatím bytových domov. Peter Martosy poznamenal, že by bolo
osožné vykázať príjmy a výdavky na tieto
bytové domy, aby bolo jasné, či na ne mesto
náhodou nedopláca. Podľa Moniky Tomekovej sú platby nastavené tak, aby pokrývali
splátky úveru, tvorbu fondu opráv aj náklady
na správu bytov, navyše v každom prípade je
tam trojmesačná záloha ak finančná rezerva.
Dodala, že nedoplatky v týchto bytoch nie sú
evidované.
Poslanci prerokovali informatívnu správu o pohľadávkach, od vymáhania ktorých
bolo v roku 2015 upustené. Informáciu
o dvoch pohľadávkach v celkovej výške
necelých 34 eur zobralo MsZ na vedomie.
Oboznámila sa aj s návrhom na odpísanie
ďalších pohľadávok, pri ktorých, keďže ide
o sumy vyššie ako 750 eur, sa podľa VZN
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vyžaduje súhlas zastupiteľstva.
Podľa Marianny Šedivej takéto pohľadávky
skresľujú hospodársky výsledok, preto sa
odpisujú z účtovníctva, to však neznamená,
že by sa od ich vymáhania trvale upustilo.
MsZ súhlasilo s odpísaním daňových pohľadávok vo výške 2047 a 26 938 eur. Schválilo
aj trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok na nájomnom, avšak
iba v dvoch prípadoch pre úmrtie dlžníkov.
V ďalších prípadoch MsZ žiada úrad o predloženie dokumentov o doterajšom postupe
vymáhania nedoplatkov.
MsZ schválilo návrh na pridelenie dotácií z mestského rozpočtu. Finančnú podporu
dostalo 14 organizácií a združení na území
mesta v celkovej sume takmer 9 tis. eur.
Schválilo aj žiadosť Mestského športového
klubu o prenájom nebytových priestorov
na Petőfiho ul. v objekte v majetku mesta
za 1 euro ročne s tým, že náklady na energie
bude hradiť klub. Nečakanú polemiku vyvolala žiadosť občana o odkúpenie pozemku
vo Svodove, keďže o odkúpenie pozemku
neskôr požiadal aj jeden z poslancov. Peter
Martosy sa vyjadril, že o odkúpenie pozemku, ktorý pred časom patril ich rodine,
chcel požiadať po voľbách, keď už nebude
poslancom, kvôli doručeniu ďalšej žiadosti
však musel konať, má však s tým morálny
problém. V rozprave sa riešili možnosti
odkúpenia mestského pozemku poslancom.
Primátor poznamenal, že hlavnou otázkou,
ktorú treba na mieste vyriešiť, by malo byť,
či mesto vôbec chce ten pozemok predať
a v prípade, že áno, najspravodlivejším
spôsobom by bol predaj dražbou. Vzápätí
zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer predaja
a vyhlásilo pozemok za prebytočný majetok

mesta.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu, že v rámci obchodnej verejnej súťaže
na predaj klubu dôchodcov nebola doručená
žiadna ponuka. Prítomní si to vysvetľovali
tým, že budova bola síce znalcom ocenená, reálne je však v nevyužiteľnom stave
a je potrebné ju zbúrať, čím by záujemcom
vznikli dodatočné náklady. MsZ teda uložilo,
aby boli búracie práce súvisiace s odstránením nehnuteľnosti ocenené a tieto náklady
zohľadnené formou zníženia predajnej ceny
v novej obchodnej verejnej súťaži.
MsZ schválilo vybudovanie pamätníka
občanov vysťahovaných zo Želiezoviec, Mikuly a Svodova v rokoch 1946–1948, stavbu
ktorého má zabezpečiť OZ Csemadok v trojuholníkovom parku na Schubertovej ulici.
Schválilo aj umiestnenie busty Augustína
Fischera-Colbrieho pred rímsko-katolíckym
kostolom, ktorá má byť odhalená v rámci
mestských dní 18. septembra. Poslanci zobrali na vedomie informáciu o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu, zobrali
na vedomie návrhy na udelenie mestských
ocenení a schválili udelenie ceny Pro Urbe
Jozefovi Kanyukovi. Ocenenia sa budú odovzdávať na mestské dni, v súvislosti s ktorými vyzval Pavel Polka svojich kolegov, aby
sa intenzívnejšie zapájali do diania najmä
svojou účasťou a budovaním vzťahov s členmi delegácií družobných miest. Zobrali na
vedomie informatívnu správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, výstupy
z rokovania komisií pri MsZ a za člena komisie na prešetrenie sťažností voči činnosti
poslanca, primátora a hlavného kontrolóra
zvolili poslanca Norberta Šuchtera. V rámci
diskusie Tibor Csenger poznamenal, že zmena prístupu mesta k údržbe parku naozaj
nebola jednorazovou záležitosťou, areál sa
udržiava naďalej, čo sa odzrkadľuje aj v tom,
že tam chodí viac ľudí.
(ik)

Krátko
MsP mapuje prisťahovalcov v mestskej
časti Karolína, kedže vedenie mesta dostalo
správu, že početnejšia skupina ľudí sa tam
v jednom z domov usadila bez toho, aby sa
zahlásila k trvalému pobytu.
Riaditeľka CVČ požiadala o uvoľnenie
z funkcie zo zdravotných dôvodov. Na
výkon jej funkcie bol dočasne poverený
Alexander Juhász a do pol roka by malo
prebehnúť výberové konanie na obsadenie
funkcie. Ako vyhlásil primátor na augustovom zasadnutí, pri tejto príležitosti bude
treba prehodnotiť aj otázku budúcnosti
CVČ. Inštitúcia sa pripravuje na novú sezónu so štyrmi internými zamestnancami na
čiastkový pracovný pomer. Plánuje otvoriť
25 krúžkov pre asi 200 záujemcov.
Po schválení prenájmu mestského múzea
občianskemu združeniu Castellum Zeliz
za symbolické nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bola začiatkom augusta
zaregistrovaná ďalšia podobná žiadosť.
O prenájom nebytových priestorov s rozlohou 60 m2 v budove Sazky na Petőfiho ulici
za symbolické nájomné 1 € ročne požiadal
Mestský športový klub. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva podľa žiadosti v dlhoročnej podpore výchovy mládeže k športovému
rastu a v reprezentácii mesta. MsZ žiadosť
schválilo s tým, že náklady na energie bude
znášať klub.
V MŠ na Ul. SNP 9 nastúpilo začiatkom
septembra 98 detí. Podľa správy o pripravenosti materských škôl na nový školský
rok sa do prvej triedy hlásilo v máji tohto
roka 38 detí, prijatých však bolo iba 20, 18
žiadostí bolo odmietnutých z dôvodu nedostatku miesta. V MŠ s VJM začalo školský
rok 62 detí, v mikulskej MŠ 24 detí.

V centre mesta pribudne busta
V nedeľu 18. septembra bude pred Kostolom sv. Jakuba odhalená busta Augustína
Fischer-Colbrieho. Ako nám povedal Ákos Csonka, stane sa tak dopoludnia po skončení
rannej svätej omše za prítomnosti jej autora, Tibora Túri Töröka,
Augustin Fisher-Colbrie bol rímskokatolícky duchovný,
prekladateľ a publicista. Narodil sa v roku 1863 v Želiezovciach. Po vyštudovaní teológie na viedenskom Pazmáneu
bol v roku 1886 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v
Budapešti, prednášal na viedenskej univerzite, bol rektorom
viedenského Pazmánea a v roku 1907 sa stal košickým biskupom. Po vzniku Československa bol jediným biskupom,
ktorý zostal vo svojom úrade. Zomrel v roku 1925, pochovaný je v košickom dóme. (viac: ŽS 2/2005, str. 8 a ŽS 6/2010,
str. 13)
„Tibor Túri Török je maďarský sochár, ktorý bustu slávneho
želiezovského rodáka zhotovil zadarmo. Podstavec zhotovil
miestny kamenár Július Tóth. Na slávnostnom akte odhalenia
prehovorí historik Imre Molnár, sochu odhalí umelec spolu s
primátorom mesta,“ povedal Ákos Csonka.
(šh)

september 2016

Želiezovský spravodajca 3

Krátko

Peter Martosy sa vzdal poslaneckého mandátu

Mesto má od augusta svojho záhradníka.
Informácia o tom odznela na augustovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mestský záhradník vraj predtým už pôsobil
v podobnom pracovnom zaradení, okrem
iných bude jeho úlohou koordinácia aktivačných pracovníkov. Od augusta vzniklo
na úseku správy mestského majetku miesto
údržbára, ktorý pôsobí prednostne v areáli
materských škôl a CVČ–ZUŠ. V spolupráci
s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a s refundáciou mzdových nákladov
boli na obdobie troch rokov vytvorené
pracovné miesta terénnych pracovníkov,
ktorých úlohou bude najmä poradenstvo
pre sociálne slabšie a vylúčené skupiny
obyvateľov.

Ukončenie augustového zasadnutia
mestského zastupiteľstva, a teda aj letnej
uhorkovej sezóny nezostalo bez prekvapení. Od posledných komunálnych volieb
neuplynuli ani dva roky a už sa chystá tretia
zmena v zložení mestského zastupiteľstva.
Po tom, čo vlani došlo k dvom personálnym
zmenám kvôli nástupu D. Csicsmanovej na
post prednostky MsÚ a úmrtiu L. Vékonya,
tretiu zmenu ohlásil Peter Martosy. Po
ukončení augustového rokovania si vyžiadal chvíľu pozornosti a vyhlásil, že sa vzdáva
poslaneckého mandátu.
„Nie je to jednoduché rozhodovanie. Z boja sa neuteká,
ale myslím si, že teraz to už
nie je boj. Mesto je na dobrej
ceste a časy, kedy bolo potrebné
búchať do stola, sú preč. Na to
som sa cítil ako človek namieste,
zopár vecí sme odvrátili, aby
sa nestali väčie ´prúšvihy´. Keď
budem v budúcnosti požiadaný,
veľmi rád kedykoľvek pomôžem.
Už mám toho dosť, nechcel
by som takýmito situáciami
ničiť seba a spôsobovať takéto
situácie,“ vyhlásil poslanec
v spojitosti s programovým
bodom, týkajúcim sa odkú-

Mestské zastupiteľstvo zobralo na svojom
augustovom rokovaní na vedomie informáciu o návrhoch na udelenie mestských
ocenení. Na cenu Pro Urbe bol navrhnutý
Jozef Kanyuk pri príležitosti svojich 70.
narodenín, Cenu primátora má v tomto
roku dostať Estera Juhászová za svoj prínos
k miestnej kultúre a programovú realizáciu 50. celoštátneho ľudovo-umeleckého
festivalu. Ďalšie návrhy mestských uznaní:
OZ Svodov – pamätný list, MO Csemadok,
účastníci brigády ku Dňu Zeme a účastníci
prác na zveľaďovaní parku – ďakovný list.

Pribudlo parkovisko,
chodníky obnovené
Rozvojové aktivity na území mesta
pokračovali aj v letných mesiacoch. Po
odovzdaní multifunkčného ihriska vo
Svodove, pri príležitosti Dňa Svodova,
prebiehali v júli a auguste najmä práce
v oblasti rekonštrukcie prvkov dopravnej infraštruktúry.
Jednou z takýchto aktivít bolo vybudovanie parkoviska pri mestskom
trhovisku, na pozemku medzi bývalým

pionierskym domom a lekárňou. Parkovisko je, najmä v dňoch predaja, teda
v stredu a sobotu, ale často aj v iné dni
využívané. Obnovou by malo prejsť aj
trhovisko, počet stánkov by
mal byť zredukovaný, zostávajúce však budú postupne
rekonštruované.
Oproti vchodu do parku na Komenského ulici
a
na
rohu
Komenského
a Slnečnej prebiehali v lete
opravy chodníka, v rámci
ktorých bol na
týchto miestach
vytvorený bezbariérový priechod. Rekonštrukcia chodníka prebiehala v auguste a začiatkom
septembra aj v centre mesta.
Na
poslanecký
podnet
bola obnovená trasa medzi

penia pozemku vo Svodove. Počas jeho
prerokovania vyhlásil, že o odkúpenie chcel
za bežných podmienok požiadať po tomto volebnom období, keď sa už nechystal
kandidovať za poslanca. Aj v súčasnosti je
majiteľom susedného pozemku, situáciu
však skomplikovala žiadosť ďalšieho občana o odkúpenie parcely a nejasnosti okolo
otázky, akým spôsobom môže poslanec
nadobudnúť mestský majetok.
Verejnosti je Peter Martosy, ktorý získal mandát
tretíkrát po sebe, známy
najmä v ekonomickej oblasti.
Dlhodobo presadzoval prehľadnosť rozpočtu, prísnu
kontrolu výdavkov mesta
a bol jedným z najväčších
kritikov predchádzajúceho
primátora. Vo svojom prejave
sa kolegom v zastupiteľstve
viackrát poďakoval za spoluprácu a dodal, že vzdanie
sa mandátu prebehne podľa
legislatívnych požiadaviek.
Ďašlím v rade náhradníkov,
ktorí by mohli nastúpiť na
uvoľnené poslanecké miesto,
je Irena Turzová, ktorá sa
však medzičasom zamestnala na mestskom úrade ako
vedúca odboru vnútorných
a sociálnych vecí. Za ňou v poradí nasleduje Alexander Tóth, pracujúci v štátnej
službe v hlavnom meste, potom Henrieta
Kurucová, pôsobiaca na miestnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na uvoľnené poslanecké miesto nastúpil v polovici
septembra Alexander Tóth.
(ik)

dvomi kostolmi, reformátskym a rímsko-katolíckym. Aj v tomto prípade je
samozrejmosťou bezbariérovosť, ako
aj umožnenie bezproblémového vjazdu
vozidiel na námestie.
(ik, foto: rl)
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Orientovať sa na deti a starých ľudí...
Svodov bol samostatnou obcou, od roku
1976 je mestskou časťou Želiezoviec. Zanikol
miestny správny orgán (MNV), organizácie a
neskôr postupne aj základná škola, materská
škola. Tak, ako to dokonca aj v samostatných
menších obciach býva, ochabol spoločenský
život.
Pred desiatimi rokmi sa však o Svodove začalo stále viac hovoriť, a to práve v súvislosti
so spoločenským dianím. Deň detí priťahoval stále viac rodičov s deťmi z okolia práve
do Svodova. Popri podobných podujatiach sa
Svodovčania vtedy chystali na veľkú oslavu
850. výročia prvej písomnej zmienky. Vzniklo občianske združenie Svodov a v Želiezovciach i okolí sme si postupne zvykli na to, že
Svodov je miesto, kde sa stále niečo deje...
Vlani začiatkom leta však prišla smutná
správa. Ing. Ladislav Vékony, poslanec Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach, ktorý
bol považovaný za dušu novodobého svodovského diania, nečakane zomrel. Nekonal
sa očakávaný každoročný Deň Svodova, ani
ďalšie podujatia.
Od začiatku roka 2016 sa činnosť združenia
opäť rozbehla, uskutočnilo sa stavanie mája,
Deň detí, Deň Svodova, detský letný tábor...
O minulosti, prítomnosti i budúcnosti Svodova a rovnomenného združenia sme sa
porozprávali s predstaviteľkami občianskeho
združenia Svodov Julianou Hanzovou a
predsedníčkou Henrietou Kurucovou.
Už od začiatku ste popri Ladislavovi
Vékonyovi práve vy vnímané ako pilier
združenia. Čo pre vás znamená byť Svodovčankami?
H: Som rodená Svodovčanka, vo Svodove som
prežila detstvo, vyrastala som tu. Keď som sa
vydala, 16 rokov som bývala v paneláku v
Želiezovciach, ale aj tak som väčšinu voľného
času trávila vo Svodove, kde mám rodičov. A
pred tromi rokmi sme sa sem presťahovali.
J: Ja pochádzam z Bratislavy, ale moja mama
tu vyrástla, mali sme tu starých rodičov a u

