Katarína Cserbová verí, že vždy budú takí
rodičia a deti, ktorí, podobne ako ňou
vedená inštitúcia, sa hlásia k tradičným
hodnotám, a preto si vyberú želiezovské
gymnázium. „V malopočetných triedach
sa dokážeme dostatočne venovať každému
študentovi...“
(O situácii v Gymnáziu J. A. Komenského
s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach čítajte na 4. strane.)
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V rebríčku 138 miest Slovenska z pohľadu finančného zdravia sa Želiezovce umiestnili na 28. priečke, pričom
v rámci Nitrianskeho kraja im patrí 3.
miesto za Tlmačami a Topoľčanmi.
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

„Tento sympatický sedemdesiatnik, Felix
Mayrhofer, ktorý 13. novembra navštívil
naše múzeum, je pokrvným potomkom
Ferdinanda von Meyerhofera–Grünbühela (1798–1869), blízkeho priateľa Franza
Schuberta.
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Po dobu jedného mesiaca funguje na Námestí sv.
Jakuba klzisko. Syntetická ľadová plocha s rozlohou 20 x 10 metrov je verejnosti bezplatne
k dispozícii od 8. decembra do 8. januára s výnimkou 24., 25. a 31. decembra, resp. 1. januára
v popoludňajších hodinách, až do 20:00 hod.
Vstup na klzisko je povolený v naostrených korčuliach a rukaviciach. Plocha je vhodná iba na
korčuľovanie, hokej nie je povolený. Na klzisku je
možnosť bezplatného zapožičania korčúľ v rozličných veľkostiach a záujemcovia si môžu svoje
korčule aj nabrúsiť.
(foto: ik)

Krásne vianočné sviatky plné šťastia,
pohody a šťastný nový rok
Vám praje
primátor mesta Ing. Ondrej Juhász,
poslanci MsZ, zamestnanci MsÚ
a redakcia Želiezovského spravodajcu
ako aj redakcia Želiezovského spravodajcu

Radostná správa na sklonku predposledného roka volebného obdobia

Sme v tridsiatke najlepšie
hospodáriacich miest

Mesto Želiezovce si v oblasti finančného zdravia v uplynulých rokoch značne prilepšilo. Vyplýva to z každoročnej správy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO) o hospodárení miest, obcí a vyšších územných celkov.
Z výsledkov analýzy finančného zdravia miest a obcí za rok 2016, uverejnených
nedávno na webovej stránke neziskovej organizácie, je zrejmý razantný vzostup
Želiezoviec v rebríčku slovenských samospráv. Najhoršie obdobie z pohľadu hospodárenia prežívalo mesto v roku 2011, keď v 6-bodovom hodnotení dosiahlo iba 3,2
body a bolo vyhodnotené ako mesto s iba dostatočným finančným zdravím. V ďalších rokoch sa stav hospodárenia zlepšoval, v roku 2012 dosiahol 4,1 a hodnotenie
dobré finančné zdravie, o rok neskôr 4,3 bodu, v roku 2015 bolo hodnotené na 4,8
a za vlaňajší rok na 5,2 bodu zo 6. To znamená, že Želiezovce sú hodnotené ako mesto
s výborným finančným zdravím.
Hodnotenie inštitútu INEKO sleduje a porovnáva niekoľko základných zložiek finančného zdravia samospráv, a to: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu,
→2
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pomer záväzkov po splatnosti k príjmom
a záväzky nad 60 dní po splatnosti.
V troch z týchto ukazovateľov dosiahlo
naše mesto plný počet bodov. V rebríčku
138 miest Slovenska z pohľadu finančného zdravia sa Želiezovce umiestnili na
28. priečke, pričom v rámci Nitrianskeho
kraja im patrí 3. miesto za Tlmačami

a Topoľčanmi.
Tibor Csenger, predseda ekonomickej
komisie pri MsZ Želiezovce: „Nechcel by

som sa pri hodnotení stavu financií vracať
do predchádzajúceho volebného obdobia,
mali sme po ňom čo riešiť. Už v prvom
roku tohto obdobia sa podarilo stabilizovať
finančnú situáciu, v druhom a treťom roku
sme už mohli plánovať rôzne investície,
ktoré priniesli očividný výsledok. Dosiahli
sme to transparentným rozpočtom, zefektívnením prevádzkových
výdavkov mestského
úradu a inštitúcií.
Vďaka tomu sa nám
podarilo nájsť rezervy, ktoré sme cez
rezervný fond dokázali v ďalšom roku
využiť na investície.
Čo sa týka budúceho
roka – keďže v tomto
mesto
uskutočnilo
mimoriadne
veľa
investícií, nie je v rezervnom fonde toľko
prostriedkov ako vlani, avšak financie, ktoré
sú k dispozícii a príjmy kapitálového rozpoč-

tu využijeme v budúcom roku na rozsiahle
investície, ktoré značne ovplyvnia vzhľad
mesta. Dostupné prostriedky sa snažíme tak
v komisii ekonomiky, ako aj v iných komisiách rozdeliť tak, aby sa nejaká investícia
uskutočnila v každej časti mesta. O konkrétnostiach by som sa radšej do schválenia
rozpočtu 2018 nezmieňoval.
Ondrej Juhász, primátor mesta: „Na
začiatku sme museli pristúpiť k značným
škrtom vo výdavkoch, dokonca aj nepopulárnym opatreniam. Ich výsledkom však bolo
ozdravenie mestských financií. K úspechu
prispieva aj to, že rozpočet sa snažíme tvoriť osobitným prístupom ku každej položke,
nielen úpravou čísiel z predchádzajúceho
roka. V budúcoročnom rozpočte počítame s
rekonštrukcou DOS, pokračovaním obnovy
kaštieľa, ale začneme sa zaoberať aj geotermálnym vrtom a kúpaliskom.”
Podrobnejšiu analýzu hodnotenia
finančného zdravia nášho mesta inštitútom INEKO prinesieme v jednom z nasledujúcich čísiel našich novín.
(ik)

Novembrové zasadnutie MsZ

Budova bývalej MŠ vo Svodove na predaj
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na jednej z najkratšie trvajúcich
schôdzí v posledný novembrový deň v sobášnej sieni MsÚ pod vedením primátora
Ondreja Juhásza. Keďže témy, ktorých nebolo príliš veľa, boli predrokované na pracovnej porade poslancov, celé zasadnutie trvalo
iba hodinu.
V úvode zobralo MsZ na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení, správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
a schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2018. Na základe poslaneckého návrhu Marianny Šedivej zastupiteľstvo schválilo
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo
výške 10 % mesačného platu za obdobie
januára až december 2017.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku na Ul. kpt. Nálepku, ktorý vyhlásilo
za prebytočný majetok a uložilo zverejniť
zámer predaja a predložiť návrh kúpnej
zmluvy na najbližšie zasadnutie. Schválilo
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy bývalej materskej školy vo Svodove. Vedúci oddelenia správy mestského
majetku Peter Haris informoval poslancov
o tom, že nehnuteľnosť už MsZ vyhlásilo za
prebytočný majetok v roku 2010 a jej znalcom určená všeobecná hodnota je 20 300
eur. Podľa vypísanej verejnej súťaže majú

byť cenové ponuky doručené najneskôr do
29. decembra. Podľa jej predsedu Kazimíra
Kovácsa sa so zámerom stotožnila aj komisia
výstavby pri MsZ. Verejná obchodná súťaž
bola vyhlásená aj na pozemok s výmerou
187 m2, nachádzajúci sa pri obchode LIDL,
ktorého jednotkovú všeobecnú hodnotu stanovil znalec vo výške 18,13 €/m2. Zastupiteľstvo schválilo návrhy na majetkovo-právne
usporiadanie dvoch pozemkov pod garážami na Komenského ulici oproti poliklinike,
ktorých jednotkovú cenu určil znalec na
9,86 €/m2. Ako poznamenal vedúci oddelenia správy mestského majetku MsÚ, týmto
aktom bol dokončený proces vysporiadania
majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom
v tejto lokalite.
MsZ schválilo kúpu spoluvlastníckeho
podielu dvoch pozemkov, ktorej cieľom je
umožnenie pripravovanej investície v rámci projektu Cyklistické trasy Želiezovce
a zobralo na vedomie správu o činnosti
mestskej polície v októbri. Častý kritik
práce MsP Pavel Polka poznamenal, že
od obyvateľov sa mu v ostatnom období
dostávajú pozitívne reakcie na činnosť
mestských policajtov. Zároveň informoval
svojich kolegov o tom, že drevorezbu F.
Schuberta, vystavenú od júna vlaňajšieho
roka v mestskom parku, neznámi páchatelia
vážne poškodili.