nich sme trávili celé leto. Vždy sme sa sem vra- odkázané na niekoho cudzieho. Sú odkázané
cali a napokon som sa sem vydala.
jeden na druhého, dávať na seba pozor, napríAko to bolo so Svodovom predtým, než ste klad pri nočných hrách.
začali svoje aktivity. Napríklad pred dvad- J: V prvý večer Henka deťom povie, že všetci si
siatimi či tridsiatimi rokmi. Organizovalo tykáme, sme kamaráti, pomáhame si a jeden
sa tu niečo?
druhého nepodrazíme. A určíme si pravidlá.
H: Ako dieťa si pamätám dni detí na ihrisku. H: Spolu si robíme program. Keďže sú to väčMám fotku, ako strieľam zo vzduchovky, bolo to asi v roku 1988.
Boli to vlastne také športové dni
- dopoludnia pre deti, popoludní
futbal. Potom to prestalo.
Kedy sa potom vo Svodove aktivita obnovila? Boli to dni detí?
J: Asi v roku 2002 sa začali robiť
dni detí, ale bolo to také spontánne, robili to Lacko Vékony, Štefan
Lacko, Tibor Borka...
H: Bolo to skôr také rodinné. Rodiny sa stretávali pri Hrone, robili
stanovačky, opekačky. Postupne sa
pridávali ďalšie deti a rodiny.
Takže to spočiatku bolo také
spontánne. Kedy sa to začalo Je známym faktom, že spoločne trávený čas posilňuje pocit
vzájomnej spolupatričnosti, a to dokonca aj medzi generáciami.
oficializovať?
J: Vychádzalo to z rodín a postupne Roland Hanzo: „Vyrastal som vo Svodove a mal som o osem
sa to rozrastalo. Doobeda to bolo rokov staršieho brata. Vtedy však nebolo zvykom, že by sa starší
pre deti, poobede to bol športový hrali s malými, každý sa bavil len so svojimi rovesníkmi...“
deň pre všetkých, futbal, guláš a
šinou deti od 6 do 16 rokov, je náročné zaujať
večer zábava.
H: Po zrenovovaní areálu kynológov sa tam všetkých. Ale to, že tie deti sa takto spriatelili,
začali robievať dni detí. V roku 2004 bola je vidno nielen v tábore, ale aj keď sú doma.
zatvorená škôlka, tak sme tam začali robievať Stretávajú sa, navštevujú sa a hrajú sa spolu.
Mikuláša, kareval... Boli to aktivity, ktoré boli Máte pocit, že Svodovčania oceňujú vašu
predtým vo svodovskej škôlke zaužívané a cho- prácu?
J: Je to individuálne. Podujatiami sa snažíme
dievali na ne aj rodičia.
Vtedy sme ešte nemali v užívaní kultúrny dom, zaujať všetky generácie. Pokiaľ Deň detí a letné
v škôlke sme organizovali akcie a postavili sme tábory sú pre deti, starší ľudia chodia najmä
tam aj detské ihrisko. To sme presťahovali, keď na stavanie mája a Deň Svodova a podujatie
špeciálne určené pre nich je posedenie seniorov.
sme do užívania dostali kultúrny dom.
Oslavy 850. výročia prvej písomnej zmien- Pozývame naň tých, ktorí dovŕšili 60 rokov.
ky o Svodove 22. júla 2006 boli vlastne Niekedy roznosíme 80 až 90 pozvánok, ale sme
radi, keď ich príde aspoň 40. Najvďačnejšie sú
zároveň prvým Dňom Svodova...
J: Vtedy sme sa rozhodli založiť občianske asi rodiny s deťmi.
združenie, keď nám sponzori hovorili, že nám H: Za každou akciou je práca a obetovaný
ľahšie budú vedieť poskytovať peniaze, keď voľný čas, preto sme sklamaní, keď ľudia nepríbudeme oficiálne organizovaní. V septembri du. Sme vždy otvorení návrhom a želaniam, o
všetkom si môžeme pohovoriť. Stretávame sa
vzniklo Občianske združenie Svodov.
Robili sme veľa akcií, rok 2008 bol rekordný, preto, lebo chceme, nikto nás nenúti.
mali sme 18 akcií za rok, teda takmer každý J: Napríklad na tohtoročné stavanie mája prištretí víkend niečo bolo. Po roku 2009 sa počet lo aj veľa starších ľudí, mali sme z toho radosť.
akcií ustálil, teraz máme repertoár tradičných Lebo to robíme pre ľudí.
Ťažko by mohol niekto pochybovať o tom,
podujatí v ustálených termínoch.
Odkedy organizujete letné tábory pre že Ladislav Vékony bol svojou oddanosťou
a oduševnením pre komunitu nenahradideti?
H: Začali sme v roku 2009, boli sme v Bojni- teľný. Po jeho odchode ste akiste museli
ciach, o rok neskôr v Radave... Sú to tábory riešiť v sebe zmysel pokračovať...
nielen pre deti, chodia tam s nami aj násťroční, J: Všetci sme to museli riešiť. Jasné nám v tej
chvíli bolo len to, že potrebujeme pauzu...
neodmietame ani rodiny.
Na Dni Svodova ste hovorili o tom, že H: To, čo sa stalo, veľmi zasiahlo do našich
vďaka táborom a nácvikom programov životov, nehovoriac o chode združenia. A deň
sú svodovské deti zomknutejšie, sú medzi po pohrebe sme išli s päťdesiatimi deťmi do tábora. Riešili sme, či ísť alebo neísť a zhodli sme
nimi lepšie vzťahy...
H: Deti sú úplne iné, keď sú bez rodičov a sú sa na tom, že to nemôžeme stopnúť. A riešiť
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čokoľvek iné, na to nebol čas.
J: Musím povedať, že celý ten tábor držala
Henka. Keby jej vtedy nebolo, tak by sa to zrútilo a to by bol problém. Pri päťdesiatich deťoch
sa nedá poľaviť a Henka vtedy držala prípravy
aj celý tábor.
H: Boli rozbehnuté prípravy na Deň Svodova,
zrušili sme celý program. Dohodli sme sa, že si
dáme pauzu a na začiatku roka zvoláme výročnú schôdzu a rozhodneme sa, čo ďalej.
Ako potom prebehla schôdza?
H: Predtým nás zaujímalo, koľkí zostávajú a
koľkí odchádzajú. Ale vedeli sme, že bude potrebné začať nanovo.
Boli aj takí, čo odišli? Prečo?
J: Pre nikoho z nás to nebolo ľahké. Na schôdzi
sme hovorili o tom, či ísť ďalej alebo nie, každý
si mohol povedať svoj názor. Niektorí povedali,
že za týchto okolností nebudú vládať ďalej, že si
to nevedia predstaviť.
Prišli nás však podporiť noví mladí členovia,
zrazu ich bola plná miestnosť. A nahlas povedali, že je škoda to všetko zahodiť, že treba
pokračovať a oni nám chcú pomáhať.
H: A naozaj chodia a pomáhajú. Vynikajúca je

spolupráca napr. s Majom Budom, oni iniciovali
aj Memoriál Ladislava Vékonya a tým nám veľmi
pomohli. Fantasticky pomohli na Deň Zeme, vďaka
nim sa tento rok urobilo najviac roboty zo všetkých
doterajších ročníkov. Mladí pomáhajú aj inokedy,
napr. kosením, poskytnutím techniky a pod.
Na vlaňajšom stavaní mája mi Ladislav
Vékony povedal o tom, že ste mladých
násťročných Svodovčanov prijali za členov
združenia a nemusia platiť členské, pretože
zatiaľ nezarábajú. Vraj z toho mali radosť.
Potom na Dni detí ich bolo vidno pomáhať
na jednotlivých stanovištiach...
H: Tí násťroční sa už necítia deťmi, oni už súťažiť nechcú, ale chcú pomáhať. Sami prišli s touto
iniciatívou a my sme na tie disciplíny nemuseli
hľadať niekoho z radov dospelých.
Ako vidíte budúcnosť Svodova a občianskeho združenia?
J: Vo svojej činnosti sa chceme orientovať na deti
a starých ľudí. V deťoch je naša budúcnosť a keď
budú podchytené, budú zmysluplne tráviť čas.
H: Veľmi sme preto vďační za multifunkčné
ihrisko. To nám veľmi pomohlo. Ešte budeme
musieť upraviť okolie, keď budú sieťky. Ale už

Na podporu združení takmer 9 tis. eur

Šesť rokov nemali organizácie na území mesta možnosť získať mestské dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám.
VZN bolo prijaté v roku 2007 a po ďalšie roky malo mesto dostatok financií
na rozdeľovanie dotácií – až do roku 2010, kedy sa dopady globálnej finančnej
krízy začali naplno prejavovať v oblasti hospodárenia samospráv. V roku 2009
mesto ešte rozdalo dotácie vo výške 50 tis. eur, o rok neskôr v objeme 34 tis. eur.
Všeobecný útlm ekonomiky, s tým súvisiace menšie príjmy štátneho rozpočtu
a zníženie objemu vyplatených podielových daní samospráve však spôsobili, že
v ďalších rokoch mestu nezostali žiadne voľné prostriedky na podporu občianskych združení. V Želiezovciach situáciu sťažovala aj prehnaná projektová aktivita v predchádzajúcom období konjunktúry, ktorá spôsobila vážne ohrozenie
finančnej stability mesta.
Prvé mesiace a roky nového vedenia prebiehali v znamení „hasení požiaru“ v oblati záväzkov mesta, tvorby a presadzovaní racionalizačných opatrení
a uťahovania opaskov. Pomocou nich, ale aj následkom opätovného rozmachu
svetovej a teda aj našej ekonomiky sa finančná situácia zlepšila, príjmy z podielových daní opäť atakujú niekoľkoročné maximá. V tejto situácii pristúpilo vlani
mestské zastupiteľstvo k opätovnej aktivácii dotačného mechanizmu, otvorilo
prijímanie žiadostí o dotácie a vyčlenilo na to rámec v tohtoročnom rozpočte.
Žiadosti podalo 14 subjektov, z nich dotačná komisia podporila 12, bez
podpory v rámci dotácií zostalo len OZ Želiezovské hlasy a Mestský športový
klub. Medzi podporenými subjektmi navrhla komisia rozdeliť 8910 eur, čo zastupiteľstvo aj schválilo. Zoznam podporených subjektov uvádzame v tabuľke. Čo
je však nemenej dôležité: blíži sa termín podávania žiadostí o dotácie na budúci
rok, ktorým je 31. október.
(ik)
Dotácie na rok 2016
Jednota dôchodcov na Slovensku,
ZO Želiezovce
300,00 €
Slovenský zväz telesne postihnutých,
ZO Želiezovce
260,00 €
MO Matice slovenskej
500,00 €
OZ Mikulčan
800,00 €
OZ Svodov
1000,00 €
ZO Csemadok Želiezovce 500,00 €

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, ZO Želiezovce 500,00 €
Čistý prameň – NF
2600,00 €
OZ Castellum ZELIZ
900,00 €
Ref. kresťanská cirkev
500,00 €
ŠK Ironsheep crew
250,00 €
MO Slovenského rybárskeho
zväzu
800,00 €

teraz vieme, že to ihrisko bude využité a z našej
strany oň bude postarané.
J: A chceme spolupracovať s mestom pri akciách,
ako napríklad Deň Zeme. Zúčastnili sme sa aj
na brigáde v parku v rámci príprav 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu. Chceme sa podieľať na chode mesta.
Chceli by ste niečo dodať?
H: To, čo robíme, robíme vo voľnom čase, z
nadšenia. Nie je to činnosť, z ktorej by sa dalo
ťažiť, práve naopak, každý z nás musí pre to
niečo obetovať. Ale robíme to radi a najväčšou
odmenou je pre nás spokojnosť ľudí a pre mňa
osobne aj to, keď možno povedať, že „vo Svodove
to žije“.
J: Ďakujeme všetkým za pomoc, podporu a
sympatie, ktoré nám po celé tie roky vyjadrovali.
Bývalým členom občianskeho združenia ďakujeme za všetky tie úžasne pripravené a spolu
strávené podujatia. A novým členom ďakujeme
za podporu a pomoc, ktorú sme v tomto čase
veľmi, veľmi potrebovali.
H: Ďakujeme všetkým.
A ja ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

V kostole vysvätili a
odhalili píšťaľový organ

Biskup Viliam Judák dňa 25. júla v rámci sviatočnej
svätej omše vysvätil a odovzdal do užívania nový píšťaľový organ želiezovského katolíckeho kostola. V tú istú
nedeľu odznelo v kostole aj niekoľko koncertných skladieb
prednesených na tomto vzácnom nástroji. Na vysviackovej
omši hrali kantori cirkevného spoločenstva striedavo, na
koncerte potom hlavnú
úlohu prevzali umelci,
ktorí na kostolnom organe zahrali obľúbené
skladby od Schuberta,
Bacha, Mozarta, Gulia
Cacciniho, Rema Giazotta a Charlesa Gounsa.
Medzi interpretmi boli aj
bratia Peter a Pavel Považanovci, ktorí vykonávali
renovačné práce a organ
v novom pôsobisku aj
naladili.
Ušľachtilý hudobný nástroj pochádza pôvodne z Maďarska, kde sa však stal nadbytočným, a tak sa dostal do
majetku majstrov, ktorí ho zrenovovali. Želiezovské katolícke spoločenstvo sa k nemu dostalo za výhodnú cenu 20 tis.
eur, a tak sa po 77 rokoch v kostole opäť ozýva hlas píšťaľového organu. Na konci druhej svetovej vojny ustupujúce
nemecké vojská vyhodili vežu kostola do povetria a spolu
s ňou aj vtedajší organ, ktorý zostal pod ruinami vážne poškodeného objektu.
Časť kúpnej ceny uhradil Biskupský úrad v Nitre, ďalšiu
časť chcú Želiezovčania získať z verejnej zbierky. Prispieť
na tento ušľachtilý cieľ je možné v rámci verejnej zbierky
každú prvú nedeľu v mesiaci, alebo aj prevodom na účet č.
SK35 0200 0000 0016 2199 6554.
Ákos Csonka
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Potrebujeme viac oddychových zón? Alebo skládok
Na Mestský úrad prišlo v poslednom čase
niekoľko sťažností na neporiadok v meste.
Niektoré z nich boli mienené ako žiadosť
o riešenie situácie, s ktorou si nedokážu
poradiť.
Problém vyzerá na prvý pohľad jednoducho: Väčšina občanov nepotrebné veci väčších rozmerov, napríklad kusy nábytku, odváža na zberný dvor. Ale niektorí občania
si to zjednodušia a veľkorozmerný odpad
vyložia k smetiakom. Môžeme sa domnievať, že je to ich nevedomosťou a neinformovanosťou. Nevedia, že taký odpad sa má
odvážať na zberný dvor, možno nevedia, že
mesto má zberný dvor. Možno ešte nevideli
auto, do ktorého sa vyprázdňujú smetiaky.
Myslia si, že kontajnery a kuky pracovníci
firmy Eurospinn ručne dvíhajú a vysypávajú na vlečku nákladného auta, preto nie je
pre nich problém naložiť aj starý nábytok a
odviesť ho. Ako riešenie sa javí informovanie neinformovaných občanov.
Problém je však zložitejší a navyše nie je
jediný. Neporiadok na verejných priestranstvách nevzniká len tým, že niektorí občania nie sú ochotní odvážať veľkorozmerný
odpad na zberný dvor. V okolí smetiakov
sa povaľujú aj drobné odpadky, a to aj vtedy, keď smetiaky nie sú preplnené.
Niekoľkí obyvatelia sídliska Pri stanici
uviedli, že veľkorozmerný odpad, ako kusy
nábytku či záchodové misy k smetiakom
privážajú obyvatelia iných častí mesta,

bezdomovcoch zdržiavajúcich sa na det- druhá a tretia. Ale ôsmu a deviatu vidno. A
ských ihriskách a znečisťujúcich aj detské keď ich je tridsať, v takom prostredí niekopieskoviská, o ľuďoch prehrabujúcich sa v mu aj tá cigareta prestáva chutiť.
kontajneroch, ale niektorí kritiku smerujú Posedávanie na lavičkách si mnohí spesaj do vlastných radov.
trujú aj lúskaním tekvicových a slnečniPlnenie domácich povinností, ako je vy- cových jadierok. Odhadzovanie šupiek na
nášanie smetí, patria k výchove detí. Keď zem neprekáža ani niektorým ekologicky
však ide o menšie
deti, ktoré nie sú
Vážení spoluobčania, najmä tí „poriadkumilovní“, ktorí v snahe
schopné
otvoriť
kontajner,
ťažko upratať si svoje skrine, špajzy, pivnice či garáže, privážate svoj odpad
možno očakávať, že ku kontajnerom na sídliská, mysliac si, že priestory pri kontajneroch sú
budú o pomoc žia- verejné smetiská. Nezdá sa vám nedôstojné vystavovať na obdiv svoje
dať okoloidúcich. WC misy, obsah svojich skríň a spální? Nezdá sa vám neúctivé otravovať
A často si poradia svojím haraburdím ostatných spoluobčanov? Nezdá sa vám naivné myslen tak, že smeti lieť si, že tieto skládky niekto po vás uprace?
Ale možno vám krivdím, možno ste len neinformovaní a neviete, že
vysypú vedľa kontajnera. Kôpka ku odpad pri kontajneroch neodprace nikto, že mesto rieši likvidáciu veľkôpke, k tomu ne- koobjemového odpadu len dvakrát do roka v rámci jarného a jesenného
jaká sedacia súpra- upratovania. Možno neviete, že technické služby vynášajú raz za mesiac
va, záchodová misa len triedený odpad vo farebných kontajneroch a možno tiež neviete, že
a elektrospotrebič, za železničným priecestím za Želiezovcami smerom na Nýrovce je už
a o imidž mesta je niekoľko rokov zriadené Regionálne centrum na zhodnotenie biologickopostarané. Jedna -rozložiteľného odpadu, v priestoroch ktorého je vytvorený zberný dvor,
z obyvateliek nám kde môžete bezplatne umiestniť akýkoľvek veľkoobjemový odpad. Prepovedala, že počas vádzková doba zariadenia je v pondelok, stredu a piatok 10,00 – 18,00
konania Celoštát- hod. a v sobotu od 10,00 – 17,00 hod.
Vážení spoluobčania, chráňme si svoje životné prostredie, nevytváneho ľudovo-umeleckého festivalu rajme skládky odpadu na miestach, ktoré nie sú na to určené. Nebuďme
vedľa takého mies- nevšímaví voči svojmu okoliu, upozorňujme ľudí, ktorí znečisťujú verejné
ta parkoval zahra- priestory a ničia spoločný majetok. Učme naše deti a vnúčatá k zodpovednosti vlastným príkladom. Veď naše mesto je vizitkou nás všetkých!
ničný autobus...
Zuzana Puchríková
Avšak nielen v