V rámci interpelácií na poslaneckú
otázku Peter Haris poznamenal, že mesto
má dostatočné kapacity na odhŕňanie
snehu na cestách aj chodníkoch, horšia je
situácia s posypovým vozom. V spojitosti
s technickými problémami pri vývoze
odpadu informoval poslancov, že vďaka
úspešnému projektu bude mať mesto
o niekoľko mesiacov nové vozidlo na vývoz komunálneho odpadu.
(ik)

Drevorezba F. Schuberta, vystavená v parku,
ktorú v polovici novembra neznámi páchatelia vážne poškodili.
(foto: gb)
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Práce na Schubertovej ulici riešia dopravnú situáciu, na ktorú bolo
v posledných rokoch nemálo sťažností. Po ich dokončení, v rámci
ktorých sa vytvorí menší kruhový objazd aj odbočovací pruh na
Schubertovej ulici, sa už v zákrute nebude môcť parkovať. Zároveň
pribudne priestor na parkovanie autobusu aj autobusová zastávka.
Pre chodcov budú k dispozícii chodníky vedúce z Čikókertu k budove
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vybudovaný bude aj priechod pre chodcov.
(šh, foto: ik)

Na tohtoročnom tradičnom Ondrejskom jarmoku bolo aj niečo netradičné. V prvom rade to bol termín, konal sa o týždeň neskôr ako po iné
roky. Okrem toho trval o jeden deň dlhšie, pretože predaj sa začal už vo
štvrtok 23. novembra. Na predchádzajúce jarmoky nadviazal pokračovaním mierneho nárastu počtu predajcov – pred dvomi rokmi ich bolo
201, vlani 205 a tentoraz 210. Stánky s rozličným tovarom boli rozložené na Petőfiho a Schubertovej ulici tak, ako po iné roky. Do mestskej
pokladnice pribudlo 15.000 eur.
(foto: šh)

Hľadajú sa spôsoby
označenia časti Mikula
V diskusii novembrového zasadnutia MsZ
v Želiezovciach bolo hlavnou témou označenie mestskej časti Mikula. Diskutérka
z radu občanov prítomných na zasadnutí
skonštatovala, že práve pred polstoročím
bola Mikula pripojená k Želiezovciam.
Ľudmila Pivarčiová: „V minulom období to
už mesto riešilo a od dopravného inšpektorátu dostalo odmietavú odpoveď na žiadosť
o označenie mestskej časti na oficiálnej
tabuli značiacej začiatok a koniec obce,
napriek tomu aj Mikula by mala mať svoje
označenie, podobne ako Svodov.“ Dodala,
že podobným spôsobom sú označené časti
susednej obce Sikenica – Trhyňa a Veľký
Pesek napriek tomu, že tvoria jeden celok.
V ich prípade to dopravný inšpektorát povolil. Primátor vo svojej odpovedi načrtol
riešenie v podobe osadenia neoficiálnej informačnej tabule s textom typu Vítame vás
v mestskej časti Želiezovce – Mikula vo viacerých jazykoch. Už sa to rieši v spolurpáci
s právnikom. Na podnet občana informoval
aj o tom, že v budúcom roku plánuje mesto
pristúpiť okrem iných aj k rekonšrukcii
Úzkej ulice.
Pavel Polka oboznámil svojich kolegov
o pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatiach a prízvukoval dôležitosť
účasti poslancov na nich. Dodal, že víta
navrhovanú položku v pripravovanom
budúcoročnom rozpočte na osvetlenie kostolov v meste. Primátor v závere vyhlásil, že
mesto zriadi na námestí dočasné klzisko,
ktoré bude verejnosti k dispozícii po dobu
jedného mesiaca od 8. decembra do 8. januára.
(ik)

Rekonštrukcia bývalej budovy maďarského
gymnázia v areáli ZŠ s VJM v Želiezovciach s cieľom zriadenia jaslí a vytvorenia
priestorov pre MŠ Cimbora je zatiaľ v štádiu
príprav, práce by sa mali začať začiatkom
budúceho roka. Mesto však už značne
pokročilo v budovaní potrebnej dopravnej
infraštruktúry. Pri športovej hale T18 bola
zbúraná kotolňa a na jej mieste sa začalo
s budovaním spevnenej plochy, ktorá bude
slúžiť ako parkovisko. Zároveň spoločnosť
Eurospinn začala s budovaním spojovacej
cesty, prepájajúcej dvor Domu služieb s areálom športovej haly, ktorá bude prednostne
slúžiť ako prístupová komunikácia pre rodičov. Pribudla tam aj brána, aby bol areál ZŠ
s VJM uzamykateľný.
(r)
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Správa z Gymnázia J. A. Komenského:
výsledky hovoria za seba
Reagujúc na situáciu v želiezovskom
slovenskom gymnáziu, kde v tomto školskom roku neotvorili prvý a druhý ročník,
v septembri sme navštívili Gymnázium J.
A. Komenského s VJM v Želiezciach, aby
sme získali obraz o tamojšej situácii. Dozvedeli sme sa, že aj keď nie je závideniahodná, je neporovnateľne lepšia ako v susednej inštitúcii. „Zatiaľ máme štyri triedy.
V prvej je 12, v ostatných 15–16 študentov,
spolu v škole ich je 57. Podľa predbežných
správ môžeme počítať až so 16 prvákmi
v budúcom roku,“ informuje riaditeľka
gymnázia. Podľa Kataríny Cserbovej vzrastá záujem o školu z okolitých ZŠ a dobrá je
aj spolupráca s miestnou ZŠ s VJM.
Riaditeľka to vidí tak, že kompetentní
si mali najskôr spočítať deti predtým, ako
povolili vznik množstva nových stredných
škôl. Táto situácia spôsobila, že nové školy

spôsobujú odliv detí zo štátnych škôl, pritom neponúkajú väčšiu pridanú hodnotu.
„Výsledky ukazujú, že aj my im máme čo
ponúknuť. Deti idú radi do iných, väčších
miest. Avšak zdá sa, že najmä pre zábavné a iné možnosti, a nie pre kvalitatívne
rozdiely medzi školami. Po čase si mnohí
uvedomia, že život nie je len o zábave
a niektorí sa k nám vracajú. A my ich prijímame radi,“ hovorí riaditeľka. V súvislosti
s tým však je tu niekoľko otáznikov. Nezrelé rozhodnutia sa dajú korigovať, ale
študent stratí rok. Vraj bol aj taký, čo sa
do Želiezoviec vrátil po dvoch nevydarených pokusoch na iných školách. To už sú
dva roky. Ak 15-ročný človek nie je dosť
zrelý, je to pochopiteľné. V takom prípade,
prečo mu rodičia nepomôžu k uváženému
rozhodnutiu? Vo viacerých prípadoch si
žiak vyberal strednú školu podľa výberu
svojich kamarátov. To tiež nevyzerá na
rozvážne rozhodovanie. Potom je tu ďalšia otázka: kto je v domácnostiach ten, čo
prijíma rozhodnutia a zodpovednosť za
ne: rodič alebo dieťa?

Katarína Cserbová verí, že vždy budú loštátny priemer. 13 z nich sa hlásilo na
takí rodičia a deti, ktorí, podobne ako ňou vysoké školy – a všetci boli prijatí. Spovedená inštitúcia, sa hlásia k tradičným meňme niektoré cieľové školy: UK a Techhodnotám, a preto si vyberú želiezovské nická univerzita v Bratislave, Univerzita P.
gymnázium. „V malopočetných triedach J. Šafárika v Košiciach, ELTE a Corvinus
sa dokážeme dostatočne venovať každé- v Budapešti. Hovorí to za seba. Stopermu študentovi. Z hľadiska finančných
Katarína Cserprostriedkov je to síce hendikep, ale z pobová, riaditeľka:
hľadu študenta výhoda. Máme tu rodinnú
„Naša
škola
atmosféru, ktorú si pochvaľujú aj rodičia.
prevzala v tomAko všeobecno-vzdelávacia stredná škola
to roku titul
dokážeme ponúknuť zvýšený rozsah vyučo„Šťastná škola“,
vania zo všetkých predmetov. Nieže niektoré
o ktorý sme sa
v 3. a 4. ročníku neutlmujeme, naopak, veuchádzali ešte
nujeme sa im v zvýšenom rozsahu. Študenti
v lete. Slávnostčasto ešte v 4. ročníku nevedia, kde budú
né odovzdávanie
pokračovať a keby im niektoré predmety
sa uskutočnilo
vypadli, to by im značne obmedzilo možv Budapešti. Od
nosti. Popri zvýšenom rozsahu niektorých
septembra
sa
predmetov sú v prípade záujmu k dispozícii
študenti našej školy zúčastňujú v programe
aj krúžky na prípravu na
„Hodina šťastia“, ktorej významným posolmaturity a prijímačky. Ak
stvom je poskytnúť metodologickú pomoc
sú študenti cieľavedomí,
pri rozvoji schopností vedúcich školopovinnú
čo vo väčšine prípadov sú,
generáciu k šťastiu. Viacročné skúsenosti
vieme im poskytnúť veškejasne dokazujú, že Hodiny šťastia prispierú pomoc k tomu, aby boli
vajú k pozitívnemu duševnému vývinu detí
úspešní,“ vyhlásila sebaa vnútornému blahu, znižujú vnútornú
vedome riaditeľka a ako
úzkosť študentov a zároveň posilňujú ich seďalší príklad uvádza
badôveru. Cieľom Hodín šťastia nie je vytvoumožnenie
študentom
renie bezproblémového životného modelu pre
zúčastňovať sa predmladých, ale poskytnutie príručky, pomocou
metových súťaží. Jedna
ktorej budú môcť školáci ľahšie čeliť výzvam,
študentka
napríklad
budú schopní zdolávať problémy a budú sa
bola prijatá na košickú
môcť naučiť vyjadrovať svoje pocity. Sme
univerzitu už v treťom
radi, že aj my môžeme rozšíriť početný tábor
ročníku po výbornom
„Šťastných škôl“.
výsledku v celoštátnom
kole biologickej súťaže.
To všetko je dôležité, ale pri hodnotení centný pomer prijatých a nie na hocijaké
inštitúcie sú ešte dôležitejšie výsledky. De- šloly. Hovorí sa, že čísla neklamú. V tomto
viatakom a ich rodičom, ak sa chcú dobre prípade o tom, že Gymnázium J. A. Korozhodnúť, nezaškodí trocha štatistiky. menského s VJM v Želiezovciach stojí za
Koľko absolventov školy sa hlási na ďalšie to. Podľa vás?
Ladislav Levicky
štúdium, koľkí z nich sú prijatí na vysoké
školy a hlavne na
aké – to sú snáď
najdôležitejšie
Medzinárodné
otázky, ktoré by si
Šachová súťaž: Gabriella Meliska – 2. miesto
mali položiť. PoCeloštátne
zrime sa teda na
Jazykový kvet (nemecký jazyk): Péter Lőrincz – 2. miesto
štatistiky želiezovJazyková štafeta (anglický jazyk): Péter Lőrincz, Julianna Hőnyi, Viviského Gymnázia
en Kemenceiová – 2. miesto
J. A. Komenského
Biologická olympiáda: Julianna Hőnyi – 9. miesto
z
tohto
roka:
Recitačná súťaž „Tompa Mihály”: Emőke a Evelin Récsei, Angéla a
všetkých 16 štuAttila Mézes – strieborné pásmo
dentov absolvovalo
Poznaj slovenskú reč: Gabriella Meliska – strieborné pásmo
maturitné skúšky
Krajské
úspešne. Písomnú
Chemická olympiáda: Ádám Štugel – 8. miesto
časť
absolvovali
Modelárska súťaž: Gábor Nagy – 2. miesto
zo všetkých predČestné uznanie: Gabriella Meliska – od predsedu NSK Milana Belicu,
metov na lepšej
od SZMPSZ
úrovni, ako je ce-