Kultúra národa?

okolí smetiakov, ale všade, kadiaľ chodia ľudia,
pribúda odpadkov a
dochádza k poškodzovaniu vybavenia (lavičiek,
smetných košov...). V
rámci príprav Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu bol park
vyupratovaný, takisto po
jeho skončení. Teraz je
potrebné ho nepretržite
upratovať, aby sa aký-taký poriadok udržal.
Pre jedného z našich
spolupracovníkov
bol
zaujímavý rozhovor so
známou s kočíkom v
parku. Sťažovala si na
Lavička najbližšie k predajni LIDL. Ráno sa okolo nej uprace, počas to, že v parku sa po jeho
dňa sa na nej konzumuje, večer sú okolo nej odpadky. Vraj by po- vyupratovaní objavuje
mohlo, keby bol bližšie smetný kôš.
stále viac odpadkov. Po
chvíli zmenili tému rozčasto autami s prívesmi. Na otázku, či si hovoru a ona si zo škatuľky vybrala poslednepoznačili ŠPZ týchto vozidiel odpove- nú cigaretu - skrčila ju a úplne automaticky
dali, že nechcú byť „bonzákmi“ a dostať sa odhodila do trávy. Keď sa jej spýtal, či to
do konfliktov. Vraj niekedy ide o „verejne myslí vážne a či je normálna, odpovedala
známych“ ľudí. Z uvedeného vyplýva, že mu: „No čo, jedna škatuľka, tá sa tu stratí.“
samospráva sa v tomto prípade na pomoc Ak má takýto prístup viac Želiezovčanov,
občanov veľmi spoliehať nemôže. Oby- ten neporiadok je pochopiteľný. Možno sa
vatelia najväčšieho sídliska hovoria aj o tá jedna škatuľka naozaj stratí, možno aj

cítiacim, lebo vraj ide o biologicky ľahko
rozložiteľný odpad, ktorý rýchlo zhnije. Z
ekologického hľadiska je to pravda, ale z
estetického by bolo lepšie, keby tie šupky
hnili na iných, menej frekventovaných
miestach.
V mnohých prípadoch sa tí, ktorým sa
nelení odpadky držať u seba, kým na spiatočnej ceste natrafia na odpadkový kôš,
posedávaniu na lavičkách vyhýbajú. A to
nielen pre akúsi háklivosť zdržiavať sa v
neestetickom prostredí, ale z nepríjemného
pocitu byť videní sedieť medzi odpadkami
niekým, komu možno práve nezíde na um,
že ich rozhádzal niekto iný.
Z rozhovorov s občanmi vyplýva, že všetci
by chceli žiť v čistom prostredí a privítali
by viac lavičiek a oddychových zón. Vybudovanie takej zóny však niečo stojí. Niekto
to musí zaplatiť a potom stále platiť za jej
údržbu - upratovanie a opravovanie poškodeného vybavenia. Možno povedať, že
každou novou oddychovou zónou pribudne miesto hromadenia odpadkov.
Pritom sa nedá určiť, aká skupina osôb
spôsobuje neporiadok. Poškodzovanie vybavenia a lámanie lavičiek je záľubou istej
skupiny mládeže, ale ak by rozhadzovanie
odpadu spôsobovali len tzv. neprispôsobiví
občania, problém by nedosahoval zďaleka
také rozmery. Najviac odpadkov však roz-
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odpadu?

Niekoľkí občania sa takýmto spôsobom zbavili nepotrebných vecí. Ich odvezenie sme zaplatili my všetci.
hadzujú úplne bežní ľudia. Na jednej strane
sa hovorí o zvyšovaní ekologického povedomia aj v súvislosti s každoročným Dňom
Zeme, na druhej strane je však úplne bežne
možné vidieť školákov vychádzajúcich z
predajne potravín so sladkosťami, z ktorých obaly zostávajú na chodníku.
Aktuálnym problémom, ktorý mesto musí
riešiť, je hromadenie veľkorozmerného
odpadu na sídliskách pri smetiakoch. Ako?
Referent výstavby a územného rozvoja

MsÚ Vojtech Kalló: „Je ťažko pochopiteľné,
že niekto je schopný v noci priviesť náklad
a vyložiť ho k cudzím smetiakom, ale nie je
schopný cez deň ho odviezť na zberný dvor.
Smutné je, že ľudia, ktorí to vidia, nám nedokážu pomôcť. Riešenie? Požiadame o pomoc
mestských policajtov, aby si všímali hromadenie odpadu pri smetných nádobách. Odpad
musíme dať odstrániť na náklady mesta. A
zameriame sa na osvetu, najmä na školách.“
Zaujímavé je to, že zábrany nepociťujú

tí, ktorí prostredie znečisťujú odpadom.
Nemajú obavy z toho, že sú videní. Obavy
majú tí ostatní, ktorí ich vidia. Nechajú si
to pre seba, aby sa nedostali do konfliktov.
Mesto môže riešiť veľa vecí. Ak adekvátne
zvýši dane a poplatky, môže zamestnať viac
policajtov, ktorí na nás budú striehnuť,
môže aj častejšie upratovať.
Mesto môže všeličo, ale niekto to musí zaplatiť. Kto? Skúsme trikrát hádať...
(šh)

40 rokov kynológie v Želiezovciach
Rok 2016 je pre členov Kynologického klubu
Želiezovce významný, pretože si pripomínajú
40. výročie začiatku svojej činnosti na území
nášho mesta.
Začiatky kynológie v Želiezovciach sú datované na rok 1976, v tom čase pod názvom
Zväzarm Želiezovce. Zakladajúcimi členmi
klubu boli Ján Uhliar z Mikuly, Peter Horváth
z Veľkého Dvora, Branislav Husák, Ondrej Juroško, Pavol Ivan, Gabriela Dianová, Ľudovít
Dian, Miroslav Vasil, Štefan Bliznák, Ľudo
Buda zo Svodova, Štefan Bliznák ml., Hujok
ml., Tibor Novosad z Mikuly, Štefan Čurgai z
Hronoviec, Tibor Brodský z Veľkého Dvora
a neskôr Alexander Berek, Július Baka, Tibor
Baranyai, Štefan Baranyai, Jozef Dulai a ďalší.
Výcvikový areál psov sa v tej dobe nachádzal
vo dvore vtedajšieho Zväzarmu a Autoškoly

v metskej časti Mikula. Od roku
1976 sa pravidelne vykonával
výcvik každý piatok po 16,00 hod.
Hlavným výcvikárom bol Peter
Horváth, ktorý mal bohaté skúsenosti ako psovod Zboru nápravnej
výchovy a Ján Uhliar, ktorý bol
psovodom na základnej vojenskej
službe. V tej dobe sa organizovali
menšie preteky, ako Branné preteky, kde psovod so psom prekonávali rôzne prekážky, cezpoľný
beh 2500 m, streľba zo vzduchovej
pušky a podobné disciplíny. V tej
dobe mal klub 21 členov.
Každoročne sa členovia klubu so
svojimi psami zúčastňovali na
Prvomájovom sprievode, ktorý prebiehal od
Mikuly až do Želiezovského
parku, kde prebiehali celé
Prvomájové oslavy rôznymi
vystúpeniami.
V roku 1981 sa podarilo od
Štátnych majetkov Veľký
Dvor získať vyradený vagón
úzkokoľajky, ktorým sa v tej
dobe zabezpečoval prevoz
detí z Veľkého Dvora a Karolíny do Základnej školy v
Želiezovciach.
Z tohto starého, rozbitého va-

góna sa za 5 mesiacov obetavej práce podarilo
vytvoriť klubovňu Kynologického klubu, ktorá slúži svojmu účelu až do dnešného dňa.
Prvé skúšky z výkonu podľa kategórie ZM
- základné minimum a SVV-1 – skúšky
všestranného výkonu, boli usporiadané 30.
apríla 1983. Zúčastnilo sa na nich 9 psovodov z domáceho klubu a jeden psovod z
Bratislavy. Rozhodcom skúšky bol pán Pavol
Šarmír z Bratislavy. Na skúške obstálo 5 psov
z deviatich.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Pavol Ivan,
predseda kynologického klubu
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Potravinové balíčky rozdané

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v spolupráci s
neziskovými organizáciami distribuovalo potravinové balíčky určené
sociálne odkázaným. Účelom opatrenia z operačného programu EÚ fondu európskej pomoci určenej pre najodkázanejšie osoby je zmiernenie
najhorších foriem chudoby. Jednotlivcovi je určený jeden balíčky, rodinám
s deťmi dva a viac balíčkov, podľa počtu detí. Balíčky obsahujú potraviny v
hodnote okolo 34 eur.
V
Želiezovciach
ÚPSVaR vybral 72 ľudí.
Písomne boli vyzvaní, aby
si v sobotu 6. augusta prišli
balíčky prevziať na Mestský úrad. Referent odboru
vnútorných a sociálnych
vecí MsÚ Ladislav Benčík:
„Zo 117 balíčkov určených
pre Želiezovce si 20 neprišli
občania prevziať v ten deň,
ÚPSVaR i pracovníkom SČK vyšiel v ústrety Mest- odovzdané boli v priebehu
ďalšieho týždňa.“
(šh)
ský úrad Želiezovce aj poskytnutím priestorov.

Členovia ZO SZPB a streleckého klubu Magnum v sobotu 3. septembra
oslávili 72. výročie SNP pri partizánskej vatre, guláši, partizánskych a
ľudových piesňach v podaní speváckej skupiny MO Matice slovenskej.
Na tejto neformálnej oslave v areáli strelnice sa zúčastnil aj predseda
oblastného výboru SZPB v Leviciach Ján Hamar.
(šh)

Jarné a letné aktivity v CVČ
Druhý polrok v CVČ Želiezovce odštartovali maškarné plesy,
na ktorých sa deti veľmi dobre
zabávali. Zariadenie zorganizovalo šachový turnaj „O majstra
CVČ“, ktorý sa uskutočnil dňa
19. februára 2016 a o ktorom
sme už informovali v inom
čísle.
Úspech mal aj bohatý program
jarných prázdnin - deti mohli
hrať stolný tenis, tvorivo pracovať, tancovať spoločenské tance,
stretli sa na sústredení mažoretky aj priaznivci počítačov.
Veľký záujem bol aj o výlet do
Štúrova - navštívili sme 3D kino
a krytú plaváreň. V spolupráci
so ZŠ Želiezovce sme navštívili
budapeštiansky komplex Ramada a Bratislavu. Pre mladých
futbalistov sme zorganizovali
v spolupráci s trénermi žiakov
jarný futbalový turnaj.
Pokračovala aj spolupráca
s mestskou knižnicou, ktorú
sme s deťmi navštívili v rámci
mesiaca knihy dvakrát. Mgr.
Debnárová a pracovníčky knižnice pripravili rozprávkové pásmo „Kde bolo, tam bolo“.
Naše mažoretky a dievčatá
z krúžku spoločenského tanca
pripravili tanečné vystúpenie
doplnené peknými básničkami
pre klientov penziónu Nový
domov v Želiezovciach. Taktiež
úspešne vystúpili na stavaní

mája v Mikule.
Aké by to boli veľkonočné sviatky, keby sme pre deti nepripravili zaujímavú veľkonočnú
tvorivú dielňu?
So záujmom sa stretli aj športovo-rekreačné aktivity pre deti
rôznych vekových kategórií,
do ktorých sa zapojili deti MŠ
Lienka, deti zo ŠKD pri ZŠ Želiezovce a mladí futbalisti. Deti
hrali netradičné pohybové hry,
súťažili, zabávali sa a zdokonaľovali svoje športové zručnosti.
O úspešnej oslave Dňa Zeme
sme Vás už taktiež informovali
v predchádzajúcom čísle Spravodajcu.
Príležitostné
aktivity
sme
ukončili jarnými tvorivými
dielňami a Deň detí sme oslávili
„Rozprávkovými šašovinami“.
V kultúrnom dome sa stretli
deti, pre ktoré sme pripravili
šašovské vystúpenie, doplnené
ukážkami činnosti krúžkov
CVČ - vystúpili úspešní karatisti, ktorí sa zúčastnili turnajov
nielen na Slovensku, ale aj
v Budapešti či Viedni. Tanečnými vystúpeniami sa pridali
mažoretky a dievčatá z krúžku
spoločenského tanca. Deti sa
super zabávali a odchádzali
s úsmevmi na tvárach.
Začiatkom júla zorganizovalo
CVČ s podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja prímest→10

Z denníka Lajosa Túróczyho...
Želiezovce, 21. III. 1944
Zo stráže som sa vrátil ráno o 6-tej. Ani rodičia
ešte neboli hore. Spal som takmer do obeda.
Zobudil som sa. Počasie je daždivé, veterné.
Osud našej domoviny sa obrátil. Prichádzajú
ťažké časy.
Popoludní
bolo
zamestnanie
levente.
Zamestnanie napokon nebolo, namiesto toho
bude v piatok sv. spoveď. Zem je ešte viac
zablatená. K večeru ustál aj vietor. Večer sa
budem zabávať.
Želiezovce, 22. marca 1944
Ráno o 9. hodine som išiel na pohreb. Lúčili
sa s Tibim úróczym. Popoludní som si
do denníka kreslil titulku. Večer si ma dal
zavolať pán učiteľ Ödön Keck. Po správach o
siedmej v rádiu zahlásili, že prečítajú dôležitý
oznam. Oznam je nasledujúci: ... Žiaľ: „Pozor,
protivzdušná obrana!!!“ Po niekoľkých
hodinách lietadlá odleteli. Zahlásili zmenu
vlády. Bola zriadená takto: Döme Sztójay,

Jenő Rácz, Antal Jaross (Andor – pozn. red.),
Lajos Schneller, Béla Jurcsek, Lajos Szász,
Antal Kunder, István Antal, Lajos Csatai.
Viackrát to zopakovali. Potom hrali kopu
pochodových piesní. Po správach o 9-tej sme
si išli odpočinúť.

piatkového, ktoré sa vtedy nekonalo. Hovoril
pán dekan, potom bola sv. spoveď. Prší veľmi
chladný dážď so snehom a fúka silný vietor.
Okolo 5-tej hodiny nás navštivil Pista Vank.
Zorganizovali sme u nás poľovačku na psov.
Bolo tam niekoľko psov. Boli aj plné trefy.

Želiezovce 23. III. 1944
Keď som skoro ráno vstal, chcel som zobrať
koňa na prechádzku. Ideme do školy – v stajni
vidíme prvého koňa. Máme samčeka, čisté
čierne cigánske žriebä. Mrvíme kukuricu, asi
tak 70 kg. Večer nasleduje kŕmenie. Potom
som čas strávil zapisovaním členského v
gazdovskom kruhu.

Želiezovce, 25. III. 1944
Sobota. Dnes je Zvestovanie Panny Márie. Bol
som v kostole, kde som išiel k sv. prijímaniu. Po
kostole som si kúpil lístok do kina. Obedoval
u nás poľský poručík. Potom som išiel do
kina. Názov filmu „Zomriem pre teba”. Bol to
taliansky film. Dobrý kúsok. Robili ho tým
najmä artistické kúsky, ktoré sa mne veľmi
páčili. Večer som sa zaoberal rastlinnými
semienkami. Dnes fúkal hodne veľký vietor.
Najmä večer. Zem rýchlo schne. Onedlho bude
možné sadiť. Vopred sa pripravujem na sadenie
a na prípravu hrablí. Teľa aj žriebä sa rýchlo
vyvíjajú. V rádiu ide práve seriál „Zvukové
obrazy odtiaľ aj odtiaľ”. Lajos Túróczy

Želiezovce 24. III. 1944
Dnes je piatok. Snežno-daždivo veterné
počasie. O pol druhej v noci vyšiel starý otec
do stajne a uvidel novorodeniatko. Veľmi
pekné teľa – jalovica. Hodne veľká. Popoludní
sme mali zamestnanie levente namiesto
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Pretekári z celého sveta pozerali Želiezovčanovi iba na chrbát

Čiastkové víťazstvo vo Francúzsku
Bratia Vincze–Dókovci pokračujú v tomto
súťažnom ročníku vo vynikajúcich výkonoch, navyše cez leto si mohli pripísať vskutku historické úspechy. Stalo sa to na neoficiálnych majstrovstvách sveta vo francúzskom
Verdune v polovici júla, kam obaja chlapci
spolu so svojím starým otcom a trénerom
Ľudovítom Dókom vycestovali ako jediní
reprezentanti Slovenskej republiky. Starší
z chlapcov, Kristián súťaží v kategórii MX85,
mladší Adrián v najmenšej kategórii MX50.
„Boli to neoficiálne majstrovstvá sveta, keďže
organizátorom nebol medzinárodný motokrosový zväz. Napriek tomu sa ho zúčastnilo 750
pretekárov z 33 štátov sveta. Pre porovnanie,
oficiálne majstrovstvá sveta sa uskutočnili
v Rusku, no keďže to bolo ďaleko od západnej