Školské súťaže a vyznamenania
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Želiezovský básnik prežíva plodné obdobie

Spriadanie myšlienok Antona Pižurného
Želiezovského rodáka, básnika Antona Pižurného sme sa spýtali, čo aktuálne robí, na
čom práve pracuje
Ako často chodíš do Želiezoviec a s akými
pocitmi?
Do Želiezoviec som po dlhšom čase začal
chodiť pred štyrmi rokmi, keď sme sa na Facebooku po dlhých rokoch našli s jednou mojou
dávnou láskou, s ktorou sme sa spoznali v Želiezovskom parku na slávnostiach Csemadoku
v roku 1977. Mali sme vtedy sedemnásť rokov,
ona bola z Dunajskej Stredy a jej sestra na
folklórnych slávnostiach vystupovala ako tanečníčka a speváčka. Chodíme sem pravidelne
na hrob mojich rodičov, Antona a Janky.
Čím sa zaoberáš v ostatnom období?
Často publikujem na sociálnych sieťach, som
tam skoro každý deň. Kto chce, ten si ma nájde
a dozvie sa mnoho o mojich súčasných aktivitách. Na Facebooku mám vyše 4500 priateľov.
V súčasnosti žijem v Bratislave, kde prežívam
pomerne intenzívny kultúrny život. Prednedávnom bola moja „Pandorina skrinka“ prezentovaná v brazislavskom Red Cat Cabaret
Clube v podaní skvelých a krásnych herečiek
Lucie Šipošovej a Danice Jurčovej (ktorá je
aj bratislavskou „krstnou mamou“ tejto mojej
zbierky básní, knižku sme uviedli tento rok na
Valentína na bratislavskom zrekonštruovanom
Starom moste, na mieste, kde do Dunaja skočil

český rockový spevák Jiří Schelinger. Najnovšie
ma napríklad pozval k spolupráci pri nakrúcaní svojho najnovšieho CD skvelý hudobník
a človek Peter Adamov. Jeho CD
vyjde v januári budúceho roka.
Píšeš?
Áno, v poslednom čase veľa píšem. Napísal som štyri knihy,
ktoré chcem vydať. Jedna je spomienková, volá sa Biela skrinka. Sú
to moje spomienky na Želiezovce, z
ktorej som už aj publikoval, návraty do môjho rodného mesta očami
dieťaťa aj dospelého, taká spomienka na môj život v Želiezovciach a
v Schubertovom parku, kde som
prežil nádherné detstvo.
Pred rokom vyšla aj zbierka
básní, ktorú si krstil začiatkom roka v Želiezovciach...
V minulom roku som vydal zbierku básní s
názvom Pandorina skrinka. Má tri časti. Prvú
časť som písal pred desiatimi rokmi na ostrove
Reunion (za Madagascarom), druhú v Banskej
Štiavnici a tretiu v Prešove a Bratislave.
Na Reunione a po návrate odtiaľ som zažil také
veci, že je z toho aj na ďalšiu knihu. Chystám
ju ako výsek z môjho života v roku 2006, keď
som na ostrove strávil 6 týždňov. Je to próza,
bude sa volať: Zlatá skrinka a La Reunion.

Potomok Schubertovho
priateľa v múzeu
V polovici novembra malo želiezovské Mestské múzeum a pamätná izba
Franza Schuberta mimoriadne vzácnu návštevu v osobe Felixa Mayrhofera z
rakúskeho mestečka Atzenbrugg. Toto mesto neďaleko Viedne je známe tým,
že sa tu Schubert istý čas zdržiaval a konali sa tu aj slávne hudobné priateľské
večierky skladateľa a jeho priateľov, známe ako schubertiády.
Čím však je osoba Felixa Mayrhofera a jeho návšteva výnimočná, nám priblížil riaditeľ želiezovského múzea Pavel Polka.
„Tento sympatický sedemdesiatnik, Felix Mayrhofer, ktorý 13. novembra
navštívil naše múzeum, je pokrvným potomkom Ferdinanda von Meyerhofera–Grünbühela (1798–1869), blízkeho priateľa Franza Schuberta. Ten je dokonca stvárnený na známom obraze, zachycujúcom jednu zo schubertiád, kde
stojí v spoločnosti priateľov pri Schubertovi, hrajúcom na klavíri. Nuž, nie
každý sa môže pýšiť tým,
že niekto z jeho predkov
bol osobným priateľom
hudobného
skladateľa
Franza Schuberta. Felix
Mayrhofer, ktorý je riaditeľom
Schubertovho
múzea v Atzenbruggu,
bol viditeľne spokojný, že
spoznal Želiezovce ako
jedno z miest, kde Franz
Schubert pôsobil a ja som bol taktiež spokojný, že som ho mohol spoznať
osobne,“ povedal riaditeľ želiezovského múzea, podľa ktorého na budúci rok
plánujú dve inštitúcie pod ich vedením nadviazať užšiu spoluprácu. (ik)

A čo štvrtá kniha?
Posledné, čo teraz pripravujem, teda okrem
básní, ktorých mám na viac knižiek, budú

spomienky mojej mamy z jej mladosti. Opisuje
ako piekli chleba, ako sa varil slivkový lekvár,
ako sa kosili lúky, aká bola zabíjačka. Sú to
nádherne etnograficky opísané spomienky
mojej mamy a takisto aj moje spomienky z
obdobia, keď som tam ako malý chlapec chodil.
Teraz som sa dokonca dohodol aj so strýkom,
že k nim pridá svoje spomienky. Bude sa to
volať „Spriadanie myšlienok“, všetko zo života,
zažité, čisté, povedané tak ako to je.
Tešíme sa na ne, ďakujem.
Ladislav Levicky

MOJE VIANOCE

(Úryvok z pripravovanej knihy Antona Pižurného: Biela
skrinka)
Vianoce bývali u nás veľmi milým sviatkom. Najvzrušujcejším bolo samozrejme hľadanie ukrytých darčekov a
potom sa bolo treba pod stromčekom prekvapene tváriť.
Dosť dlho som veril, že nám naozaj stromček a darčeky nosí
Ježiško. Keď som spal vo svojej izbe, rodičia vraveli, že do
rána prinesie stromček, ale že nemám vychádzať z izby, lebo
by z toho nič nebolo.
Tak som veril a čakal. Z vedľajšej izby sa ozývali tajomné zvuky, cinkanie... a ráno tam ten stromček bol! Úžasná
vôňa sa nelinula iba od stromčeka, ale aj z kuchyne. Môj
otec vždy osobne varil vianočnú rybaciu polievku z kaprej
hlavy a jej kúskov, z ryby, ktorá ešte nedávno plávala v našej
vani, kŕmil som ju chlebom. Bol to strašný pohľad na hlavu
s vypúlenými očami, ako vykúka z hrnca!
Raz som však ukrytý darček nenašiel, lebo ho mala
mama ukrytý v jej predajni Slovenská kniha. Bola to úžasná kovová stavebnica Merkúr, z nej sa dali postaviť naozaj
skvelé veci. Od áut, cez traktory, až po veľké domy.
Ale najúžasnejším darčekom bola autodráha! Mala síce
len dve dráhy a pomerne jednoduchu trať, ale to vzrušenie,
keď som v dlani stískal ovládač a „šoféroval“ som Formulu,
to bolo neskutočné. Dlhé hodiny som strávil pod vianočným
stromčekom, ležiac na zemi pri autodráhe. Neskôr aj môjmu
najlepšiemu kamarátovi Ďurimu Benkovi kúpili autodráhu
a spojili sme si ich na štvorprúdovú v ich garáži. Hoci dodnes nemám vodičák, viem si celkom dobre predstaviť, aké
majú pocity piloti rýchlych áut...
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Vyhodnotili súťaž
Človek na orbite
Mestská knižnica v Želiezovciach v spolupráci s
Tekovskou hvezdárňou v Leviciach v rámci každoročne vyhlasovanej výtvarnej súťaže „Človek
na orbite” vybrala aj tento rok tie najkrajšie práce. Odborná porota v zložení Danica Ondíková,
Ján Otrekal, Barbora Huszárová, Jana Beníková
a Sylvia Plizgová z celkových 86 zaslaných výtvarných prác ocenila 18 najlepších. Slávnostné
vyhodnotenie súťaže sa konalo 15. novembra,
v rámci neho mali deti možnosť pozorovať Slnko hvezdárskym ďalekohľadom a dozvedieť sa
od pracovníkov Tekovskej hvezdárne, čo vlastne
znamená pojem Človek na orbite. Vecným cenám a diplomom sa potešili:
I. kategória – MŠ: 1. Martin Opavský, 4 roky,
MŠ Hopsasa, 2. Linda Bedrichová, 4 roky, MŠ
Hopsasa, 3. Michal Miloslav Hlisník, 5 rokov, MŠ
Lienka; I. kategória – MŠ - priestorové práce: 1.
Samko Botka, Lucka Popelková, Daniel Mojžiš,
Miška Šonkoľová, Gabko Kotrus, Martin Palík,
Dorina Mihóková, kolektívna práca, MŠ Lienka,
Želiezovce
II. kategória – ZŠ, 1. - 4. ročník: 1. Bianka Cserba,
ZŠ s VJM, 2. Kála Szekeres, ZŠ s VJM, 2. Laura
Horváthová, ZŠ Želiezovce, 3. Viktória Horváthová, ZŠ Želiezovce; II. kategória – ZŠ, 1. - 4.
ročník – priestorové práce: 1. Péter Attila Belák,
ZŠ s VJM, 2. Laura Potocká, Lucia Šplehová,
Viktória Búryová, Kamila Vargová, ŠKD – ZŠ
Želiezovce, 3. Viktor Fábik, ZŠ s VJM
III. kategória – ZŠ, 5. - 9. ročník: 1. Alexandra
Repka, ZŠ s VJM, 2. Kloé Kovács, ZŠ s VJM,
2. Krisztina Hlavacsek, ZŠ s VJM, 3. Miroslava
Mištíková, ZŠ Želiezovce; III. kategória – ZŠ, 5.
- 9. ročník – priestorové práce: 1. Artúr Levicky,
ZŠ s VJM, 2. Bence Kovács, ZŠ s VJM. Cena
Mestskej knižnice Želiezovce: Sophia Sára Burínová, ZŠ Želiezovce
Súťaž opäť podnietila detskú fantáziu a spopularizovala astronómiu, čo bolo aj jej hlavným cieľom. Všetkým deťom i pedagógom zapojeným
do súťaže ďakujeme! Na výstavu prác v priestoroch detského oddelenia Mestskej knižnice Vás
srdečne pozývame do konca roka 2017.
(msk)