19 želiezovských detí sa v auguste zúčastnílo týždňového tábora
v maďarskom Pálköve pri Balatone. Organizátormi tábora bolo
združenie Alba Kölyök Egyesület
zo Székesfehérváru v spolupráci
s mestom Želiezovce a Szentegyháza. Deti navštívili mládežnícky tábor v Zánke, ZOO vo
Veszprémi a zúčastnili sa výletu
loďou. Nechýbali ani športové
aktivity, z ktorých sa najväčšej
obľube tešil futbal. V závere pobytu účastníci navštívili Kráľovské dni v Székeszfehérvári, počas
ktorých ich prijali aj na miestnej
radnici.
(sza)

a strednej Európy, účasť aj úroveň tam bola oveľa nižšia. Žiaľ,
tréning pred touto súťažou, ktorý
sme absolvovali v Šenkviciach,
nevyšiel najlepšie, Adrián padol
za kopcom, našťastie sa mu nič
nestalo, Kristián však, aby doňho
nenarazil, padol tiež a poranil si
ruku, a to až tak, že štart vo Francúzsku bol otázny. Nakoniec sa
rozhodol štartovať a odcestovali
sme do Verdunu,“ hovorí Ľudovít Dóka o udalostiach, ktoré
predchádzali
medzinárodné
účinkovanie želiezovských motokrosárov na západe Európy.
Napriek silným bolestiam sa
Kristián postavil na štart,
aby prepísal históriu želiezovského motošportu.
V prvom rozjazde sa mu totiž podaril
husársky kúsok, keď v medzinárodnom
poli pretekárov z celého sveta prišiel
do cieľa na prekvapenie všetkých ako
prvý. Žiaľ, v druhom rozjazde to pre
veľké bolesti nedokázal zopakovať, a tak
skončil na celkovom 28. mieste. Adrián,
ktorý svoju motokrosársku kariéru rátal
v júli ešte len v mesiacoch, nie v rokoch,
skončil vo svojej kategórii na 16. mieste.
Nebyť poruchy so spojkou, mohol podľa
trénera skončiť o niekoľko miest vyššie.
Obaja mladí pretekári majú za
sebou náročnú sezónu, vyše 15 štartov
na súťažiach, najmä so zameraním sa
na medzinárodné majstrovstvá Maďarska. Keďže na Slovensku sa v kategórii
MX50 nesúťaží, želiezovský tím sa
zameral na takú súťažnú sériu, v ktorej budú môcť štartovať obaja bratia.
V tejto súťaži nielenže obstoja, ale majú

aj veľkú šancu získať pekné umiestnenie na
čelných miestach svojich kategórií.
(ik)
FUTBAL
V. liga – dospelí –Juhovýchod
Želiezovce – Nesvady 0:0
Kozárovce – Želiezovce 3:2 (2:2)
K. Tóth, S. Rotík
Želiezovce – Veľký Ďúr 5:1 (2:0)
M. Dobiaš 2, S. Rotík 2, K. Tóth
Starý Tekov – Želiezovce 1:3 (1:2)
S. Rotík, D. Páchnik, D. Duchoň
Želiezovce – Bešeňov 2:1 (2:1)
M. Dobiaš, D. Páchnik
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Kozárovce – Želiezovce 8:0 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 3:1 (1:1)
T. Čík, E. Svanczár, D. Páchnik
Kostolné Kračany – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Trstice 1:2 (1:2) T. Čík
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:8 (1:4)
T. Čík
III. liga U 15 starší žiaci – Východ
Horné Salioby – Želiezovce 9:1 (6:1)
Á. Dudáš
Želiezovce – Štúrovo 0:4 (0:0)
Želiezovce – Šoporňa 4:0 (0:0)
D. Tóth, D. Balázs, Á. Dudáš, S. Vezér
III.liga U 13 mladší žiaci – Východ
Horné Saliby – Želiezovce 5:0 (2:0)
Želiezovce – Štúrovo 5:4 (2:2)
K. Pompos 3, D. Pizúr, L. Boťťan
Želiezovce – Šoporňa 6:3 (4:1) L. Boťťan 2,
Zs. Miklós 2, N. Benko, K. Pompos
(nyf)
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Za Annou Pompošovou

Naše rady, žiaľ, postupne opúšťa povstalecká
generácia, ktorá v nezabudnuteľných dňoch SNP
a po ústupe jeho bojovníkov do hôr prejavovala svoj
odpor voči fašizmu, častokrát nasadzujúc zdravie,
ba i život. Táto generácia na povstaleckom území
Slovenska od leta 1944 až do dní oslobodenia prežívala chvíle radosti, vzdoru, odhodlania, očakávania
skorého oslobodenia, no neskôr i strachu, sklamania
a hrôz z vyčíňania nepriateľských vojsk aj na bezbranom civilnom obyvateľstve, nemajúc zľutovania ani nad deťmi a starcami...
Mnohé z toho prežívala aj Anna Pompošová, rodená Beňová, rodáčka
z Prestavlkov pri Hliníku nad Hronom. Práve v spomínaných ťažkých
mesiacoch ako 19-ročná bola spojkou partizánskej brigády kpt. Nálepku, ktorej velil Michal Sečanský. Využívajúc svoje znalosti nemeckého
jazyka, ale i odvahu a dobrú pamäť, pohybovala sa po okolitých obciach
a mestečkách a cenné informácie poskytovala partizánom. Za účasť v odboji dostala viacero zväzových a rezortných vyznamenaní, naposledy
v decembri 2014 od ministra obrany SR.
Vekom i dĺžkou členstva bola jednou z najstarších členiek našej ZO
SZPB. Vnútrozväzového života sa aktívne zúčastňovala, dlhšie obdobie
pracovala aj vo výbore. Prejavovala hlboké sociálne cítenie, zmysel pre
spravodlivosť. Do Želiezoviec prišla krátko po vojne, zamestnala sa v Štátnych majetkoch ako kuchárka. Tu spoznala aj svojho manžela. Po sobáši
sa usadili v majeri Karolína. Neskôr sa presťahovali do rodinného domu
do Želiezoviec. Popri radosti pri výchove 3 detí zažila v rokoch staroby
veľa bolesti, žiaľu počas zákernej choroby a predčasnej smrti jej najbližších
príbuzných.
Ešte 21. júla naposledy oslávila svoje 91. narodeniny, 26. júla meniny
a 4. augusta 2016 navždy odišla od svojich najbližších... Česť jej pamiatke!
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Jarné a letné aktivity v CVČ
8→

ský letný tábor „Leto v konskom sedle“. Zúčastnilo sa ho 19 detí, ktoré
zvládli základy jazdenia na koni, starali sa o zvieratká, športovali, tvorivo
pracovali a zabávali sa. Tábor sme zorganizovali v spolupráci s kvalifikovanými trénermi jazdenia na koni.
CVČ podalo v októbri 2 projekty do grantového programu Nitrianskeho
samosprávneho kraja - na šport aj kultúru. Na oba projekty sme dostali dotáciu.
Riaditeľka a všetci pracovníci CVČ Želiezovce ďakujú touto cestou za spoluprácu mestu Želiezovce, riaditeľom základných a stredných škôl na území
mesta, ako aj ich pedagógom za spoluprácu. Taktiež pracovníkom mestskej
knižnice, Domu kultúry, Mestského športového klubu a členom občianskeho
združenia Mikulčan. V neposlednom rade patrí vďaka sponzorom a všetkým
externým pracovníkom centra. Aj vďaka úspešnej spolupráci s týmito subjektmi bol školský rok 2015/2016 v Centre voľného času úspešný.
(cvč)
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Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

07. 07. Esmeralda Sárköziová, Scarlet Sárköziová (Želiezovce), 10. 7. Samuel Vajda (Želiezovce), 12. 7. Alexa Hegedyová
(Želiezovce), 31. 7. Emese Parthová (Želiezovce), Adam Fábry
(Želiezovce), Lia Urbanová (Želiezovce), 1. 8. Gabriel Bagala
(Želiezovce), Noémi Tomašovská (Želiezovce), 09. 8. Damián
Dohňanský (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

16. 7. Adam Halaši (Málaš) – Lucia Čellárová (Želiezovce),
Róbert Vida (Želiezovce) – Eva Meszárosová (Želiezovce), 22. 7.
Róbert Török (Želiezovce) – Denisa Babindáková (Želiezovce),
23. 7. Ľuboš Szabó (Želiezovce) – Lucia Petrželová (Žemberovce), 4. 8. Július Truban (T. Lužany) – Jarmila Valkovicsová
(T. Lužany), 12. 8. Ľubomír Barecz – Lucia Uhnáková (obaja
Kukučínov), 14. 8. Jozef Zlámal (Želiezovce) – Martina Kaletová
(ČR), 20. 8. Csaba Nagy – Eva Babindáková (obaja Želiezovce),
26. 8. Milan Buda – Zuzana Danielová (obaja Želiezovce), 27.
8. Róbert Árva (Bruty) – Veronika Szúnyogová (Želiezovce), 9.
9. Juraj Magda (D. Pial) – Gabriela Gašparíková (Želiezovce),
Zoltán Juhász (Nýrovce) – Zuzana Škandová (Strekov), 10. 9.
Juraj Potocký (Hronovce) – Judita Petríková (Želiezovce), Marián
Hlaváč – Veronika Tőkeová (obaja Zbrojníky)

Gratulujeme –
50
Tibor Bresztovszki
Peter Feješ
Zsolt Hutura
Mária Kondacsová
Alexander Lontai
Ján Méri
Eva Némethová
Viliam Suba
Ondrej Szalai
Miroslav Šuba
Anna Vargová
60
Juliana Baková
Libuša Baloghová
Silvia Bányaiová
Juraj Bugyi
Marta Lészkóová

Gratulálunk
24. 09.
11. 09.
12. 09.
11. 09.
18. 09.
14. 09.
22. 09.
14. 09.
29. 09.
05. 09.
11. 09.
15. 09.
27. 09.
08. 09.
08. 09.
10. 09.

Pavel Pečeňa
Helena Tóthová

15. 09.
05. 09.

70
Pavel Balczó
Klária Kormosiová
Michal Mišík
Tibor Rotík
Klára Rotíková

24. 09.
27. 09.
13. 09.
29. 09.
23. 09.

80
Júlia Fialková
23. 09.
Margita Hlavacseková 19. 09.
90
Mária Csabayová

03. 09.

Opustili nás – Elhunytak

15. 7. Ladislav Daniš (Želiezovce, 81 r.), 25. 7. József Varga
(Želiezovce, 84 r.), 28. 7. Alžbeta Klenková (Kuraľany, 73
r.), 4. 8. Anna Pompošová (Želiezovce, 91 r.), Júlia Bieliková (Čaka, 99 r.), Juliana Tóthová (Hronovce, 82 r.), 15. 8.
Štefan Lakatoš (Želiezovce, 62 r.), 23. 8. Sidónia Kicsindiová (Šalov, 88 r.), 6. 9. Alexander Tóth (Želiezovce, 81 r.),
9. 9. Ladislav Nagy (Nýrovce, 57 r.), 10. 9. Irena Obertová
(Šarovce, 82 r.)

A lapunk nyári számában megjelent keresztrejtvény megfejtése:
Kincső, Szőttes, Szíjjártó Jenő, Iú Szívek, Takács András,
Viczay Pál, Kodály Napok, Csengő Énekszó.
A megfejtők közül Fazekas Lajost sorsoltuk ki, aki egy éves
lapelőfizetést nyert. Gratulálunk.
A szerkesztőség
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Počítadlo stavu mestskej kasy
103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

Program Mestských dní 2016
16. SEPTEMBER – PIATOK
Dom kultúry
16:30 Vernisáž obrazov Viliama
Guliša
Dom Csemadoku
18:00 Panelová diskusia na tému
„Zjednotení v rozmanitosti?“,
hosť: Csáky Pál, poslanec Európskeho parlamentu
17. SEPTEMBER – SOBOTA
Mestský úrad
10:00 Vztýčenie vlajok družobných miest
Mestský úrad - Sobášna sieň
10:30 Slávnostné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach pri príležitosti 860.
výročia prvej písomnej zmienky
o Svodove a odovzdávanie mestských ocenení
Rímskokatolícky kostol
14:00 Vystúpenie zboru spievajúcich dirigentov Slovenska
CON MOTO
Námestie sv.Jakuba
16:00 VIII. Pohronská verbovačka - 9. ročník medzinárodného
festivalu Takí sme/is is us

(vystúpenie tanečných súborov
zo Slovenska, Poľska, Slovinska,
Česka, Turecka, Maďarska)
19:30 „Operety a najkrajšie
melódie muzikálového neba“
(Ress Hajnalka – umelkyňa z
Budapeštianskeho divadla MADÁCH SZÍNHÁZ, Aladár Ocsko
z Opery štátneho divadla v Košiciach a tanečná skupina ET VIE
DANCE FORMATION)
20:30 ELÁN FOREVER – koncert
Dom kultúry
20:00 Medzinárodný tanečný
dom
18. SEPTEMBER – NEDEĽA
Rímskokatolícky kostol
09:30 Svätá omša v slovenskom
jazyku
10:30 Odhalenie busty Augustína Fischer-Colbrie (biskup a
rodák zo Želiezoviec)
11:00 Svätá omša v maďarskom
jazyku
Kostol reformovanej cirkvi
11:00 Bohoslužba

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy pochádzajú z darov obyvateľov.

2016. szeptember 16: Mobilmánia koncert a szabadtéri színpadon.
Kapunyitás 16:00 órakor. A fellépő előzenekarok: Nautilus, Bermuda.
Belépő: 6 €. Info: 036/7711 099, 0905 243 969

UNI P A R K E T
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
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY

Villanyszerelőt és villanyszerelő segédet keresünk. Hľadáme elektri(16-15)
károv a pomocných elektrikárov. 0905 659 886

Spomienka
Dňa 04. septembra 2016 uplynie jeden rok
ako nás navždy opustila naša drahá
mamička, stará mama a prastará mama

Irma PROKSOVÁ, rod. Csengerová
S láskou sp omína, syn Pavel, dcéra Eva s rodinami.
(16-15)

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com

Studeničová, Marika: Milenec (Ikar 2012)
Novinárka Saša sa počas interview zoznámi s Róbertom
Horským, manželom známej moderátorky erotickej relácie.
Úspešný podnikateľ nezostáva nič dlžný svojej povesti donchuana a urputne sa snaží čerstvo rozvedenú štyridsiatničku
očariť.
Keresztényiová, Timea: Donevidenia (Evitapress 2012)
Bolo to obyčajné manželstvo, akých sú na Slovensku tisíce.
Zuzana sa zamiluje do Martina, Martin sa zamiluje do Zuzany, a tak sa vezmú a majú spolu dieťa. Prekvitá nielen ich
láska, ale aj Martinovo podnikanie - peniaze prestanú byť
problémom prakticky zo dňa na deň.
Tatkov, Lemarc V.: Bastard (Via Bibliotheca 2013)
Fascinujúci román nielen pre mužov z prostredia slovenskej
mafie, ktorý vás vtiahne do deja, až budete mať pocit, že autor
ho písal podľa skutočnosti.

372 609,82 €
32 771,12 €
1 535 296,80 €
-

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

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

(16-09)

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

30. 8. 2016

31.12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Položka

Agatha Christie: Tíz kicsi néger (Európa Könyvkiadó, 1993)
Tíz, egymás előtt ismeretlen ember meghívást kap egy pazar
villába. A vendégek, bár valamennyiük múltjában van valami,
amit legszívesebben elfelejtenének, reménykedve és örömmel
érkeznek meg egy pompás nyári estén a sziklás öbölbe.
Peter Barsocchini: High school musical 4. A jövő fantomja
(Egmont-Hungary K., 2008)
Eljött a felvételi tesztek ideje az East High diákjai számára.
A vizsgaparát csak a közelgő halloweennapi buli oldja fel. A
fesztivál témája: A jövő fantáziája – mindenki a húsz évvel
későbbi önmagának öltözik.
Sarah Bosse: Fel a fejjel, Anna! (Alexandra Kiadója, 2009)
Anna unokahúga, Nóra súlyos autóbaleset után kerül a malomvölgyi lovastanyára. A szülei veszélyes sérülésekkel fekszenek a kórházban, a sokkot szenvedett kislányról Annáék
gondoskodnak.
A könyvek lakossági adományokból származnak.
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Futamgyőzelem Franciaországban
A Vincze Dóka testvérek az idei szezonra is
átmentették nagyszerű formájukat, ráadásul
a nyár folyamán történelmi sikert is arattak.
A kiemelkedő eredményt a július közepén a

franciaországi Verdunban tartott nem hivatalos világbajnokságon érték el, ahová a fiúk
nagyapjuk és egy személyben edzőjük, Dóka
Lajos kíséretében utaztak egyedüliként Szlovákiából. Az idősebb fiú, Krisztián az MX85,
a fiatalabb Adrián az MX50 kategóriában

versenyez.
„Nem hivatalos világbajnokságról volt szó,
mivel a verseny szervezője nem a nemzetközi
motokrossz szövetség volt. Ennek ellenére a
világ 33 országából 750
versenyző állt rajthoz.
Összehasonlításképpen,
az
Oroszországban
megrendezett hivatalos világbajnokságon
– mivel a színhely
Nyugat- és KözépEurópától is messze
volt – sokkal kisebb
volt a nemzetközi részvétel, és a színvonal is
jóval alacsonyabb volt.
Sajnos a verseny előtt
Šenkvicén
megtartott edzésünk nem
sikerült a legjobban,
Adrián
felborult,
de szerencsére nem
esett baja. Krisztián azonban, hogy neki ne
ütközzön motorjával, szintén felborult, és
megsérült a karja, olyannyira, hogy kérdésessé vált a franciaországi indulás. Végül is úgy
döntöttünk, hogy elindulhat, és elutaztunk
Verdunba” – meséli Dóka Lajos a zselízi mo-