Levente Molnár najlepší
na prestížnej súťaži
Základná umelecká škola Franza Schuberta si nedávno zaknihovala ďalší úspech v podobe
popredného umiestnenia svojho žiaka v prestížnej súťaži. Začiatkom novembra sa v synagóge v Leviciach uskutočnil už XIII. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu, známej ako ústredná
celoslovenská súťaž žiakov klavírneho odboru základných umeleckých škôl a mladých amatérskych klaviristov. „Podujatie organizované Maďarskou spoločnosťou priateľov hudby na
Slovensku a republikovou radou Csemadoku je venované pamiatke významného klaviristu,
rodáka z Levíc Pála Kadosu. Je usporadúvané dvojročne a vyznačuje sa mimoriadne vysokou úrovňou, dostanú sa na ňu len tí najlepší
amatérski klaviristi Slovenska, ktorí si účasť
zaisťujú cestou klasifikácie,” informoval o významnom podujatí riaditeľ ZUŠ F. Schuberta
v Želiezovciach Július Klimo. S ešte väčším
nadšením referoval o úspechu nadaného žiaka želiezovskej školy Levente Molnára, ktorý
získal prvenstvo v I. kategórii súťaže a zároveň
mimoriadnu cenu Csemadoku. Na súťaži musel
zahrať skladbu z obdobia baroka, klasicizmu a
skladbu z tvorby P. Kadosu alebo iného maďarského skladateľa 20. alebo 21. storočia.
Významný klavirista a klavírny pedagóg Pál
Kadosa sa narodil v roku 1903 v Leviciach.
Neskôr žil v Budapešti. Bol jedným z popredných maďarských hudobných skladateľov 20. storočia, známym po celej Európe. Ako klavírny
pedagóg vychoval množstvo špičkových umelcov, z ktorých jeden sedel aj v porote. Trinásty
ročník súťaže bol ukončený klavírnym koncertom dvoch jej členov – Istvána Kassaiho a
Istvána Gulyása.
(ik)

Miešaný zbor Franza Schuberta oslávilo 35 rokov svojej existencie.
Spevokol pod vedením dirigenta Gézu Horvátha zorganizoval pri
tejto príležitosti jubilejný koncert, na ktorom ho svojím vystúpením pozdravil Detský zbor Franza Schuberta, Ženský zbor Zvučiace hlasy z Farnej, Miešaný zbor Andante z Tornale, Miešaný
zbor Hlas Zobora z Kolíňan, sopranistky Mária Híves a Diana
Horváthová a hudobníci ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach. Jubilujúci zbor pozdravil aj hlavný garant podujatia, primátor Ondrej
Juhász.
Podujatie podporené Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Želiezovce sledovalo zaplnené hľadisko domu kultúry.
Ako vedúci zboru Géza Horváth v pamätnej publikácii poznamenal, zbor mal v priebehu svojej 35-ročnej histórie vyše 200 členov.
Najdlhšie spievajúcich zvlášť vyzdvihol: Lajosa Molnára, Beátu
Boškovú, Gabriela Javorku, Dianu Csicsmanovú. Jána Javorku,
ktorý je členom spevokolu od jeho začiatkov, dokonca vyzdvihol aj
osobne na konci koncertu pri odovzdávaní darov.
(ik)

Aj tento rok zdobí stred Námestiea sv. Jakuba adventný
veniec. Počas štyroch adventných
týždňov sa pri ňom každú nedeľu
o 10:30 hod. zídu veriaci cestou
z alebo na omšu či bohoslužbu,
aby sa zúčastnili slávnostného
zapálenia adventných sviec. Cez
týždeň ho zas zdobia školáci
a deti v sprievode svojich rodičov. Tento rok pripadá posledná
adventná nedeľa na 24. decembra,
kedy bude na venci slávnostne zapálená posledná sviečka za účasti
predstaviteľov všetkých želiezovských cirvkí.
(foto: ik)
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Deň otvorených dverí na gymnáziu
Gymnázium Želiezovce sa snaží pritiahnuť budúcich študentov aj tým, že navštevuje základné školy v okolí. Vo štvrtok 16.
novembra gymnazisti pripravili deň otvorených dverí, na ktorý pozvali deviatakov.
Po prehliadke priestorov školy im predviedli
zábavný program a nakoniec ich na prízemí
čakalo zdravé a zároveň chutné pohostenie.
Napriek tomu, že sa celé podujatie nieslo v
neformálnom a bezstarostnom duchu, zároveň bolo cítiť aj obavy. Potešiteľné však je,
že gymnazistom na budúcnosti svojej školy
záleží. „Verím, že bude dosť prvákov. Toto je
veľmi dobrá škola a bola by obrovská škoda,
keby mala skončiť,“ povedala nám jedna
študentka.
Ako sa hovorí medzi študentmi i pedagógmi
oboch gymnázií, ktoré už viac ako 5 rokov
pôsobia pod jednou strechou, na rozdiel od
veľkých škôl tu vládne takmer rodinná atmosféra. Ako je však známe, želiezovským gymnáziám chýbajú študenti aj z toho dôvodu, že

mnohí deviataci uprednostňujú štúdium na stredných
školách, vrátane gymnázií,
vo väčších mestách.
Od jedného zo študentov
sme si vypočuli: „Neviem pochopiť, že niekto napriek tomu,
že musí cestovať, radšej sa hlási
na školu mimo svojho bydliska.
Keď sa o tom rozprávam s
kamošmi, ktorí sa tak rozhodli, zisťujem, že ani oni sami
poriadne nevedia, prečo. Na
veľkej škole sa potom často tlačia v učebniach a musia čakať,
kým sa dostanú k pomôckam
a učitelia ich často oslovujú
- hej ty tam, pretože ich všetkých nepoznajú po
mene. Oproti tomu je toto tu naozaj rodinná
atmosféra, aj navzájom sa lepšie poznáme a
viac si pomáhame. Neviem, podľa čoho sa budú
rozhodovať títo deviataci, ale ak chcete, spýtajte

sa viacerých z nás, nemenili by sme.“
Ako nám povedal riaditeľ školy Milan Bukoven, keďže deviataci zo všetkých škôl v okolí
nemohli v tento deň prísť, sú odhodlaní podobnú akciu zopakovať.
(šh)

Vedľa Bowling baru vznikol
Detský kútik Nana

Detské kútiky sa v súčasnosti stávajú bežnou súčasťou lepších reštaurácií a nákupných centier. Výnimkou nie je ani želiezovský Bowling bar, výnimočný je však samotný kútik. V prvom rade tým, že nie je priamo súčasťou baru a ešte tým, že nejde o kútik, ale skôr o menšiu
škôlku.
Detský kútik Nana má samostatný
vchod hneď vedľa vchodu do Bowling
baru. Ako nám povedala jeho prevádzkovateľka Martina Hečková: „Detský kútik Nana ponúka zábavu pre deti od 0 do
6 rokov a pre mamičky oddych pri dobrej
káve, ale je možnosť organizovať v ňom aj
detské narodeninové oslavy. Otvorený je v
pracovné dni od 9.00 do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 20.00 hod.“
Rodičia s deťmi prejavili o Nanu záujem,
ako bolo vidno na otvorení v piatok 17.
novembra dopoludnia. (r)

Dvaja žiaci slovenskej Základnej školy sa
22. októbra zúčastnili Majstrovstiev Slovenska žiakov v plastovom a papierovom
modelárstve v Nitre, ktorý každoročne
organizuje nitriansky Amavet klub. Žiačka
7. ročníka Ema Ferdová sa umiestnila na
druhom mieste vo svojej kategórii s modelom lietadla a siedmak Márk Mészáros
za svoj model lode dostal čestný diplom.
Obaja sa pritom modelovaniu venujú len
rok, odkedy na škole funguje modelársky
krúžok. Vedúcim krúžku je Tibor Neznánski, ktorý má radosť z úspechu ale aj zo
zvyšujúceho sa počtu záujemcov o modelovanie. Ako nám prezradil, v budúcom roku
sa chce so svojimi zverencami zúčastniť
väčšieho počtu súťaží, vrátane mezinárodných.
(šh)

„Záhradka ponúka nielen úrodu
bez chémie, ale aj pohyb a relax“

Napriek tomu, že obchodné reťazce ponúkajú čoraz viac ovocia a zeleniny (rýchlenej,
mnohonásobne postrekovanej a často aj bez chuti), záhradkári vo vidieckych sídlach na svoju záhradku nedajú dopustiť. To, že sú záhradky opäť v móde, potvrdzuje aj vysoká účasť na
októbrovom stretnutí s prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc. Dr.h.c., v 106. literárnej kaviarni
Mestskej knižnice v Želiezovciach.
Svoje dlhoročné skúsenosti a najdôležitejšie práce v jesennej záhradke priblížil pán profesor v rámci svojej prednášky s názvom „Jesenné práce v záhrade“. Vyzdvihol dôležitosť pestovania a obrovský zdravotný význam jabĺk, hrušiek, sliviek, čerešní, višní, broskýň, marhúľ
i orecha kráľovského. Neobišiel ani ďalšie ovocné druhy ako moruša, rakytník rešetliakový,
ríbezle, maliny, egreše, černice, jahody, drieň, arónia, baza, dula, čučoriedky, mandle, vinič, či
menej frekventované hurmikaki a figovník. Podľa jeho slov a štatistických údajov však v súčasnosti konzumujeme stále málo ovocia i zeleniny. „Moji drahí želiezovčania, píšte si...“ týmito slovami poskytol svoje cenné pestovateľské rady aj v oblasti rezu ovocných stromčekov
a kríkov, výživy rastlín a kompostovania, ochrane proti jarným mrazom, škodcom. Praktické
a fundované rady navyše spestril i humornými, či poetickými vložkami.
(msk)
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Pasovanie prvákov na ZŠ
Piatok 27. októbra bol pre 57 prvákov ZŠ v Želiezovciach významný deň.
Boli pasovaní za riadnych žiakov školy. Takúto poctu si však museli zaslúžiť.
Triedne učiteľky Eva Fialková, Stanislava Kováčová a Alica Števková pripravili „úlohy“, ktorých zvládnutie bolo dôkazom „životaschopnosti“ prváčikov.
Ceremoniál sa odohrával v telocvični školy za prítomnosti rodinných príslušníkov prvákov.
Po privítaní a príhovore Kristíny Lampertovej začalo „skúšanie“. Prváci po
jednotlivých triedach predviedli svoje recitačné schopnosti, ukázali svoju
schopnosť počítať podľa rytmu piesne, popasovali sa s viazaním šnúrok na
topánkach a predviedli svoju fyzickú kondíciu. Pre žiaka ZŠ je dôležité aj
poznanie vlastného tela, pravo-ľavá orientácia a hospodárenie s peniazmi ako
súčasť finančnej gramotnosti. Povzbudzovaní potleskom rodičov a aktívnou
spoluprácou žiakov 9. ročníka všetky úlohy zvládli na výbornú. Pani učiteľky
usúdili, že všetci prváci preukázali svoju životaschopnosť a môže sa pristúpiť
k samotnému aktu pasovania.
Pod vedením Kristíny Šašovej žiaci zložili prvácky sľub. Nasledovala pasovacia

formulka Emy Feješovej, po ktorej deviataci odovzdali prvákom šerpy a certifikát prijatia medzi žiakov základnej školy. Záver slávnostného ceremoniálu
patril fotogramiáde a sladkému občerstveniu. Touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na príprave tohto krásneho podujatia.
(ZŠ Želiezovce)

Keď vtáčka lapajú,
pekne mu spievajú

Toto porekadlo sa tentoraz netýka volieb a s nimi
spojených kortešačiek, ale skôr praktík miestnych obyvateľov a zástupcov firiem pri žiadostiach o výrub stromov. Pri téme drevín sa často začíname tváriť, ako keby
išlo o nebezpečnú chorobu, ktorú treba z nášho mesta
dostať preč, vykántriť do poslednej!
„Fúj, padá mi z toho lístie na auto a na chodník,
musím to zametať, nemám sterilný chodník. A viete, na
tom hnusnom strome sedia tie potvory a stále čvirikajú.
Treba to spíliť, lebo tie hnusné vtáky všetko obserú a robia hluk!“ Toto sú neoficiálne dôvody výrubu, ktoré sa
potom na papieri pretransformujú na oficiálny dôvod,
ktorým je „nebezpečný pre jeho zlý zdravotný stav“.
„Vyrúbte ho prosím, lebo sa bojím, že mi spadne na
dom! Však ja vysadím aj 5 nových ako náhradu!“ Áno,
niekedy je ten strach opodstatnený, no žiaľ k tým piatim
novým stromom sa dotyční takmer nikdy nedopracujú.
Česť výnimkám.
A ak chce náhodou samospráva vysadiť nejaký
strom, nemá kam, pretože aj keď sa všetci búchame do
pŕs, akí sme ochrancovia životného prostredia, zároveň
hlásame: „žiadny strom pred môj dom“!
„Chcem tam mať len betón, lebo ja mám rád extrémne teplá, páči sa mi, keď sa môj dom aj všetky dlažby
nahrejú aspoň na 55 stupňov, aby som na ne nemohol
bosou nohou stúpiť a aby som si mohol namontovať
klimatizáciu. Páči sa mi, keď príde prívalový dážď
a všetka voda mi natečie do dvora alebo stojí na ulici,
lebo aspoň môžem hromžiť a nadávať na mestský úrad.
A som nesmierne rád, že môžem podporovať farmaceutický priemysel a kupovať lieky proti alergii a astme.“
Pretože, priznajme si, kto nemá alergiu alebo astmu, nie
je IN.
To všetko by mohlo vyzerať inak, keby sme sa konečne začali správať podľa zdravého sedliackeho rozumu.
Nedalo by sa o to pokúsiť?
Gabriela Bieliková

Minútky pre zdravie
Aj malé kroky môžu priniesť veľkú zmenu
Mnoho ľudí hľadá zlatý grál v oblasti chudnutia a dosiahnutia požadovanej telesnej hmotnosti a figúry. Aj v dnešnej dobe sa stretávam
s ľuďmi, ktorí veria zázračným prípravkom sľubujúcim, že schudnú
a budú zdravší, a to všetko bez práce na základných pilieroch zdravého životného štýlu. V dnešnom článku si odkryjeme základné kroky,
ktoré Vás môžu v živote naviesť na cestu prirodzeného chudnutia.
Krok č. 1: Úplne vylúčte zo svojej stravy sladené nápoje. Sladené
nápoje predstavujú v našom jedálničku obrovský energetický príjem.
Už v dvoch litroch priemerného sladeného nápoja nájdeme obrovské
množstvo energie, energie vo forme cukrov, ktoré spôsobujú ukladanie tuku.
Krok č. 2: Biele pšeničné pečivo vymeňte za celozrnné ražné, pohánkové alebo špaldové. Hlavne sa vyhýbajte bielym rožkom a bielemu
chlebu. Týmto krokom zvýšite príjem vlákniny. Vláknina je nesmierne dôležitá pre naše črevá. Spomaľuje ukladanie tukov, vyživuje črevnú mikroflóru, pomáha nášmu telu vytvárať vitamíny K2.
Krok č. 3: Vyhýbajte sa alkoholu. Alkohol predstavuje ešte väčšiu
energetickú bombu ako sladené nápoje. To horšie je, že ho s nimi
kombinujeme. Pre porovnanie, pivo v sebe nosí toľko energie ako
výdatná desiata. Pri tvrdom alkohole to platí dvojnásobne.

Krok č. 4: Pite dostatočné množstvo vody. Aké je vlastne dostatočné
množstvo vody? Na každých 10 kg Vašej telesnej hmotnosti vypite 3
dcl čistej vody.
Krok č. 5: Nezajedajte nočný hlad. V prípade, že Vás v nočných hodinách prepadne vlčí hlad, voľte rôzne zeleninové variácie so syrom.
Určite neodporúčam pečivo, sladkosti, ryžu, zemiaky a iné prílohy.
Krok č. 6: Zaraďte do svojho jedálnička zeleninu. Majte doma stále nakúpenú zeleninu a snažte sa ju kombinovať s každým jedlom. Znižujete
tým príval cukrov do organizmu a tým aj ukladaniu tukových zásob.
Krok č. 7: Nájdite si svoju športovú aktivitu. Vyskúšajte rôzne športy
a nájdite si sebe najbližší. Futbal, basketbal, bedminton, tenis, beh,
posilňovanie atď.
Týchto sedem krokov môžete použiť ako úplný základ pre znižovanie
svojej telesnej hmotnosti. Najrýchlejší postup budú vidieť ľudia s vysokou nadváhou, no zmenu určite pocítia aj tí, ktorí majú pár kilogramov navyše. Avšak úplne najdôležitejšie je uvedomenie si životných
priorít. Zdravie alebo nezdravé návyky? Tieto dve hodnoty by sme si
mali položiť na pomyselnú váhu svojich hodnôt. Verím že Vám tieto
jednoduché kroky poslúžia k dobru.
Slovak Health Club - Rastislav Bagita
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Tabuľky príliš netešia, počet detí o to viac
Aj keď v roku stého výročia založenia
futbalového oddielu v meste nevládne s
účinkovaním želiezovských futbalových
družstiev v jesennej časti majstrovských
súťaží celková spokojnosť, postrehnuteľné
sú aj pozitívne trendy. Družstvo dospelých
zimuje na 14. mieste v V. lige, dorastenci
v IV. lige na 10. mieste, starší žiaci na 13.
a mladší žiaci na 12. mieste v III. lige. Podľa
vyjadrenia predstaviteľov MŠK postavenie
družstiev v tabuľkách nezodpovedá očakávaniam, na druhej strane sa ukazujú iné
pozitíva, napríklad nárast počtu záujemcov o futbal vo všetkých mládežníckych
kategóriách.
„Jesennú sezónu majstrovského ročníka
2017/2018 hodnotíme z pohľadu umiestnenia našich futbalových mužstiev priemerne
až mierne záporne. Pozitívom je prípravka,
čiže družstvo najmenších, ktorú navštevujú
deti od 5 do 10 rokov. Ich počet od septembra
výrazne vzrástol oproti predchádzajúcemu
obdobiu. Celkovo sa do našich krúžkov pod
vedením kvalifikovaných trénerov Mestského
športového klubu prihlásilo tento rok viac
záujemcov vo všetkých mládežníckych kategóriách. Odbornosť vedúcich krúžkov stojí

za zmienku, pretože všetci
sú vlastníkmi trénerskej
licencie. Prípravka máva
tréningy dvakrát týždenne,
priemerne ich navštevuje
28 – 30 detí,“ hodnotí
predseda MŠK, ktorý je
spolu s Tiborom Rotíkom
trénerom najmenších. Ladislav Sokol zároveň trénuje aj mladších žiakov.
Trénerom starších žiakov
je Pavol Sakáč, dorastencov trénuje Rastislav
Škrha a dospelých Štefan
Štuller. Predseda klubu
vyzdvihuje nielen odbornosť, ale najmä ochotu trénerov venovať
sa mládeži na úkor svojho voľného času.
„Všetci z trénerov majú svoje zamestnanie,
činnosť v rámci klubu vyvíjajú vo svojom
voľnom čase, a to viac hodín týždenne. Hovorím to na margo rôznych obvinení, adresovaných na moju a ich osobu. Kým som vo
funkcii predsedu klubu, budem sa zasadzovať za to, aby mali títo odborníci vytvorené
čo najlepšie podmienky, či už v technickej

alebo finančnej oblasti. Kritikom odkazujem,
že dvere MŠK sú otverené pre všetkých, ktorí
by chceli prispieť svojou činnosťou k napredovaniu futbalového oddielu, či už v trénerskej, funkcionárskej alebo usporiadateľskej
oblasti,“ dodal L. Sokol a k blížiacim sa
sviatkom poprial všetkým Želiezovčanom
v mene klubu aj svojej rodiny veľa zdravia,
šťastia a najmä pokoja.
(ik)