Zselíziek balatoni focitáborban
Egyhetes Balaton-parti táborozáson vehetett részt nyolc szentegyházi és tizenkilenc zselízi
gyermek a Pálkövei Iúsági Szállóban a székesfehérvári Alba Kölyök Egyesület, Szentegyháza
és Zselíz város közös szervezésében. A szentegyházi és zselízi tanulók, valamint az őket kísérő
felnőttek élményekkel teli
pillanatokat élhettek át a
táborban.
A táborozók ellátogattak
többek között a zánkai
iúsági táborba, a veszprémi állatkertbe, Révfülöpön
pedig
hajókiránduláson
vettek részt. Természetesen
a szabadidősportos foglalkozások sem maradhattak
ki a kínálatból, így nagy
népszerűségnek
örvendett például a strandfoci.
A szállóhelyen táborozó
lengyel diákokkal közösen
nemzetközi focitornát is sikerült megrendezni Koncz
Klaudia vezetésével.
Szombaton délután a Székesfehérvári Királyi Napokra is ellátogattak a gyerekek. A nap folyamán a városháza dísztermében a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok városi
tanácsnoka köszöntötte őket. „Székesfehérvár számára kiemelt jelentőséggel bírnak a határon
túl élő magyarokkal kapcsolatos események és programok. Fontosnak tartjuk közös gyökereinket, melyeket napjainkban is szeretnénk életben tartani. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy saját eszközeinkhez és lehetőségeikhez mérten ezek a kapcsolatok tovább
erősödhessenek” – nyiltatkozta a találkozón Deák Lajosné.
(sza)

tokrossz-versenyzők nemzetközi szereplését
megelőző eseményeket.
Erős fájdalmai ellenére Krisztián rajthoz állt,
hogy rövidesen átírja a zselízi motorsport
történelmét. Az első futamban a világ összes
tájáról érkező összes versenytársát megelőzte,
és mindenki legnagyobb meglepetésére elsőnek ért célba. Sajnos ezt a második futamban
fájdalmai miatt már nem tudta megismételni,
így összesítésben a 28. helyen végzett. Adrián, aki motokrosz-pályafutását ekkor még
csak hónapokban, és nem években mérte,
kategóriájában a 16. helyen végzett. Ha nem
lettek volna műszaki gondjai, néhány hellyel
előrébb is befuthatott volna a célba.
Mindkét fiatal versenyző igényes idényt tudhat maga mögött, több mint 15 versenyrajttal, melyek többségét a magyarországi nyílt
bajnokságon futották. Mivel Szlovákiában az
MX50 kategóriában nincs verseny, a zselízi
csapat olyan versenyszériára összpontosított,
ahol mindkét testvér rajthoz állhat. Ezeken
a versenyeken nemcsak hogy helyt állnak,
de nagy esélyük van dobogós helyezéseket
is elérni versenykategóriájukban.
(ik)
LABDARÚGÁS
V. liga–délkelet – felnőttcsapat
Želiezovce – Nesvady 0:0
Kozárovce – Želiezovce 3:2 (2:2)
K. Tóth, S. Rotík
Želiezovce – Veľký Ďúr 5:1 (2:0)
M. Dobiaš 2, S. Rotík 2, K. Tóth
Starý Tekov – Želiezovce 1:3 (1:2)
S. Rotík, D. Páchnik, D. Duchoň
Želiezovce – Bešeňov 2:1 (2:1)
M. Dobiaš, D. Páchnik
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Kozárovce – Želiezovce 8:0 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 3:1 (1:1)
T. Čík, E. Svanczár, D. Páchnik
Kostolné Kračany – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Trstice 1:2 (1:2) T. Čík
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:8 (1:4)
T. Čík
III. liga – kelet – U 15 serdülők
Horné Saliby – Želiezovce 9:1 (6:1)
Á. Dudáš
Želiezovce – Štúrovo 0:4 (0:0)
Želiezovce – Šoporňa 4:0 (0:0)
D. Tóth, D. Balázs, Á. Dudáš, S. Vezér
III. liga – kelet – U 13 diákcsapat
Horné Saliby – Želiezovce 5:0 (2:0)
Želiezovce – Štúrovo 5:4 (2:2)
K. Pompos 3, D. Pizúr, L. Boťťan
Želiezovce – Šoporňa 6:3 (4:1) L. Boťťan 2,
Zs. Miklós 2, N. Benko, K. Pompos
(nyf)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak versenyeredményei
a 2015/2016-os tanévben
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanárok: Duba
Annamária, Félix Mária, Gunyics János, Horváth Csilla, Kristóf Krisztina, Mokos Éva, Nagy Tünde, Urbán
Beáta)
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny:
Gaál Boglárka, 8. A – járási bronz; Kreko Bianka, 4. B
– járási bronz; Melczer Anna, 5. oszt. – körzeti 3. hely,
járási bronz. További résztvevők a körzeti versenyen:
Alt Sára, 1. A; Baka Réka Anett, 4. A; Fábik Viktor, 2. B;
Farkas Dezső Alex, 1. B; Koller Katrin, 4. A; Kovács
Kloé, 3. o., Szekereš Kála, 2. B; Šógor Bálint Marcell,
4. B.
Ébredj, új tavasz (nemzetközi forduló, Tata): Kreko Bianka, 4. B – ezüst; Šógor Bálint Marcell, 4. B
– bronz.
Szép Magyar Beszéd (kerületi forduló): Belan Veronika, 9. oszt. – 4. hely; Kreko Bianka, 4. B – 6. hely
(járási 1. hely).
„7 mérföldes...” (részvétel a kerületi fordulón). Csapattagok: Kováč Dániel, Okoš Máté Zsolt, Porubčan
Márk, Szabó Krisztián, Végh Márton (valamennyien
a 3. osztály tanulói).
Anyanyelvünk összeköt (járási forduló): Šógor Bálint
Marcell, 4. B – ezüst; Kreko Bianka, 4. B – bronz.
Kincsőrzők szavalóverseny (járási forduló): Kreko
Bianka, 4. B – ezüst; Šógor Bálint Marcell, 4. B – ezüst.
Szlovák nyelv és irodalom (Felk. tanárok: Mokos
Éva, Meliska József, Urbán Beáta)
Mojej mamičke: Molnár Dóra, 4. B – országos 3.
hely.
Poznaj slovenskú reč: Belan Veronika, 9. oszt.
– részvétel az országos fordulón; Szabó Dorina, 4. A
– részvétel a körzeti fordulón.
Angol nyelv (Felk. tanárok: Markovics Imre, Zsigmond István)
Angol nyelvi olimpia: Nagy Szilvia, 7. A – járási 5.
hely; Nagy Zoltán, 9. oszt. – járási 9. hely.
Matematika (Felk. tanárok: Blanár Erika, Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária, Horváth Géza,
Mokos Éva, Nagy Tünde, Sokol Zsuzsanna, Šoóky
Krisztián, Tar Myrtil, Urbán Beáta)
Matematikai olimpia (járási forduló): Levicky Máté
István, 5. oszt. – sikeres, 19. hely. Részt vettek még:
Boška Márk, 6. B, Čatlóš Tamás, 5. oszt.
Pitagorasz Matematikaverseny (járási forduló):
Mikle Réka, 3. oszt. – 17. hely, sikeres. További résztvevők: Čatlóš Tamás, 5. oszt. – 20. hely, Levicky Máté
István, 5. oszt. – 20. hely; Gaál Boglárka, 8. A – 33.
hely; Nagy Szilvia, 7. A – 33. hely; Okoš Máté Zsolt, 42.
hely; Streda Bálint, 4. B – 44. hely, Repka Alexandra,
4. B – 75. hely; Snírer Tamás, 4. A – 75. hely, Kotrus
Nikolett, 3. oszt. – 78. hely.
Katedra Matematikaverseny: Čatlóš Tamás – sikeresen szerepelt az országos döntőn. Sikeresen szerepeltek az országos elődöntőn: Családi Norbert, 5. oszt,
Levicky Máté István, 5. oszt., Gaál Boglárka, 8. A.
„Klokan” Matematikaverseny. (A versenyen az
iskolának összesen 64 tanulója vett részt. A legjobb
eredményeket közöljük. A százalékos értékek azt fejezik ki, hogy a tanuló az ország tanulóinak hány százalékát előzte meg.) Raj Tamara, 2. B – 96%; Horváth
Dániel, 1. A – 95%; Alt Sára, 1. A – 92%; Nagy Andrea,
1. A – 92%; Pásztor Nóra, 1. A – 92%; Streda Bálint,
4. A – 84%; Nagy Zoltán, 9. oszt. – 83%; Pástor Natália,
1. A – 82%; Szalai Martin, 1. A – 82%; Cellahó Deniel,
1. A – 82%; Chen Jiu An, 2. A – 79%; Jašák Kevin,
2. A – 79%; Kreko Bianka, 4. B – 78%; Varga Ronin,
4. B – 76%; Mikle Márk, 1. B – 76%; Virág Boglárka,
1. B – 76%; Šógor Bálint Marcell, 4. B – 69%; Repka
József, 7. B – 65%; Mikle Réka, 3. oszt. – 64%; Princz
Kornél, 1. B – 62%; Okoš Máté Zsolt, 3. oszt. – 61%;
Szabó Krisztián, 3. oszt. – 58%; Belan Veronika, 9.

oszt. – 56%; Hereng Orsolya, 1. A – 55%; Tomašovský
Péter, 1. B – 55%; Trgiňa Marcell, 2. B – 55%; Levicky
Máté István, 5. oszt. – 48%; Szekereš Kála, 2. B – 44%;
Puksa Mátyás Ferenc, 8. B – 43%; Kaszmán Tamás,
4. A – 42%.
Kenguru Matematikaverseny. (A versenyen az iskola 51 tanulója vett részt. Azok eredményeit közöljük,
akik szlovákiai magyar szinten évfolyamukban a 60.
hely előtt végeztek.) Raj Tamara, 2. B – 4. hely; Jašák
Kevin, 2. A – 6. hely; Boška Márk, 6. B – 21. hely; Šógor
Bálint Marcell, – 4. B – 24. hely; Mikle Réka, 3. oszt.
– 31. hely; Kotrus Nikolett, 3. oszt. – 32. hely; Levicky
Máté István, 5. oszt. – 42. hely; Kreko Bianka, 4. B
– 48. hely, Repka József, 7. B – 49. hely; Trgiňa Marcell,
2. B – 55. hely; Berkes Béla, 3. oszt. – 58. hely; Fábik
Viktor, 2. B – 59. hely.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny. (Az egykori Nyugat-Szlovákiai Kerület magyar tanítási nyelvű iskolák
versenyzői közt kiemelkedő helyezést elért tanulók.)
Raj Tamara, 2. B – 19. hely; Kovács Kloé, 3. oszt. – 39.
hely, Gašparik Tamás, 8. B – 45. hely, Jašák Kevin, 2. A
– 51. hely; Repka Alexandra, 4. A – 52. hely; Trgiňa
Marcell, 2. B – 55. hely, Šógor Bálint Marcell, 4. B – 55.
hely, Kovács Dániel, 3. oszt. – 57. hely; Mikle Réka, 3.
oszt. – 65. hely.
Informatika (Felk. tanár: Főző Zoltán)
RoboGo. (Járási szintű verseny Rimaszombatban).
Balya Dániel, 7. A – 3. hely, Vetter Gyula, 7. B – 3. hely.
Történelem (Felk. tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny. Részvétel az országos
döntőn (Nagy Edina, 8. A, Nagy Zoltán, 9. oszt., Varga
Rebeka, 8. B)
Alsó-Garam Mente Honismereti Vetélkedő: járási
1. hely (Belan Veronika, 9. oszt., Nagy Edina, 8. A,
Varga Rebeka, 8. B)
Képzőművészeti nevelés (Felk. tanárok: Baka Zsuzsanna, Csomor Éva, Mokos Éva)
Ex Libris: Gaál Boglárka, 8. A – nemzetközi 3. hely.
Ister—Granum Rajzverseny: Tanai Noémi, 6. B
– nemzetközi különdíj.
Duna Menti Tavasz (országos eredmények): Gaál
Boglárka, 8. A – aranysáv; Molnár Dóra, 4. B – díjazott.
Ferenczy István Képzőművészeti Verseny: Hutai
Bianka, 7. A – országos különdíj.
„Moje C-centrum”: Belan Veronika, 9. oszt. – országos 3. hely.
Széchenyi Rajzverseny (országos eredmények): Molnár Dóra, 4. B – 1. hely; Potocki Linda, 4. B – 1. hely;
Šógor Bálint Marcell, 4. B – 2. hely.
„Príroda očami detí” (járási eredmények): Šógor
Bálint Marcell; 4. B – 2. hely, Balla Beatrix, 6. A – különdíj; Mihalíček Mónika, 8. B – különdíj.
„Vesmír očami detí” (járási eredmények): Mihalíček
Mónika, 8. B – 1. hely; Nagy Karin (8. B) – 2. hely;
Szabó Jázmin, 6. A – 3. hely.
„Az ősz varázsa (Čaro jesene)” (körzeti eredmények): Gaál Boglárka, 8. A – 1. hely; Šarovecky
Krisztián, 8. A – 2. hely; Molnár Dóra, 4. B – 2. hely;
Mihalíček Mónika, 8. B – 3. hely; Szekereš Kála, 2. B
– 3. hely.
„Človek na Orbite” (körzeti eredmények): Klimaj
Fanni, 8. B – 1. hely; Potocki Linda, 4. B – 1. hely; Vavro
Zsófia, 6. B – 3. hely; Ujváry Rebeka, 7. B – különdíj.
Karének (Felk. tanár: Horváth Diana – a zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola énektanára)
Csengő Énekszó: Franz Schubert Gyermekkar
– ezüstsáv az országos versenyen (5. oszt.: Ábel Fanni,
Furár Barbara, Horváth Noémi, Sunyík Réka, Šarovecky Dorina, Vavro Evelin, 6. A: Szabó Jázmin, Karvai
Vivien, Kurali Vanesa, 7. A: Duba Dorottya, Holop
Veronika, 8. A: Levicky Rebeka, 8. B: Búri Viktória,

Gažo Viktória, Petrovics Kitti. A versenyen részt vettek
a kórus korábbi tagjai: Mézes Angéla, Nyírő Bea, Récsei
Evelin, Récsei Emőke. Zongorán kísért: Mézes Attila,
klarinétkíséret: Balla Ádám)
Testnevelés, sport (Felk. tanárok: Duchoň Gábor,
Köteles Péter, Markovics Imre)
4 × 60 m-es váltófutás: járási 1. hely (Gaál Boglárka,
8. A, Holop Veronika, 7. A, Valenteje Jessica, 7. A, Zajac
Emese, 8. A); járási 3. hely (Mikle Tamás, Nagy Zoltán,
Szulényi Dániel, Tóth Máté Áron – valamennyien a 9.
osztályból).
60 m futás (járási eredmények): Holop Veronika, 7. A
– 7. hely; Szulényi Dániel, 9. oszt. – 7. hely; Valenteje
Jessica, 7. A – 8. hely; Tóth Máté Áron, 9. oszt. – 11.
hely.
300 m futás (járási eredmény): Nagy Zoltán, 9. oszt.
– 13. hely.
800 m futás (járási eredmény): Levicky Rebeka, 8. A
– 7. hely.
Krikettlabda-dobás (járási eredmények): Gaál Boglárka, 8. A – 15. hely; Szulényi Dániel, 9. oszt. – 16.
hely.
Magasugrás (járási eredmény): Holop Veronika, 7. A
– 13. hely
Súlylökés (járási eredmények): Tóth Máté Áron, 9.
oszt. – 8. hely; Mikle Tamás, 9. oszt. – 19. hely.
Távolugrás (járási eredmények): Gaál Boglárka, 8. A
– 2. hely; Lešťan Annabella, 8. A – 3. hely, Nagy Zoltán,
9. oszt. – 27. hely.
Mezei futóbajnokság (járási eredmények): Nagy Zoltán, 9. oszt. – 29. hely, Valenteje Jessica, 7. A – 34. hely,
Holop Veronika, 7. A – 40. hely, Török Viktor, 8. A – 45.
hely.
Jednota Cup – kispályás focitorna: körzeti 1. hely és
járási 3. hely (Családi Dávid, 8. A, Horváth Marek, 8. A,
Jóba Kristóf, 8. B, Kurali Dávid, 9., Lakatos Dávid, 7. B,
Mikle Tamás, 9., Nagy Zoltán, 9., Németh Armand, 7. A,
Szulényi Dániel, 9., Tóth Máté Áron, 9.)
Dôvera Cup – kispályás focitorna: körzeti 2. hely
(4. A: Kaszmán Tamás, Lakatos Imre, Streda Bálint,
Tanai Ákos; 6. B: Dióši Dániel, Horváth Nikolas, Lakatos Jim, Miklós Zsombor)
Floorball: körzeti 3. hely (Családi Dávid, 8. A, Jóba
Kristóf, 8. B, Kurali Dominik, 9., Mikle Tamás, 9.,
Nagy Krisztián Norbert, 8. A, Nagy Zoltán, 9., Pásztor István, 8. A, Szulényi Dániel, 9., Török Viktor, 8. A,
Tóth Máté Áron, 9.)
Floorball-vándorkupa: 1. hely (8. oszt.: Jóba Kristóf,
Pásztor István, Szalai Bálint, Török Viktor; 9. oszt.: Kurali Dávid, Kurali Dominik, Mikle Tamás, Nagy Zoltán,
Szulényi Dániel)
Polgármesteri focitorna, Zselíz: 1. csapat: 1. hely (9.,
7. A, 7. B, 8. B osztály: Nagy Zoltán, Szulényi Dániel,
Tóth Máté Áron, Kurali Dávid, Horváth Marek, Németh Armand, Lakatos Dávid); 2. csapat: 4. hely (8. A,
8. B, 9. oszt.: Családi Dávid, Nagy Krisztián Norbert,
Török Viktor, Jóba Kristóf, Pásztor Leonard, Szabó Sándor, Szalai Bálint, Virág Gábor)
I. Szabó István Focitorna – Csata: 2. hely (7. A, 7. B,
8. A, 8. B, 9. oszt.: Családi Dávid, Horváth Marek, Jóba
Kristóf, Kurali Dávid, Lakatos Dávid, Nagy Zoltán,
Németh Armand, Szulényi Dániel, Török Viktor, Tóth
Máté Áron)
Sakkverseny, Zselíz: Családi Dávid, 8. A – 4. hely;
Levicky Máté István, 5. oszt. – 5. hely; Családi Norbert,
5. oszt. – 6. hely.
Makettépítés (Felk. tanár: Főző Zoltán)
Országos bajnokság: Belan Veronika, 9. oszt. – 1. hely,
Nagy Edina, 8. A – 2. hely.
Model-Art, Ipolynyék (nemzetközi verseny): Nagy
Edina, 8. A – díjazott.
Összeállította: Horváth Géza
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szemétle r a k at r a ?
okoznák, a probléma messze nem öltene ilyen
méreteket. A legtöbb szemetet a teljesen átlagos emberek dobják el. Egyrészt arról beszélünk, hogy növelni kell az emberek ökológiai
tudatosságát – a minden évben megrendezett
Föld napjának is ez a célja –, másrészt viszont
mindennapos látvány, hogy az üzletből édességgel a kezükben kilépő iskolások kezéből a
csomagolópapír a járdán landol.
Az egyik időszerű probléma, amit a városnak
meg kell oldania, a lakótelepek szemetes kukái mellett felgyülemlő nagyméretű hulladék.
Kalló Béla, a városi hivatal építési és területfejlesztési referense: „Nehezen érthető, hogy
valaki képes éjszaka idegen házak szemetes
kukái mellé rakni a hulladékot, de nem képes
nappal elszállítani a gyűjtőudvarra. Szomorú,
hogy azok az emberek, akik mindezt látják,