V sobotu sa uskutočnil strelecký dvojboj v malokalibrovej puške + pištoľ-revolver na strelnici
v Želiezovciach. V kategórii mužov zvíťazil Ladislav Svanczár z Lontova s nástrelom 269
bodov z 300 možných. Druhý bol Zsolt Urbán z Ipeľského Sokolca s nástrelom 253 bodov,
pred tretím Andrejom Tóthom Kuruczom z Kamenína, ktorý dosiahol 236 bodov. Štvrtý bol
Roland Hanzó zo Želiezoviec s nástrelom 206 bodov a piaty Ján Kováč z Rúbane so zásahom
200 bodov.
(LV)
V sobotu 25.novembra usporiadal Šachový klub TJ Slovan Želiezovce na počesť svojho
najlepšieho hráča memoriál Jozefa Kakačku, ktorý výkonnostne hrával na prvej šachovnici.
Na súťaž 1. ročníka memoriálu sa prihlásilo 13 záujemcov. Víťazom sa stal Jozef Kakačka ml.
(výkonnostná trieda ELO 1710), ktorý dokázal vyhrať všetkých sedem zápasov a získať 7 bodov. Druhý skončil Vladimít Bielik, ktorý získal 5 bodov (má ELO 1467). Príjemným prekvapením bol výkon Ladislava Garaja z ŠK Jur nad Hronom (ELO 1303), ktorý získal 4,5 boda a
skončil tretí. Štvrtý bol Jaroslav Puchrík (ELO 1609) s takisto 4,5 bodmi, piaty Ján Machník z
OŠKA (Obecný šachový klub amatérov) Pohronský Ruskov (ELO 1522), ktorý získal 4 body.
Na 6. mieste skončil István Farkas (ELO 1340) so 4 body, Ján Dorot (ELO 1000) dosiahol
3,5 boda. Po 3 body dosiahli štyria hráči: Juraj
Búzas (ELO 1659) Jozef
Mihálik (ELO 1598),
Dušan Forbak (ELO
1496) a Jozef Kováč
(ELO 1222). Dvanásty
Ladislav Dorčák získal
2,5 boda (ELO 1000),
na 13. mieste skončil
s dvomi bodmi Erik
Hraník (ELO 1000). Na
snímke sediaci sprava:
Vladimír Bielik, Jozef
Kakačka a Ladislav
Garaj.
(LV)

FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Bešeňov – Želiezovce 1:0 (1:0)
N. Eliás
Želiezovce – Marcelová 2:2 (1:2)
D. Páchnik, G. Dulai – V. Kosťukevič,
J. Trávnik vlastný
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Jur n/Hronom – Želiezovce 6:1 (2:1)
R. Kováč 2, M. Trgiňa 2, K. Birdač, D. Ižold
– T. Čík
Želiezovce – Marcelová 2:3 (2:1)
T. Čík, T. Kudela – Cs. Hollosi 2, B. Cséplő
(nyf)
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Ukončenie negatívneho vplyvu HIV

Svetový deň boja proti AIDS si od roku 1988 pripomíname 1. decembra. Od prepuknutia pandémie sa vírusom HIV nakazilo viac než 60
miliónov, viac ako 35 miliónov ľudí zahynulo.
V oblasti liečby HIV sa dosiahol veľký vedecký pokrok, existujú zákony
na ochranu ľudí žijúcich s HIV a o chorobe je stále viac poznatkov. Napriek tomu je ešte obrovské množstvo ľudí, ktorí nevedia, ako chrániť
seba a ostatných pred HIV, pričom diskriminácia zostáva skutočnosťou
pre mnoho ľudí žijúcich s HIV. Svetový deň AIDS je dôležitý, pretože
pripomína verejnosti, že HIV neodišiel - je stále nevyhnutná potreba
zvýšiť povedomie, bojovať proti predsudkom a zlepšiť vzdelávanie.
Podľa štatistického odhadu WHO, o prítomnosti vírusu vo svojom tele
nevie asi 30 percent infikovaných v západnej Európe a až 70 percent
postihnutých vo východnej časti kontinentu, čím sa vírus šíri ďalej.
Často dochádza k diagnostikovaniu až v čase, keď už naplno prepukne
choroba AIDS a pravdepodobnosť úmrtia pacienta je výrazne vyššia.
Najviac postihnutou oblasťou stále zostáva najmä subsaharská Afrika,
kde je 67 % všetkých zaznamenaných prípadov HIV a 72 % prípadov
úmrtia na AIDS.
Situácia sa v SR monitoruje od roku 1985, odkedy sa zaznamenalo
814 prípadov. V 104 prípadoch sa rozvinul AIDS a 64 ľudí zomrelo.
SR zatiaľ patrí medzi jednu z najmenej postihnutých krajín v Európe.
Väčšina infekcií HIV/AIDS na Slovensku, tak ako aj napríklad v Česku,
Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku, bola zaznamenaná v skupine homosexuálne orientovaných mužov. V iných častiach strednej Európy
je najčastejšou príčinou heterosexuálny styk, v Poľsku a pobaltských
krajinách to je aplikácia drog znečistenými injekčnými striekačkami.
Na Slovensku sú tri klinické pracoviská pre HIV pacientov: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Anonymne sa možno otestovať aj
v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave. Podľa UNAIDS sa však teraz darí o chorobe lepšie informovať.
V niektorých krajinách sa tak obmedzilo promiskuitné správanie
a mladí ľudia začínajú so sexuálnym stykom v neskoršom veku ako
doteraz. Podľa OSN musí svet naďalej masívne investovať do prevencie
a liečby AIDS, inak sa môže súčasný nádejný trend zvrátiť.
Je dôležité, aby každý pochopil nebezpečenstvo HIV/AIDS a aby sme
pochopili, že v prípade nákazy je zatiaľ zdravotný stav postihnutého
nezvratný a nevyliečiteľný. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Tá naďalej zostáva jedinou
možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť.
MUDr. Adriana Czigányiová, MPH, RÚVZ v Leviciach
Mesto Želiezovce
Mestský úrad Želiezovce, ul. SNP č. 2, IČO: 00307696
v y h l a s u j e v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľného majetku v katastrálnom území Svodov:
•
parc. C-KN č. 261/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 670
m 2 a na nej stojaca budova so súpisným číslom 90 (býv. MŠ).
Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne, v centre mestskej časti s dostupnými inžinierskymi sieťami. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta www.zeliezovce.sk.
Mesto Želiezovce
Mestský úrad Želiezovce, ul. SNP č. 2, IČO: 00307696
vyhlasuje
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľného majetku v katastrálnom území Želiezovce:
• parc. C-KN č. 274/43 – zastavané plochy o výmere 187 m2, vyšpecifikovaná geometrickým plánom č. 39/2017.
Nehnuteľnosť sa nachádza na ul. Mierovej, v centre mesta. Podmienky
obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.zeliezovce.sk.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
4. 11. Matias Banda, Karolína Rezsőfiová; 8. 11. Adél Kotasz;
10. 11. Tomáš Špaňo

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
11. 11. Ján Galla (Želiezovce) - Edit Slušná (Čajkov); 8. 12. Róbert Seben (Želiezovce) - Katarína Kovácsová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Boris Boška
Róbert Hodálik
Igor Lakatoš
Klára Kovácsová
Peter Kemencei

05. 12.
10. 12.
12. 12.
26. 12.
30. 12.

60
Eva Červenáková
Tibor Sivák
Katarína Karková
Zsolt Slašťan
Milan Ivan
Dionýz Kurali
Oľga Neviďánska
Eva Čerlová
Gabriel Dudáš
Eva Paláštiová

03. 12.
05. 12.
05. 12.
06. 12.
08. 12.
15. 12.
19. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.

70
Milada Macháčková 01. 12.
Július Varga
10. 12.
Jozef Granát
19. 12.
Helena Sedláková 19. 12.
Pavol Laco
22. 12.
Marta Luptáková 22. 12.
Mária Rošková
26. 12.
Viera Dulaiová
29. 12.
80
Zoltán Ondré
Štefan Hegedüš
Valéria Halašiová
Mária Kováčová

02. 12.
05. 12.
15. 12.
30. 12.

90
Anna Milanová

23. 12.

Opustili nás – Elhunytak
11. 11. Ľudovít Péli (Želiezovce, 74 r.); 14. 11. Gizela Valkovičová (Turá, 66 r.); 15. 11. Mária Molnárová (Salka, 90 r.); 20. 11.
Agneša Kúcsová (Tekovské Lužany, 83 r.); 22. 11. Viola Balázsová (Jur nad Hronom, 87 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

31. 12. 2014

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

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

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku
pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp.
pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto
pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový
a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na
tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť
podľa zákona č. 504/2003 Z. z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

30. 11. 2017

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

825 648,00 €
55 228,00 €
1 309 028,80 €
-

Pokojné a veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje SMK

Vývoz triedeného odpadu v decembri 2017
(17-66)

19. decembra.,
20. decembra.;
21. decembra. ;
21. decembra.