nem hajlandóak segíteni nekünk. Mi lehet
a megoldás? Kérjük a városi rendőrség
segítségét, figyeljenek oda a szemetes kukák mellett felgyülemlő szemétre. A hulladékot a város költségén el kell szállítani.
Nagy figyelmet fordítunk a tájékoztatásra,
a felvilágosításra, főleg az iskolákban.”
Érdekes, hogy milyen gátlástalanok azok,
akik a környezetet szeméttel szennyezik.
Nem félnek attól sem, hogy látják őket.
Azok félnek, akik látják az ilyen cselekedetet. Megtartják maguknak, nehogy
konfliktusuk legyen.
A város sok mindent megoldhat. Jelentős
mértékben megemeli az adókat, illetékeket, több rendőrt alkalmaz, akik jobban
odafigyelnek ránk, akár gyakrabban takaríthat is. A város sok mindent megtehet, de

Szétosztották az élelmiszersegélyt

A munkaügyi, szociális és családügyi központ (ÚPSVaR) non-profit szervezetekkel együttműködve élelmiszercsomagokat juttatott el szociálisan rászorultak részére.
A EU operatív programjának intézkedése a szegénység hatásainak enyhítésére
fenntartott európai alapból biztosította a leginkább rászorultak megsegítését. Az egyének egy csomagot,
a gyermekes családok két vagy több
csomagot kaptak, a gyerekek számától függően. A csomagok 34 euró
értékű élelmiszert tartalmaztak.
Zselízen az ÚPSVaR 72 személyt
jelölt meg. Írásban szólította fel őket,
hogy augusztus 6-án, szombaton
vegyék át a csomagjaikat a városi
hivatalban. A városi hivatal belügyi
és szociális osztályának szakelőadója,
Ladislav Benčík: „A városunkban szétosztásra szánt 117 csomagból 20-at nem vettek át a megadott napon. Ezeket a következő héten adtuk át a címzetteknek.” (šh)

valakinek ezt meg kell fizetnie. Vajon kinek?
Hármat találgathatunk...
Števo Hečko

Felkészültek az új tanévre

A városi képviselő-testület mellett működő tanügyi, művelődési és iúsági bizottság augusztus végén
ülésezett Kepka Márk elnök vezetésével. A tanácskozás
fő napirendi pontja az iskolák és oktatási intézmények
új tanévre való felkészülése volt. Az oktatási intézmények igazgatói tájékoztatták a jelenlevőket az időszerű
helyzetről, és rámutattak néhány hiányosságra is,
amelyeknek azonban szerintük nem veszélyeztetik az
oktatást.
A bizottság tagjai és a vendégek foglalkoztak a szlovák
alapiskola területén megnyilvánuló vagyonrongálás
megelőzésének lehetőségeivel, és tettek is néhány
megoldási javaslatot. Monika Melichová arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy Kvetoslava Záhorská, a
szabadidőközpont igazgatója bejelentette lemondását.
Az iskolák és oktatási intézmények képviselői megerősítették, hogy a szabadidőközponttal való együttműködés jó színvonalon folyt.
(ik)

Túróczy Lajos naplójából...
Zselíz, 1944. III. 21-én
Reggel 6-kor jöttem haza őrségről. Még szüleim sem voltak fenn. Majdnem délig aludtam.
Felkeltem. Az időjárás esős, szeles. Hazánk
sorsának kockája is másként fordult. Nehéz
idők köszöntenek rá.
Délután levente foglalkozás volt. A foglalkozás
elmaradt, helyette pénteken szt. gyónás lesz. A
föld még sárosabbra változott. Este felé még a
szél is elállt. Estére szórakozni fogok.
Zselíz, 1944. március 22-én
Reggel 9 órakor temetésre mentem. A Túróczy
Tibit temették. Délután a címlapot rajzoltam
meg a naplómba.
Este Keck Ödön tanár úr hivatott be neki segíteni. A 7 órai hírek után bejelentette a rádió,
hogy fontos jelentést olvasnak be. A jelentés a
következő:
Sajnos „Légoltalom vigyázz!!!” Pár óra múlva
elmentek a repülők. Bejelentette a kormányváltozást. Az így alakult:

Sztójay Döme, Rácz Jenő, Jaross Antal (Andor
– szerk. megj.), Schneller Lajos, Jurcsek Béla,
Szász Lajos, Kunder Antal, Antal István, Csatai
Lajos. Ezt többször is megismételte. Utána egy
rakás indulót játszottak. A 9-es hírek után
nyugovóra tértünk.
Zselíz, 1944. III. 23-án
Kora reggel mikor felébredtem a lovat jártatni
akartam. Megyünk be az iskolába – istállóba
megláttuk az első lovat. Lett hímnemű tiszta
fekete cigány kiscsikónk. Kukoricát morzsoltunk úgy 70 kg-ot. Este etetésre került a sor.
Továbbá az időt gazdaköri tagdíjak beírásával
foglalkoztam.
Zselíz, 1944. III. 24-én
Ma péntek van. Havas-esős szeles idő. Fél
kettőkor éjjel kiment nagyapám az istállóba,
ott meglátta az újszülöttet. Egy nagyon helyes
üsző borjú. Igen nagy. Délután az elmulasztott
pénteki leventénk volt megtartva. Leventén az

esperes úr beszélt, majd utána szt. gyónás volt.
Nagyon hideg havas-eső és esős szél fúj. Úgy
5 óra tájban eljött Vank Pista hozzánk. Nálunk
egy jó kutyavadászatot rendeztünk. Volt egy
pár kutya. A telitalálatok is megvoltak.
Zselíz, 1944. III. 25.
Szombat, Gyümölcsoltó Boldog Asszony van
ma. Templomban voltam, ott sz. áldozáshoz
járultam. Templom után mozi jegyet vettem.
Nálunk ebédelt a lengyel hadnagy. Utána moziba mentem. A mozi címe „Meghalok érted”.
Egy olasz film volt. Jó darab volt. Különösen az
artista számok tették naggyá, amik nekem nagyon tetszettek. Este zöldségmagvakkal foglalkoztam. Igen nagy szél fújt ma. Különösen este.
A föld erősen szikkad, szárad. Nemsoká lehet
veteményezni. Előre készülök a veteményezésre és a gereblelő csinálásához. A kisborjúnk
és a kiscsikónk nagyon szépen fejlődik. Most
közvetíti a rádió „Hangképek innen-onnan”
sorozatot. Túróczy Lajos
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pi h e n ő z ó n á r a

van

szükségünk?

Va g y

A városi hivatalba az utóbbi időben néhány
panasz érkezett a városban tapasztalható
rendetlenséggel kapcsolatban. Néhányat
közülük úgy fogalmaztak a lakosok, hogy
olyan helyzet megoldását kérték, amellyel
nem tudnak megbirkózni.
A probléma első ránézésre egyszerűnek tűnik: A lakosok többsége a nagyobb méretű,
feleslegessé vált holmikat, pl. a bútordarabokat a gyűjtőudvarra szállítja. Néhányan ezt
leegyszerűsítik, és a nagyméretű hulladékot
kihelyezik a kuka mellé. Feltételezzük, hogy
ez néhány polgártársunk tudatlanságából,
tájékozatlanságából ered. Talán nem tudnak
arról, hogy az ilyen hulladékot a gyűjtőudvarra kell szállítani. Lehet, hogy azt sem
tudják, hogy városunkban van gyűjtőudvar.
Az is lehetséges, hogy nem láttak még olyan
autót sem, amelybe a kukákat ürítik. Úgy
gondolják, hogy a konténereket és kukákat az
Eurospinn dolgozói kézzel emelik és szórják
ki egy teherautó platójára, ezért nem okozhat
nekik gondot az öreg bútor elhelyezése és
elszállítása sem. Megoldást jelenthetne a tájékozatlan lakosok felvilágosítása.
Ám a probléma ettől összetettebb, és nem
egyedülálló. A közterületeken a rendetlenség
nem csak azáltal keletkezik, hogy néhány polgár nem hajlandó elszállítani a gyűjtőhelyre a
nagyméretű hulladékot. A szemeteskukák
körül apróbb szemét is éktelenkedik, még
akkor is, ha a kuka nincs tele.
Az ún. Kínai-negyed lakói arról számoltak

a kukákban. Bírálat érte azonban a saját ilyen környezetben néhányaknak már a cigi
soraikat is.
sem ízlik.
A háztartások kötelessége, mint pl. a szemét A padon ülést sokan a tökmagozással vagy
kihordása, hozzátartozik a gyermekneve- szotyolázással tarkítják. E magvak héjának
léshez. Ha azonban kisebb gyerekekről van szó, eldobálása az ökológiailag érzékeny embeakik még nem képesek kinyitni, nem érik fel a reknek sem okoz problémát, hiszen állítják,
konténert, nehezen
elképzelhető, hogy a
járókelőktől kérnek A nemzet kultúrája?
segítséget. Gyakran Tisztelt polgártársaim, elsősorban a „rendszeretők”, akik szekrényeik, spájúgy oldják meg a zaik, pincéik, garázsaik kitakarítását követően hulladékukat a lakótelepi
feladatot, hogy a konténerekhez viszik, úgy gondolva, hogy a konténerek környéke nyilvános
szemetet a konténer szemétdomb! Nem gondolják, hogy vécécsészéik, szekrényeik tartalmának,
mellé szórják. A kis hálószobáik tartozékainak közszemlére tétele méltatlan önökhöz? Hogy szerakást másik követi, métjük kihelyezésével zaklatni polgártársaikat tiszteletlenségnek számít? Nem
ehhez egy ülőgarni- naivitás azt gondolni, hogy e lerakatokat majd valaki eltakarítja önök után?
túra, vécétartály és Talán igazságtalan vagyok, mert csupán tájékozatlanok, és nem tudják, hogy a
elektromos készülék konténerek környékéről senki sem takarítja el szemetüket, hogy a város csupán
csatlakozik, és már ki évente kétszer szervezi meg a túlméretes hulladékok gyűjtését a tavaszi és az
is alakul a városról az őszi nagytakarítás keretében. Talán azt sem tudják, hogy a műszaki szolgálelmarasztaló imázs. tatások vállalata havonta egy alkalommal szállítja el a színes konténerekben
Egy lakos elmondta, tárolt osztályozott hulladékot, és nyilván azt sem, hogy a vasúti átjárón túl
hogy a népművészeti a Nyír felé vezető úton már néhány éve működik a biohulladék-feldolgozó
fesztivál ideje alatt regionális központ, amelynek területén gyűjtőudvar is található, ahol ingyeegy ilyen hely mellett nesen elhelyezhetnek mindenféle nagy kiterjedésű hulladékot. A terület hétfőn,
parkolt egy külföldi szerdán és pénteken 10:00 és 18:00 óra között, szombaton pedig 10:00 és 17:00
óra között tart nyitva.
autóbusz...
Nemcsak a szemetes Tisztelt polgártársak, védjük környezetünket, ne alakítsunk ki szemétdombokukák környékén, kat olyan helyeken, amelyeket nem erre a célra hoztak létre! Ne legyünk figyelde bárhol, ahol metlenek környezetünkkel szemben, figyelmeztessük azokat, akik szennyezik a
emberek
járnak, közterületeket és pusztítják a közös tulajdont! Tanítsuk gyermekeinket és unohalmozódik a sze- káinkat a felelősségre saját példánkkal! Hiszen városunk képe mindannyiunk
Zuzana Puchríková
mét, rongálódik a névjegye.

be, hogy nagyméretű hulladékot, bútordarabokat vagy vécétartályt szállítottak a város
más részén élő lakosok autóval vagy utánfutóval az ő kukáikhoz. A kérdésre, vajon nem
jegyezték-e meg az autók rendszámát, azt válaszolták, hogy nem szeretnének „besúgók”
lenni, nem akarnak konfliktusba keveredni.
Állítólag helyenként „közismert” emberekről
is szó van. A felsoroltakból kitűnik, hogy az
önkormányzat ebben az esetben nem remélhet segítséget a lakosoktól. A legnagyobb
lakótelep lakosai szóltak a hajléktalanokról
is, akik gyakran tartózkodnak a játszótereken, szennyezik a homokozókat, kutatnak

felszereltség
(padok,
szemetes kukák...). Az
Országos Népművészeti Fesztivál előkészületeinek keretében
kitakarították a parkot,
ugyanígy a fesztivál végeztével is. Most pedig
állandó takarítást igényel, hogy úgy-ahogy
megtartsák a rendet.
Egyik munkatársunk
érdekes
beszélgetést
folytatott a parkban
egy babakocsival arra
sétáló ismerősével. A
hölgy arra panaszkodott, hogy a parkban a takarítás óta egyre
több a szemét. Miután témát váltottak, az
ismerős kihúzta a dobozból az utolsó szál
cigarettát. Összegyűrte a dobozt és automatikusan a fűbe dobta. Amikor munkatársunk
megkérdezte tőle, hogy ezt komolyan gondolja-e, és hogy normálisnak tartja-e, a nő
azt válaszolta: „Ugyan, egy dobozka, elveszik
a többi között.”
Ha több zselízinek is ilyen a hozzáállása, a
rendetlenség indokolt. Lehet, hogy egy dobozka tényleg elvész, talán a második és a
harmadik is. De a nyolcadikat, kilencediket
már látni. S ha már harminc van belőlük,

hogy biológiailag könnyen lebomló hulladékról van szó, ami gyorsan megrothad.
Ökológiai szempontból ez mind igaz, de az
esztétikai szempontokat figyelembe véve
jobb lenne, ha ezek a héjak más, kevésbé
frekventált helyen rothadnának.
Más esetekben viszont azok, akik nem lusták
arra, hogy a hulladékukat maguknál tartsák,
míg a visszafelé vezető úton nem találnak egy
szemétkosarat, kerülik a padokon üldögélést.
Nemcsak azért, mert nem szeretnek ilyen rút
környezetben üldögélni, hanem azért is, mert
kellemetlenül éreznék magukat más valaki
szemetével körülvéve ücsörögni. A járókelők még azt hihetnék, hogy ők szórták szét
a szemetet.
A lakosokkal való beszélgetésekből kitűnik,
hogy mindannyian tiszta környezetben
szeretnének élni, és örülnének több padnak, pihenőövezetnek. Az ilyen környezet
kiépítése azonban pénzbe kerül. Valakinek
meg kell fizetnie, aztán gondoskodnia kell a
karbantartásáról – takarításról, a megkárosított felszerelés javításáról. Elmondható, hogy
minden új pihenő övezettel gyarapodik a
szemétfelhalmozó helyek száma is.
Mindeközben nehezen határozható meg,
hogy a rendetlenséget kik is okozzák. A rongálás, a padok összetörése egy bizonyos fiatal
csoport kedvenc szórakozása, de ha a szemetelést csak az alkalmazkodásra képtelenek
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összpontosítunk
hogy szüneteltetjük a tevékenységet, az év
elején összehívjuk a közgyűlést, és megegyezünk, hogyan tovább.
Mi történt a közgyűlésen?
H: Előtte az érdekelt minket, hányan maradnak és hányan távoznak. De tudtuk, hogy
elölről kell majd kezdenünk.
Voltak olyanok is, akik elmentek? Miért?
J: Egyikünk számára sem volt könnyű a
helyzet. A közgyűlésen arról beszéltünk,
hogy menjünk-e tovább vagy nem, mindenki
elmondhatta a véleményét. Néhányan azt
mondták, hogy ilyen körülmények közt nem
fogják tudni folytatni, nem is tudják elképzelni a folytatást. Jöttek viszont fiatalok,
hogy támogassanak bennünket, egyszerre
tele volt velük a helyiség. Hangosan kifejtették, hogy kár lenne az egészet sutba vágni,
folytatni kell, és ők segítenek ebben.
H: És tényleg jönnek, segítenek. Kitűnő pl.
az együttműködés Majo Budával, ők kezdeményezték a Ladislav Vékony Emléktornát,
és nagy segítséget nyújtottak ezzel. Fantasztikusan segítettek a Föld napja alkalmával is,
hála nekik idén az összes évfolyam közül a legtöbb munkát sikerült elvégeznünk. A fiatalok

máskor is segítenek, pl. a kaszálásnál, technika
kölcsönzésénél stb.
A tavalyi májusfaállításon Ladislav Vékony
arról beszélt nekem, hogy több tizenéves
szódóit is felvettetek a társulás soraiba,
akiknek – mivel még nincs keresetük
– nem kell tagsági díjat fizetniük. Állítólag
megörültek neki. Aztán a gyermeknapon
láttuk őket segédkezni az egyes állomáshelyeken...
H: A tizenévesek már nem érzik magukat gyerekeknek, nem akarnak versenyezni, inkább segítenek. Ők maguk jöttek ezzel a kezdeményezéssel, és nekünk legalább nem kellett keresnünk
önkénteseket a felnőttek között.
Hogyan látjátok Szódó és a polgári társulás
jövőjét?
J: Tevékenységünkben a gyermekekre és az
idősekre összpontosítunk. A gyerekekben van a
jövőnk, és a most felkaroljuk őket, értelmesen
fogják tudni tölteni a szabadidejüket.
H: Ezért is vagyunk nagyon hálásak a
sportpályáért. Nagy segítség volt számunkra.
Rendeznünk kell még a környéket, miután
felszerelték az oldalhálókat. De már most tudjuk, hogy a pályát kihasználjuk, és részünkről