A hetényi Csavar színház bemutatja: A helység kalapácsa.
2017. XII. 15-én 18:00 órakor a művelődési otthonban.

Očná optika Optosan

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.
(17-67)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Keleová-Vasilková, Táňa: Priateľky (Ikar 2017)
Tri ženy – Hana, Marta, Táňa. Tri priateľky – tri osudy, ktoré
spája túžba po sebanaplnení a zmysluplnom živote. Hľadajú
samy seba a popritom čosi strácajú a iné zasa nachádzajú,
trápia sa aj tešia...
Gillerová, Katarína: Kroky v daždi (Slovenský spisovateľ 2017)
Píše sa rok 1979 a zaľúbená stredoškoláčka Jolana prežíva dni
plné lásky s o štyri roky starším Júliusom. A hoci ju čaká maturita, s nadšením prijme jeho návrh na tajnú svadbu.

Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

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

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Karika, Jozef: Čierny rok – Vojna mafie (Ikar 2017)
Rozpolteného mafiánskeho bossa Petra Štarcha čaká najhorší
rok v živote. Cesta za mocou a vysnívaným rajom sa mení na
strmý pád do pekla.

UNI P A R K E T

(17-35)

zo Svodova a Mikuly:
okruh 1:
okruh 2:
z obchodov a prevádzok:

Berry, Steve: Nagy Károly nyomában (Gabo ,2017)
Malone és az ikrek veszedelmes kalandjuk során szembesülnek a
nácik antarktiszi expedícióival, az amerikai kormány konspirációival, valamint jó néhány, Nagy Károly legendájához kapcsolódó
történelmi rejtéllyel.
Coelho, Paulo: Az ötödik hegy (Athenaeum, 2017)
Szabad-e az akaratunk, vagy tehetetlen bábok vagyunk „az
elkerülhetetlen” (vagyis a sors) kezében? Ezekre a kérdésekre
keresi és véli megtalálni a választ a történelmi, lélektani és kalandregény világhírű brazil szerzője.
Kreller, Susan: Varacska (Naphegy, 2017)
Varacska nem rossz szörny. Épp ellenkezőleg! Az összes tulajdonsággal rendelkezik, amire egy igazi szörnyetegnek szüksége
van.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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A táblázatok nem adnak okot örömre, a gyerekek száma annál inkább
A város labdarúgó szakosztálya megalakulásának 100. évfordulójának évében a zselízi futballcsapatok a bajnokság őszi részében
nem remekeltek, de azért pozitívumokról is
beszámolhatunk. A felnőttek csapata az V.
ligában a 14. helyen várja a tavaszi folytatást, az iúsági csapat a IV. ligában a 10., a
diákok a III. ligában a 13., a tanulók pedig
a 12. helyen tanyáznak. A városi sportklub
vezetőinek nyilatkozata szerint a táblázatokban elfoglalt hely nem felel meg az elvárásoknak, másrészt viszont pozitívumok
is mutatkoznak, pl. minden egyes iúsági
kategóriában megnőtt a fiatalok érdeklődése
a futball iránt és a számuk is.
„A 2017/2018-as bajnoki év őszi szezonját
csapataink helyezése szempontjából átlagosnak, illetve enyhén negatívnak értékeljük.
Pozitívumként értékelhetjük viszont az utánpótlást, tehát a legkisebbek csapatát, amelyben 5-től 10 éves korú gyerekek szerepelnek.
Számuk az előző időszakhoz képest jelentősen nőtt. Összességében, a városi sportklub
szakképzett edzőinek vezetésével működő
szakkörökbe idén minden iúsági kategóriában több érdeklődő jelentkezett. Említésre
érdemes a szakkörök vezetőinek szakképzett-

sége – mindannyian edzői
igazolvánnyal rendelkeznek.
A legkisebbeknek hetente
kétszer van edzésük, amelyeken átlagosan 28-30 gyermek
vesz részt” – értékelt a városi
sportklub elnöke, aki Rotík
Tiborral együtt edzője az
előkészítő csapatnak. Sokol
László ezenkívül tanulók
csapatát is „edzi”. A diákcsapat edzője Pavol Sakáč,
az iúsági csapaté Rastislav
Škrha, a felnőtteké pedig
Štuller István. A klubelnök
nemcsak a sportklub szakembereinek képzettségét
emelte ki, hanem azt is, hogy az edzők hajlandók szabadidejük nem kis részében foglalkozni
a fiatalokkal. „Minden edzőnek van munkája,
a klub keretében végzett tevékenységüket a
szabadidejükben végzik, hetente több órán
át. Ezt a különféle nekem és nekik címzett
vádaskodások margójára mondom. Amíg
én leszek a klub elnöke, igyekszem elérni,
hogy ezeknek a szakembereknek minél jobb
körülményei legyenek, akár technikai, akár

anyagi téren. A bírálóknak pedig üzenem,
hogy a városi sportklub ajtaja nyitva áll
mindenki előtt, akik tevékenységükkel szeretnének hozzájárulni a futballszakosztály
fellendítéséhez, akár edzői, akár tisztségviselői vagy rendezői területen” – tette hozzá Sokol László, és a közelgő ünnepek alkalmából
a klub és családja nevében minden zselízinek
sok egészséget, boldogságot és békességet
kívánt.
(ik)

November 11-én, szombaton lövészversenyt tartottak a zselízi lőtéren kiskaliberű puska–revolver kombinációban. A férfiak kategóriájában a lontói Svanczár László diadalmaskodott, aki a 300 lehetséges pontból 269-et szerzett meg. A második az ipolyszakállosi
Urbán Zsolt 253, a harmadik a kéméndi Tóth Kurucz András lett 236 pontos eredménnyel.
A negyedik helyen a zselízi Roland Hanzó 206, az ötödik pedig a fűri Kovács János lett 200
ponttal.
(foto: LV)

Ifj. Kakačka József az édesapjáról elnevezett verseny győztese
November 25-én, szombaton első ízben szervezte meg a zselízi Slovan SE sakk-klub a
Kakačka József emlékversenyt, amellyel a hosszú ideig első táblán játszó egykori legjobb
játékosának állított emléket. Az első évfolyamra 13-an neveztek be. A verseny győztese a 7
pontot szerző iabb Kakačka József lett (ELO 1710), aki mind a hét mérkőzését megnyerte.
Második az 5 pontos Bielik Vladimír lett (ELO 1467). Kellemes meglepetés volt a 4,5 pontot
szerző garamszentgyörgyi Garaj László 3. helye (ELO 1303). A további sorrend: Jaroslav
Puchrík (ELO 1609)
4,5 pont, Ján Machník
(Oroszka, ELO 1522)
4 pont, Farkas István
(ELO 1340) 4 pont, Ján
Dorot (ELO 1000) 3,5
pont, Juraj Búzás (ELO
1659), Jozef Mihálik
(ELO 1598), Dušan Forbak (ELO 1496), Kovács
József (ELO 1222), Ladislav Dorčák (ELO 1000),
Erik Hraník (ELO 1000).
A felvételen jobbról:
Vladimír Bielik, Jozef
Kakačka, Garaj László.
(LV)

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Bešeňov – Želiezovce 1:0 (1:0)
Eliás N.
Želiezovce – Marcelová 2:2 (1:2)
Páchnik D., Dulai G. – Kosťukevič V.,
Trávnik J. öngól
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Jur n/Hronom – Želiezovce 6:1 (2:1)
Kováč R. 2, Trgiňa M. 2, Birdač K., Ižold D.
– Čík T.
Želiezovce – Marcelová 2:3 (2:1)
Čík T., Kudela T. – Hollosi Cs. 2, Cséplő B.
(nyf)
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Idén is Zselízen gyűltek össze
a Felvidék legvagányabb alapiskolásai
Hatodik éve szervezi meg a Via Nova
ICS és a Fiatalok a Garam és Ipoly Mentéért Polgári Társulás a Ki a vagány a vidéken
elnevezésű tehetségkutató versenyt a zselízi
művelődési házban. A hat év alatt az idei
verseny mindent felülmúlóan teljesített.
Mind a jelentkezések számában, mind a
produkciók minőségében nívósra sikeredett
a verseny, amihez hozzájárult, hogy a fiatal
tehetségeknek látványos színpadi technika
állt a rendelkezésükre, és a díjak is a szakmai
fejlődést szolgálják. Közel 100 alapiskolás
tanuló összesen 41 produkcióval csillogtatta meg tudásának legjavát magyar ének,
szólóhangszer és zenekar, magyar népdal,
moderntánc, néptánc kategóriákban a Lévai,
az Érsekújvári, a Komáromi, a Vágsellyei és
a Nyitrai járásból. A teljesítményt szakmai
zsűri értékelte. Összetételét úgy alakították,

hogy minden területnek
legyen szakértője, ugyanakkor a zsűritagok más
kategóriákban is jártasak legyenek. Az öttagú testületet
Korpás Éva (népdalénekes),
Farnbauer
Péter
(az
Elán együttes gitárosa),
Zsapka Attila (a KOR-ZÁR zenekar énekese
és
gitárosa),
Vadkerti
Viktor (koreográfus és
táncoktató) és Gémesi Zoltán (a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes művészeti vezetője)
összeállításban tevékenykedett. A verseny
fővédnökségét az előző évekhez hasonlóan
Vadkerti Imre vállalta, aki sajnos kanadai
turnéja miatt nem tudott jelen lenni.
Az egyes kategóriák győztesei a szép
oklevélen
túlmenően
olyan értékes utalványokat nyertek, melyek
a fejlődésüket szolgálják. Nyerni lehetett
többek közt énekórát
elismert
tanároknál,
hangszervásárlási utalványt, tánctanítást neves
tánctanároknál, valamint
néptánctábori részvételt.
A
legtehetségesebbek
pedig felléphetnek az
ugyancsak a Via Nova
által szervezett Martosi