A város csaknem 9 ezer euróval
támogatja a szervezeteket

Hat éven át nem volt lehetőségük a városunk területén működő
szervezeteknek támogatáshoz jutni a városi költségvetésből a dotációkról szóló általános érvényű rendelet alapján. A rendeletet 2007-ben
fogadták el, és az elkövetkező években a városnak elég eszköze volt
ahhoz, hogy támogatásokat osszon szét az érdeklődők között – egészen
2010-ig, amikor a globális pénzügyi válság hatásai elérték a hazai önkormányzati szegmens gazdálkodását. 2009-ben a város még 50 ezer
eurónyi támogatást, egy évvel később 34 ezer összegű dotációt osztott
szét. Az általános gazdasági hanyatlás, az ezzel kapcsolatos kisebb
állami bevételek, és ezáltal alacsonyabb részesedési adók azt eredményezték, hogy a következő években városunk nem rendelkezett
szabad eszközökkel a társadalmi szervezetek támogatására. Zselízen
annál rosszabb volt a helyzet, hogy a város az előző, konjunkturális
években megvalósuló túlzott pályázati aktivitása miatt komoly pénzügyi gondokkal küszködött.
A 2014-es helyhatósági választásokból kikerülő új városvezetés
első hónapjai a kötelezettségek terén való „tűzoltás” jegyében, a megszorító intézkedések meghozatalával és megvalósításával teltek. Ezek
segítségével, de az általános gazdasági helyzet javulásával is viszonylag
gyorsan jelentősen javult a város pénzügyi helyzete, a részesedési adóból származó bevételek többéves csúcson vannak. Ebben a helyzetben
a városi képviselő-testület tavaly ismét aktiválta a városi támogatási
mechanizmust, megnyitotta a pályázatok fogadását, és az idei költségvetésben elkülönített erre a célra egy keretet.
14 szervezet nyújtott be támogatási kérvényt, amelyekből a
dotációkat elbíráló bizottság 12 esetben javasolta a támogatás megítélését. A támogatásból csupán a Zselízi Hangok polgári társulás
és a Városi Sportlkub maradt ki. A támogatott szervezetek között
a bizottság 8910 eurós összeget javasolt szétosztani, amit a képviselő-testület jóvá is hagyott. A kedvezményezett szervezetek listája
a megítélt összegekkel együtt a mellékelt táblázatban látható. Ami
azonban nem kevésbé fontos: közeledik a jövő évi kérvények leadási
határideje – október 31.
(ik)

gondoskodunk is róla.
J: Együtt akarunk működni a várossal olyan
rendezvények során, mint pl. a Föld napja.
Részt vettünk az 50. Országos Népművészeti
Fesztivál előkészületei keretében szervezett önkéntes munkában is a parkban. Részt akarunk
venni a város működésében.
Szeretnétek valamit hozzátenni?
H: Amit csinálunk, a szabadidőnkben tesszük,
lelkesedésből. Ez nem olyan tevékenység, amiből hasznunk származna, ellenkezőleg, mindannyian közülünk feláldozunk valamit. De
szívesen tesszük, és a legnagyobb jutalom számunkra az emberek elégedettsége, és személy
szerint számomra az is, ha elmondhatom,
hogy „Szódó van élet”.
J: Mindenkinek köszönjük a segítséget, a támogatást és a szimpátiát, amely e hosszú évek
alatt kaptunk. A polgári társulás egykori tagjainak köszönjük az összes előkészített és közösen
átélt rendezvényt. A új tagoknak a támogatást
és a segítséget köszönjük, amelyekre ezekben az
időkben nagy szükségünk volt.
H: Mindenkinek köszönjük.
Én pedig köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Felszentelték a zselízi
templom új sípos orgonáját
Július 25-én ünnepi szentmise keretében Judák Viliam püspök
felszentelte a zselízi katolikus templom új sípos orgonáját. Ugyanezen hét vasárnapján pedig koncertszólamok is elhangoztak rajta,
teljesen szolgálatba állítva ezzel a becses hangszert.
Az orgonaszentelő misén a felekezet kántorai felváltva játszottak, a koncerten pedig már kimondottan orgonaművészeké
volt a főszerep, akik Schubert, Bach, Mozart, Gulio Caccini, Remo
Giazotto, Charles Gouns népszerű darabjait adták elő a templomi
hangszeren. Az előadók közt szerepelt
a két testvér: Peter és Pavel Považan
is, akik a renoválási munkát végezték,
és az orgonát behangolták új otthona
számára.
A nemes hangszer eredetileg
Magyarországról származik,
ahol feleslegessé vált, így jutott a
hangszermesterek tulajdonába, akik
rendbe hozták, és ismét működővé
tették. A zselízi egyházközség jutányos
áron, húszezer euróért jutott hozzá,
így 77 év után ismét sípos orgonája
lett a templomnak és a városnak. A
második világháború végóráiban
ugyanis a visszavonuló német
csapatok tönkretették, mégpedig
úgy, hogy felrobbantották a templom
tornyát, amely maga alá temette az orgonát, és súlyos károk
keletkeztek a templom épületében is.
A tetemes összeg kifizetéséhez a Nyitrai Püspökség is segítséget
nyújtott, egy részét pedig a zselíziek közadakozásból szeretnék
fedezni. A nemes célra minden hónap első vasárnapján rendeznek
adakozást, de akár utalással is küldhető hozzájárulás az SK35 0200
0000 0016 2199 6554-es számlaszámra.
Csonka Ákos
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Tevékenységünkben a gyermekekre és az idősekre
Szódó egykor különálló község volt,
1976-tól Zselíz egyik városrésze. Ekkor
megszűnt a helyi közigazgatási hivatal (hnb),
különböző szervezetek, majd később fokozatosan az alapiskola és az óvoda is. Ahogy az
önálló kisebb településeken lenni szokott, a
társadalmi élet hanyatlott.
Tíz évvel ezelőtt azonban egyre gyakrabban kezdtek a környéken Szódóról beszélni,
és éppen a társadalmi történések kapcsán. Az
ottani gyermeknapok egyre több környékbeli
szülőt és gyermeket vonzottak Szódóra. Egyéb
hasonló rendezvények mellett a helyiek a
község első írásos említése 850. évfordulójának megünneplésére készültek. Megalakult a
Szódó polgári társulás, Zselízen és a környéken pedig egyre inkább hozzászoktak ahhoz,
hogy Szódón mindig történik valami...
Tavaly nyár elején lesújtó hír terjedt el.
Ladislav Vékony, a zselízi városi képviselőtestület tagja, akit az újkori szódói történések
lelkének tartottak, váratlanul elhunyt. Nem
tartották meg az egyébként évente megrendezett Szódói Napot, sem más rendezvényt.
2016 elejétől a társulás tevékenysége
ismét megélénkült, megszervezték a májusfaállítást, a gyermeknapot, a Szódói Napot
és a nyári gyermektábort is.
A múltról, jelenről, Szódó és az azonos
nevű polgári társulás jövőjéről a szervezet
vezetőségi tagjával, Juliana Hanzovával és
elnökével, Henrieta Kurucovával beszélgettünk.
Ladislav Vékony mellett már kezdetektől fogva titeket tekintettek a szervezet
támaszainak. Mit jelent számotokra szódóinak lenni?
H: Szódón születtem, itt éltem át gyermekkoromat, itt nőttem fel. Miután férjhez mentem, 16
éven keresztül egy zselízi panelházban laktam,
de akkoriban is időm nagy részét Szódón töltöttem, ahol a szüleim élnek. És három évvel
ezelőtt ideköltöztünk.
J: Én Pozsonyból származom, de édesanyám
itt nőtt fel, itt voltak a nagyszüleim, akiknél
az egész nyarat töltöttük. Mindig visszatértünk
ide, és végül ide jöttem férjhez.
Milyen volt az élet Szódón a társulás megalakulása előtt, például húsz-harminc éve.
Akkoriban is voltak rendezvények?
H: Emlékszem, gyermekkoromban a pályán
tartották a gyereknapot. Van egy fényképem,
ahogy légpuskából lövök valamikor 1988-ban.
Tulajdonképpen sportnap volt, délelőtt a gyermekek számára voltak foglalkozások, délután
futball. Később ez abbamaradt.
Mikor kezdték el ismét szervezni ezt az
eseményt? Ez már a gyermeknap volt?
J: Valamikor 2002 körül kezdődtek el a
gyermeknapok, spontán módon, Lacko
Vékony, Štefan Lacko, Tibor Borka szervezésében...
H: Amolyan családi rendezvényként indult. A

családok a Garamnál találkoztak, sátoroztak,
húst sütöttek. Majd fokozatosan új gyerekek, új
családok csatlakoztak.
Tehát a kezdetekben spontán alakult ki a
hagyomány. Mikor kezdett rendezvényes
kereteket ölteni?
J: A családoktól indult ki, és fokozatosan
bővült. Délelőttönként gyermeknapi rendezvények, délutánonként mindenki számára
sportnap, foci, gulyás és esti utcabál.
H: A kutyakiképző klub területének felújítása
után ott kezdték el rendezni a gyermeknapokat. 2004-ben bezárt az óvoda, a Mikulásokat,
karneválokat abban az épületben tartottuk...
Olyan hagyományos rendezvények voltak
ezek, amelyeket korábban az óvoda szervezett,
és a szülők is szívesen látogatták. Akkoriban
még nem használhattuk a kultúrházat, a rendezvényeket az óvoda épületében tartottuk,
játszóteret is építettünk az udvaron. Majd
amikor megkaptuk használatba a kultúrházat, átköltöztettük az ottani udvarra.
Szódó első írásos említésének 850. évfordulója 2006. július 22-én egyúttal az első
Szódói Nap is volt...
J: Akkor döntöttünk úgy, hogy polgári társulást alapítunk, mert a szponzoraink szerint
könnyebb volt támogatást adni egy hivatalosan bejegyzett szervezetnek. Szeptemberben
létrejött a Szódó polgári társulás.
Sok rendezvényt szerveztünk. A 2008-as év
rekordot döntött, egy év alatt 18 akciót szerveztünk, csaknem minden harmadik hétvégére
jutott egy. 2009 után megállapodott a rendezvények száma, mára kialakult a hagyományos rendezvényeink repertoárja, valamint
megszokott időpontjaik is állandóak.
Mióta rendeztek nyári táborokat gyerekek
számára?
H: 2009-ben kezdtük, akkor Bajmócon, egy
évvel később Radaván voltunk... Nemcsak
gyerekek, tizenévesek is járnak velünk, és nem
utasítjuk el a családokat sem.
A Szódói Napon arról beszéltetek, hogy a
táboroknak és a műsorpróbáknak köszönhetően a szódói gyerekek összetartóbbak,
jobb viszonyok uralkodnak köztük...
H: A gyerekek teljesen mások, amikor nincsenek a szüleikkel, és idegenekre vannak utalva.
Egymásra utaltak, vigyázniuk kell egymásra,
például az éjszakai játékok során.
J: Az első este Heni elmondja a gyerekeknek,
hogy mindannyian tegeződni fogunk, barátok
vagyunk, segítünk egymásnak és nem csapjuk be
a másikat. Így alakítjuk ki a játékszabályokat.
H: Közösen alkotjuk a programokat. Mivel
általában 6 és 16 év közötti gyerekekről van
szó, nem könnyű mindannyiukat lekötni. De
nemcsak a táborban látni, hogy a gyerekek
összebarátkoztak, otthon is, ahol találkoznak,
látogatják egymást és együtt játszanak.
Úgy gondoljátok, hogy a szódóiak becsülik
a munkátokat?
J: Ez egyénenként változó. A rendezvényekkel

az összes generációt szeretnénk megszólítani.
Míg a gyermeknapot és a nyári táborokat a
gyerekek számára rendezzük, a májusfaállításra és a Szódói Napra az idősebbek járnak,
és a számukra egy külön rendezvényünk is van,
a szeniorok találkozója. A 60 évnél idősebb szódóiakat hívjuk meg rá. Van, amikor 80, sőt 90

meghívót is széthordunk, de jó, ha 40-en eljönnek. A leghálásabban a kisgyermekes családok.
H: Minden rendezvény mögött egy csomó rá
áldozott szabadidő van, ezért csalódottak
vagyunk, ha az emberek nem jönnek el.
Mindig nyitottak vagyunk a javaslatokra és
kívánságokra, bármiről beszélhetünk. Azért
találkozunk, mert akarunk, senki sem kényszerít minket.
J: Például az idei májusfaállításra sok idősebb
lakos is eljött, és ez nekünk örömet szerzett.
Mert az emberekért tesszük.
Nehezen lenne vitatható, hogy Lacko Vékony a maga lelkesedésével és odaadásával
pótolhatatlan tagja volt a közösségnek.
Távozása után bizonyosan felmerült, van-e
értelme folytatni...
J: Mindenkiben felmerült ez a kérdés. Abban a
pillanatban csak az volt világos, hogy szünetre
van szükségünk...
H: Mindannyiunk életét mélyen érintette, ami
történt, nem beszélve a társulás menetéről. És
egy nappal a temetés után ötven gyermekkel
táborba mentünk. Mérlegeltük, vajon menjünk-e vagy nem, de úgy döntöttünk, hogy
nem mondhatjuk le. És bármi mást tenni nem
volt idő.
J: El kell mondanom, hogy Henka fogta össze
az egész akkori tábort. Ha ő nem lett volna,
az egész összedőlt volna, és az nagy gond lett
volna. Ötven gyermek mellett nem lehet lazítani, és Henka ellátta a felkészülést és az egész
tábort.
H: Folytak a Szódói Nap előkészületei, de lemondtuk az egész programot. Megegyeztünk,
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Martosy Péter lemondott képviselői mandátumáról

A különös méltányosságot érdemlő ok
a kérvény szerint abban nyilvánul meg,
hogy a klub évek óta támogatja az iúság
sportolási fejlődését, és biztosítja a város
méltó képviseletét. A képviselő-testület a
kérvényt jóváhagyta, azzal a feltétellel, hogy
a rezsiköltségeket a klub állja.

A képviselő-testület augusztusi ülésének befejezése, és egyúttal a nyári uborkaszezon vége sem maradt meglepetések
nélkül. A legutóbbi helyhatósági választások óta nem telt el még két év, és már a
harmadik személycsere készülődik a képviselő-testületben. Miután tavaly két személyi
változás is történt, Csicsman Diana elöljárói
kinevezése és Ladislav Vékony elhalálozása
miatt, a harmadik cserét Martosy Péter harangozta be. Az augusztusi ülés
berekesztését követően kijelentette, hogy lemond képviselői
mandátumáról.
„Nem volt egyszerű a döntés. Nem illik a harctérről elfutni, de úgy gondolom, hogy ez
már nem harc. A város jó úton
halad, és elmúltak azok az idők,
amikor ütni kellett az asztalt.
Úgy éreztem, arra a megfelelő
ember vagyok, néhány dolgot
sikerült is befolyásolnunk,
hogy ne történjen nagyobb
baj. Bármikor szívesen segítek,
ha a jövőben megkérnek rá.
Elegem van már, nem szeretnék magamnak sem ártani
ilyen helyzetekkel, sem előidézni ezeket” – jelentette ki a
leköszönő képviselő egy szódói

Szeptember elején 98 gyermek kezdett járni
az Sznf utca 9. szám alatti óvodába. Az
óvodáknak az új tanévre való felkészüléséről
szóló beszámolója szerint az első osztályba
májusban 38 gyermek jelentkezett, de csak 20at vettek fel közülük, 18 kérvényt helyhiányra
hivatkozva elutasítottak. A magyar óvodában
62, a mikolai óvodában 24 gyermek kezdte
meg az új tanévet.
Augusztustól saját kertésze van a városnak.
Erről a városi képviselő-testület augusztusi
ülésén hangzott el tájékoztatás. A városi
kertésznek a tájékoztatás szerint van szakmai
tapasztalata, ezt megelőzően már dolgozott
hasonló munkabeosztásban. Feladatai közé
tartozik majd a közmunkások koordinálása
is. Augusztustól egy karbantartói munkahely
is létesült, elsődlegesen az óvodák, a
szabadidőközpont és a művészeti alapiskola
szükségleteire. Ezen felül a munkaügyi,
szociális és családügyi minisztériummal
együttműködve
–
a
bérköltségek
refundálásával – három évre szociális
terepmunkás
munkahelyek
létesültek.
Feladatuk a szociálisan
kirekesztett
lakosoknak nyújtott tanácsadás lesz.
A városi képviselő-testület augusztusi
tanácskozásán tudomásul vette az idei városi
kitüntetésekre tett javaslatokat. Pro Urbedíjra Kanyuk Józsefet terjesztették fel 70.
születésnapja alkalmából. A polgármester
díját idén Juhász Eszter kapja a helyi kultúra
érdekében kifejtett munkájáért és az 50.
népművészeti fesztivál megvalósításáért.
További javaslatok: Szódó polgári társulás
– emléklap, Csemadok alapszervezet, a Föld
napján részt vevő segítők valamint a park
szépítésében résztvevők – köszönőlevél.

Új parkoló,
felújított járdák
A nyári hónapok folyamán sem szünetelt városunkban a fejlesztési tevékenység. A
szódói többrendeltetésű sportpálya átadása
után a Szódói Napon júliusban és augusztusban elsősorban a forgalmi infrastruktúra
elemeinek felújítása terén történt előrelépés.
Az egyik ilyen fejlesztés a városi piactér
melletti parkoló kialakítása volt az egykori
pionírház és a gyógyszertár közötti területen. A parkoló kihasználtsága főleg a piaci
napokon, tehát szerdán és
szombaton, de egyéb napokon is tapasztalható. A tervek szerint a jövőben maga a
piactér is megújul. A standok
száma ugyan csökken, ám
a megmaradt eladóhelyeket
fokozatosan felújítják.
A városi park Komenský
utcai bejáratával szemben,
valamint a Komenský és a
Napfény utca sarkán felújult egy-egy járdaszakasz.
A munkák során ezeket az
átjárókat akadálymentesítették. Járdafelújításnak a

telek megvásárlását érintő napirendi ponttal
kapcsolatban. A kérdés megtárgyalása során
kijelentette, hogy rendes feltételek mellett
szerette volna megvásárolni a telket a következő választási időszakban, amikor már
nem akart indulni a választásokon. Jelenleg is tulajdonosa a szomszédos teleknek.
A helyzetet bonyolította, hogy egy másik
érdeklődő is jelezte vásárlási szándékát,
valamint hogy kérdések merültek fel azzal
kapcsolatban, hogyan juthat
hozzá egy képviselő városi
tulajdonhoz.
A nyilvánosság képviselőként
a
háromszor
mandátumot szerző Martosy
Pétert elsősorban a pénzügyi
véleménynyilvánításairól ismeri, pl. hosszasan igyekezett
átláthatóvá tenni a költségvetést, korlátozni a város kiadásait, és a volt polgármester
egyik leghangosabb kritikusa
volt. Bejelentése során több
ízben köszönetet mondott
kollégáinak az együttműködésükért, és hozzátette, hogy
lemondását a törvényes előírások szerint fogja benyújtani.
A megüresedett képviselői helyre a helyettesek
sorában Turza Irén léphetett
volna, aki azonban időközben
a városi hivatal belügyi és szociális osztályának vezetője lett. Utána Alexander Tóth
következik, aki a fővárosban állami szolgálatban dolgozik. A megüresedett képviselői
helyet szeptember közepén Alexander Tóth
foglalta el.
(ik)
városközpontban is tanúi lehettünk augusztusban és szeptember elején. Képviselői
kezdeményezésre a református és a katolikus templom közötti járdaszakasz újult fel.
Itt is akadálymentessé tették a közlekedést,
és lehetővé tették a járművel való problémamentes behajtás a térre.
(ik, foto: rl)
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Költségvetés-teljesítés a tervek szerint
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nőr több községben végzett párhuzamos tevékenységéről szóló szerződést és a főellenőr
pénzügyi ellenőrzéséről szóló beszámolót.
A város közgazdásza a programköltségvetés első félévi teljesítésének megvitatása
során megismertette a jelenlevőket a legfontosabb mutatókkal, és megállapította, hogy
a teljesítése az elvárásoknak megfelelően
alakult. A város első félévi rendes bevételei
53, rendes kiadásai 48%-ban teljesültek. A
tőkeforgalmi bevételeket és kiadásokat a
lakóházat átvételével kapcsolatos tranzakciók torzítják. Martosy Péter megjegyezte:
hasznos lenne külön kimutatást készíteni
az újonnan átvett bérházak bevételeiről
és kiadásairól, hogy nyilvánvalóan látható
legyen, nem ráfizetésesek. Monika Tomeková szerint a lakbért úgy állapították meg
ezekben a lakásokban, hogy fedje a hiteltörlesztést, a felújítási és javítási alap képzését,
és a lakásüzemeltetési feladatokat, ráadásul
minden esetben három havi előleg is rendelkezésre áll egyfajta pénzügyi tartalék
gyanánt. Hozzátette, hogy az új lakásokban
nem tartanak nyilván lakbérhátralékot.
A képviselők megtárgyalták a 2015-ben
behajthatatlannak íélt kinnlevőségekről szóló tájékoztatót. A két, összesen 34 euró értékű követelésről szóló beszámolót tudomásul
vették. További követelések leírásának javaslatával is megismerkedtek, amelyek esetében, mivel 750 eurót meghaladó összegekről
van szó, a városi vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szerint a testület határozata kötelező. Marianna Šedivá szerint az
ilyen követelések torzítják a gazdasági eredményt, ezért szükséges a könyvvitelben való
leírásuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
város teljesen letenne a behajtás lehetőségéről. A testület jóváhagyta a szóban forgó két,
2047 és 26 938 euró értékű kinnlevőségek
leírását. Jóváhagyta azt is, hogy a város két
esetben, az adósok elhalálozása miatt tegyen
le a követelések behajtásáról. A többi esetben
azt kérte a hivataltól, hogy dokumentálja a
behajtás eddigi lépéseit.
A testület jóváhagyta a városi támogatások
odaítélését a költségvetésből. Az idei támogatási körben 14 szervezet és társulás részesült
összesen mintegy 9 ezer eurós támogatásban.
Jóváhagyta a városi sportklubnak a Petőfi
utcai sportfogadó-iroda bérbevételét illető
kérvényét is, amely szerint a klub évente 1
eurónyi bérleti díjat fizetne, valamint a helyiségek energiafogyasztását térítené. Nem várt
vitát váltott ki egy szódói telek megvásárlása
iránti lakossági kérvény, mivel a telek iránti
igényét később egy képviselő is benyújtotta.
Martosy Péter elmondta: az egykor a családja
tulajdonában levő telket képviselői mandátumának lejárta után tervezte megvásárolni,
a másik kérvény miatt azonban hamarabb
kellett cselekednie, bár ezzel kapcsolatban
vannak bizonyos erkölcsi aggályai. A vitában

arról volt szó, hogy a képviselő miképp juthat
városi tulajdonhoz. A polgármester szerint a
legfontosabb megoldásra váró kérdés ez ügyben az, hogy a város egyáltalán el kívánja-e
adni a szóban forgó telket. Amennyiben igen,
a legigazságosabb megoldás az árverés lenne.
Ezt követően a képviselő-testület jóváhagyta
az eladási szándékot, és a telket felesleges
vagyonná nyilvánította.
A testület tudomásul vette a nyugdíjasklub eladására kiírt versenytárgyalás eredményéről szóló tájékoztatást, amely szerint
az ingatlanra egyetlen ajánlat sem érkezett.
A jelenlevők azzal magyarázták az érdektelenséget, hogy a telken álló épületet az értékbecslő ugyan belefoglalta az árba, ám az objektum már használhatatlan állapotban van,
és le kell bontani. Ezzel az érdeklődőknek
újabb költségei jelentkeznének. A testület
ezért utasította a városi hivatalt, hogy árazza
be a bontási munkálatokat, és az eladási árat
ennek figyelembe vételével határozza meg
egy újabb versenytárgyalás során.
A képviselő-testület jóváhagyta az
1946–48-ban Zselízről, Garammikoláról és
Szódóról kitelepített lakosok emlékművének
Csemadok alapszervezet általi elhelyezését
a Schubert utcai emlékparkban. Ugyancsak
jóváhagyta Fischer-Colbrie Ágoston mellszobrának elhelyezését a római-katolikus
templom előtt, amelyet a városi napok
alkalmával, szeptember 18-án adnak át. A
képviselők tudomásul vették a városi hivatal szerkezeti felépítésének változásáról
szóló tájékoztatást, a városi kitüntetésekre
előterjesztettek listáját, és jóváhagyták a Pro
Urbe-díj odaítélését Kanyuk Józsefnek. A
kitüntetéseket a városi napok során adják
át. A rendezvénnyel kapcsolatban Polka
Pál felkérte kollégáik, hogy az egyes eseményekbe intenzívebben kapcsolódjanak be,
elsősorban részvételükkel és a partnervárosi
küldöttségekkel való kapcsolattartás terén.

Röviden
A városi rendőrség feltérképezi a Karolina
városrészbe betelepülők körüli helyzetet,
mivel olyan információhoz jutott, hogy egy
népesebb csoport elfoglalt egy házat anélkül,
hogy bejelentkezett volna állandó lakhelyre.
A
szabadidőközpont
igazgatónője
egészségügyi okokra hivatkozva beadta
felmondását. Az intézmény vezetésével
Juhász Sándort bízták meg, majd fél
éven belül versenypályázatot írnak ki a
hely betöltésére. Ahogy a polgármester
az augusztusi testületi ülésen elmondta,
ebből az alkalomból át kellene értékelni a
szabadidőközpont jövőjének kérdését is. Az
intézmény az új idényre négy részmunkaidős
alkalmazottal készül, 25 szakkör megnyitását
tervezi kb. 200 érdeklődő számára.
Miután a képviselő-testület jóváhagyta,
hogy a városi múzeumot a Castellum Zeliz
polgári társulás szimbolikus bérleti díjért
bérbe vegye különös méltányossági okok
miatt, augusztus elején újabb hasonló
kérvény érkezett a városi hivatalba. A városi
sportklub a Petőfi utcai Sazka épületében
levő, 60 négyzetméteres, nem lakás céljaira
szolgáló helyiség bérlését kérvényezte évi
egy eurós szimbolikus bérleti díj ellenében.

Tudomásul vették a lakbérhátralékok behajtásáról szóló beszámolót, a bizottságok
üléseinek emlékeztetőit, és megválasztották
Šuchter Norbertet a képviselők, polgármester és főellenőr tevékenységével kapcsolatos panaszokat vizsgáló bizottság tagjának.
Az általános vita során Csenger Tibor megjegyezte, hogy a városi parkkal kapcsolatos
szemléletváltás meghozta eredményét; a
területet folyamatosan rendben tartják,
ezért többen látogatják a parkot.
(ik)

Új mellszobor a városközpontban

Szeptember 18-án, vasárnap délelőtt a Szent Jakab-templom előtt adják át Fischer-Colbrie
Ágoston mellszobrát. Csonka Ákos, a mellszobor kihelyezésének egyik fő kezdeményezője
elmondta, hogy a szobrot a reggeli szentmise után leplezik le, és az eseményen jelen lesz a mű
készítője, Túri Török Tibor is.
Fischer-Colbrie Ágoston római-katolikus pap, fordító
és egyházi szakíró volt. 1863-ban született Zselízen. A bécsi
Pazmaneumban végezte teológiai tanulmányait, és 1886-ban
szentelték pappá. Káplánként tevékenykedett Budapesten, a
bécsi egyetemen tanított, később a Pazmaneum rektora, majd
1907-től kassai püspök lett. Csehszlovákia megalakulása után
egyetlen püspökként tartotta meg őt az új hatalom a helyén.
1925-ban halt meg, a kassai dómban temették el. (Bővebben:
ZSH 2005/2, 8. old., ZSH 2010/6, 13. old.)
„Túri Török Tibor magyar szobrászművész, aki a híres
zselízi szülött mellszobrát ingyen készítette el. A talapzatot
Tóth Gyula helyi kőfaragó készítette. Az ünnepélyes átadáson
beszédet mond Molnár Imre történész, aki Juhász András polgármesterrel együtt leplezi le az alkotást” – mondta el Csonka Ákos.
(šh)

HÍRMONDÓ
Városi újság
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Néhányan azt mondták, hogy ilyen körülmények közt nem fogják tudni folytatni, nem is
tudják elképzelni a folytatást. Jöttek viszont
fiatalok, hogy támogassanak bennünket,
egyszerre tele volt velük a helyiség. Hangosan
kifejtették, hogy kár lenne az egészet sutba
vágni, folytatni kell, és ők segítenek ebben.
(Bővebben 4. oldalon.)

Az egyik időszerű
probléma, amit a
városnak meg kell
oldania, a lakótelepek szemetes kukái
mellett felgyülemlő
nagyméretű hulladék...
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Részletes műsor a 10. oldalon

Augusztusi önkormányzati ülés

Költségvetésteljesítés a tervek
szerint
A zselízi városi képviselő-testület augusztus
25-én a városi hivatal esketőtermében tartotta 24. rendes ülését. A Juhász András
polgármester által vezetett ülés bevezetőjében az elnöklő két ponttal javasolta
bővíteni a napirendet: mindkét esetben
egy emlékmű elhelyezéséhez kérték a város
beleegyezését, egyikben a kitelepítettek
emlékművéhez, a másikban Fischer-Colbrie Ágoston mellszobrának elhelyezéséhez.
A testület egyetértett a napirend bővítésével,
majd tudomásul vette a városi rendőrség
tevékenységéről szóló beszámolóját. A képviselők megtárgyalták az iskolák és egyéb
városi oktatási intézmények új tanévre való
felkészültségéről szóló beszámolót, amelyet
tudomásul vettek. A polgármester ezzel
kapcsolatban arról tájékoztatta a testület
tagjait, hogy a szabadidőközpont igazgatója
lemondott posztjáról. A tanügyi bizottság
elnöke, Kepka Márk elmondta, hogy a
bizottság legutóbbi ülésén többek közt az
iskolai vagyon rongálásának kérdésével is
foglalkozott. A városi rendőrség jelen levő
parancsnokát, Roland Hanzot felkérte: a
járőrözés során fokozottan ügyeljenek az
iskolák, főleg a játszóterek és sportpályák
biztonságára. A testület megtárgyalta a határozatok megvalósításáról és a képviselői
interpellációk intézéséről szóló beszámolót.
A polgármester felkérte a képviselőket,
hogy az interpellációk intézményét abban
az esetben vegyék igénybe, ha egyéb módon
nem tudják elérni a várt eredményt, mivel a
szakelőadók és osztályvezetők megkeresése
sok esetben operatívabb és hatékonyabb
módszernek bizonyul. Ezt követően a
testület megtárgyalta és jóváhagyta a főelle→2
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Benépesültek az iskolák
Az esős szeptemberi reggel és az első
csengetés végérvényesen pontot tett a nyári
szünet végére, és szeptember 5-én a tanulók
és a szülők számára megkezdődött az iskolai
kötelességek mindennapos teljesítése.
A szlovák alapiskolában 21 osztályban 460
tanuló kezdte meg a tanévet. Az új tanévben
56 elsős kezdett el tanulni három osztályban.
Az iskolának 51 alkalmazottja van, közülük
38 pedagógus, az étteremben 6-an dolgoznak.
A szünidő alatt megjavították az iskola
kerítését, kicserélték a világítótesteket, javításokat végeztek a sportpályán, valamint az
iskolai klubot látogató gyermekek számának

növekedése miatt kiszélesítették a délutáni
rekreációs célokra használt területet, amelyet
bekerítettek és összekötöttek a játszótérrel, a
közlekedési gyakorlópályával.
A magyar alapiskolát ebben a tanévben
16 osztályban 279 tanuló látogatja. Az első
osztályosok száma 29. Az iskolában 25 pedagógus és 7 nem pedagógiai alkalmazott
dolgozik, az iskolai klubban 4 nevelőnő, az
étteremben szintén 4 alkalmazott tevékenykedik. Nyáron új bútorok kerültek néhány
helyiségbe a lévai deMiclén vállalat jóvoltából, megjavították a csatornahálózatot, és
további karbantartási munkákat is végeztek.
(ik)