Szabadegyetemen, azaz MartFeszten, ahol
a kortárs könnyűzenei világ legnagyobb
egyéniségei lépnek színpadra évről évre.
„Nagyon örülünk, hogy igyekezetünk
egyre nagyobb teret nyer és fokozódó érdeklődés övezi a tehetségkutató versenyünket. Amikor hat évvel ezelőtt megálmodtuk
az egészet, nem gondoltuk volna, hogy idáig
sikerül felfejlődnünk. Nagy örömömre szolgál, hogy a fiatal tehetségek felkarolását más is
fontosnak tartja, és egyre többen gondolják úgy,
hogy támogatni szeretnének minket ebben. Ez
pedig újabb és újabb lehetőséget biztosít számunkra. Ennek köszönhetően – bár nagyon
szeretjük a könyveket és hasonló tárgyjutalmakat – tudjuk biztosítani, hogy esetenként több száz euró értékű utalványokkal
ösztönözzük a fiatalokat, hogy még jobbak és
jobbak legyenek és mindinkább kamatoztassák talentumukat a Felvidék gyarapodására”
– nyilatkozta a verseny egyik szervezője,
Sipos József.
(tsák)

Egészségpercek
A kis lépések is nagy eredményeket hozhatnak
Sok ember keresi a bölcsek kövét a fogyás, ill. a kívánt testsúly és
alak elérésének kérdésében. Manapság is találkozom olyan emberekkel, akik mindenféle csodálatos készítményekben hisznek,
amelyek karcsúságot, egészséget kínálnak mindenféle, egészséges
életmódon alapuló erőfeszítés nélkül. Mai cikkünkben azokról
az alaplépésekről lesz szó, amelyek elvezethetnek bennünket a
természetes fogyás útjára.
1. lépés: Távolítsuk el étrendünkből az édesített üdítőitalokat!
Az édesített italok óriási energia-bevitelt jelentenek szervezetünknek. Már két liter édesített üdítőből annyi energiát nyerünk
cukrok formájában, hogy az zsírlerakódást eredményez.
2. lépés: A fehér péksüteményt cseréljük fel teljes kiőrlésű rozsra,
hajdinára vagy tönkölyre! Főleg a fehér kiflit és kenyeret kerüljük
el! Ezzel a lépéssel növeljük a rostok bevitelét a testünkbe. A rostok különlegesen fontosak beleink jó működéséhez. Lassítják a
zsírlerakódást, táplálják a bélflórát, valamint elősegítik a szervezetünkben képződő K2 vitamin kialakulását.
3. lépés: Kerüljük az alkoholos italokat! Az alkohol még nagyobb energiabomba, mint az édesített üdítők. Még rosszabb,
ha a kettőt kombináljuk. Összehasonlításként: a sörből annyi
energiát nyerünk, mint egy kiadós tízóraiból. A tömény alkohol
ebből a szempontból még rosszabb.
4. lépés: Igyunk elegendő vizet! De mennyi is az elegendő

mennyiség? Minden 10 kg testsúlyra 3 dl tiszta vizet kellene
innunk.
5. lépés: Éhségünket ne éjjel csillapítsuk! Amennyiben az éjszakai
órákban fog el minket a farkaséhség, válasszunk inkább különféle zöldséges variációkat sajttal. Nem ajánlom ilyenkor a péksüteményt, az édességet, a rizst, a krumplit vagy egyéb köretet. Ha
már a zöldségnél tartunk...
6. lépés: Építsük bele étrendünkbe a zöldséget! Legyen otthon
mindig elegendő zöldség, amelyet próbáljunk meg minden más
étellel kombinálni! Csökkenthetjük ezáltal a cukrok bevitelét,
és így a zsírlerakódást is.
7. lépés: Találjuk meg a számunkra megfelelő sportot! Próbáljunk ki több sportágat, és találjuk meg azt, amelyik a legközelebb áll hozzánk, pl. labdarúgást, kosárlabdát, tollaslabdát,
teniszt, futást, testépítést!
Erre a hét lépésre mint a testsúlycsökkentés alapjaira tekinthetünk. A leggyorsabb haladást a nagy túlsúllyal rendelkezők fogják tapasztalni, de a néhány kilós felesleggel bírók
is észreveszik a változásokat. A legfontosabb azonban, hogy
tudatosítsuk életünk prioritásait. Egészség vagy egészségtelen
szokások? Értékeink mércéjén e két dolog közül kell választanunk. Hiszem, hogy ez a néhány egyszerű lépés segíteni fog jól
dönteni.
Slovak Health Club - Rastislav Bagita
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Ünnepelt a vegyeskar
Ebben az évben ünnepli 35 éves fennállását a zselízi Franz Schubert Vegyeskar.
Az 1982-elején Horváth Géza vezetésével
alakult kórus ez alkalomból december 2-án
jubileumi hangversenyt adott a zselízi művelődési otthonban. Az énekkart fellépésével a zselízi alapiskola Franz Schubert
Gyermekkara, a farnadi Csengő Hangok
Nőikar, a tornaljai Andante Vegyeskar és a
koloni Zobor Hangja Vegyeskar, valamint
Híves Mária és Horváth Diana szólisták
és a zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola zenészei is köszöntötték. Az
est vendége volt a budapesti Szűcs Dániel
is, aki zongorakísérőként és karnagyként
egyaránt bemutatkozott a zselízi közönség
előtt.
„A hangok harmóniája varázslatos, talán ebből ered az az erő, amely ennyi éven
át megtartotta ezt a kórust, a 2017-ben
aranykoszorús minősítéssel díjazott »zselízi hangokat«. A zselízi éneklő csapat teret
követel és teremt magának, azt teljesen be
is tölti, és képes abba bevonni a hallgatót is”
– mondta a rendezvény fővédnöke, Juhász

András polgármester köszöntőjében, és
köszönetet mondott minden volt és jelenlegi kórustagnak.
A teltházas rendezvényen, amelyet Nyitra megye és Zselíz város támogatott, a fent
felsorolt előadók szórakoztatták a nagyérdeműt, és a jó szokásokhoz híven volt összkari
fellépés és ajándékosztás is.
Ahogy Horváth Géza karnagy és kórusvezető a jubileumi emlékfüzetben megemlítette, a kórusban több mint 200-an
énekeltek a 35 év alatt. A legrégebbi tagokat – Molnár Lajost,
Boškáné
Adamcsek
Beát, Javorka Gábort
vagy Csicsman Dianát
– külön megemlítette a
kiadványban. A kezdetektől, tehát 35 éve az
énekkarban
éneklő
Javorka János kitartását pedig a karnagy a
rendezvényen, nyilvánosan köszönte meg.
(ik, foto: rr, ik)

Könnyen igér,
nehezen ad

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói is részt vettek
az október 21-én Nyitrán, a város polgármesterének díjáért rendezett nemzetközi makettversenyen. A zselízi iskolát Sógor Bálint Marcell, Kreko Bianka és Fazekas Levente képviselte. Közülük a legjobb
eredményt Sógor Bálint Marcell érte el, aki az Autók kategóriában az
1. helyen végzett. A tanulókat Főző Zoltán készítette fel a versenyre.
(sz, fotó: alapiskola Zselíz)

A szólás ezúttal nem a választásokra és az azzal járó kortesbeszédekre,
sokkal inkább lakosaink és cégeink fakivágási kérvényeinek praktikáira
vonatkozik. A fákkal kapcsolatos témáknál úgy teszünk, mintha egy
veszélyes betegségről lenne szó, amelyet az utolsó darabig ki kell irtanunk városunkból.
„Hullanak a levelek az autómra, a járdára, söpörni kell, nem steril
a járdám. Tudja, azon a szörnyű fán ott ülnek azok az utálatos teremtmények, csicseregnek. Ki kell vágni, mert azok a borzasztó madarak mindent lepiszkítanak, és micsoda zajt csinálnak.” Ezek a fakivágási
kérvények nem hivatalos okai, amelyek papíron alakulnak át úgy, hogy
a hivatalos indok „veszélyes a rossz egészségügyi állapot” lesz.
„Vágják ki, kérem, mert félek, hogy rádől a házamra! Kiültetek 5 új
fát is, pótlásul.” Néha jogos ez a félelem, sajnos az 5 új fára vonatkozó
ígéretet az illető általában nem tartja be (tisztelet a kivételnek, van, aki
mégis – néha-néha belebotlunk egy-egy öntudatos emberbe).
Ha az önkormányzat szeretne elültetni egy-egy fát, nincs hová, mert
bár mindannyian mellveregető környezetvédők vagyunk, ilyenkor azt
valljuk: „az én házam elé pedig egy fát sem ültessenek!”
„Csak betont szeretnék, mert szeretem az extrém hőséget, tetszik, ha
nyaranta a házam falai felforrósodnak, a talajburkolat is legalább
55 fokra, nehogy mezítláb ráléphessek, így legalább klímaberendezést
használhatok. Tetszik, amikor heves zivatar idején minden víz befolyik
az udvaromba, vagy megáll az utcán, mert így legalább szidhatom a
városi hivatalt. Végtelenül örülök annak is, hogy támogathatom a gyógyszeripart: vásárolhatom az allergia- és asztmaellenes gyógyszereket.“
Mert hát ismerjük el, akinek nincs minimum allergiája vagy asztmája,
az mintha nem is létezne.
Minden másképp alakulhatna, ha végre józan paraszti ésszel kezdenénk gondolkodni. Nem lehetne megpróbálni?
Gabriela Bieliková
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Schubert barátjának utódja
a múzeumban
A zselízi Városi Múzeumba és Franz
Schubert Emlékszobába november közepén nem mindennapi látogató érkezett
az ausztriai Atzenbrugg városkából Felix
Mayrhofer személyében. A Bécshez közeli város arról lett híres, hogy Schubert

Idén is adventi koszorú díszíti a Szent Jakab
teret. Négy adventi héten keresztül minden
vasárnap 10:30-kor gyújtanak meg egy-egy
gyertyát a helyi egyházak képviselői a miséken és istentiszteleteken részt vevő hívek
részvételével. Hétközben pedig iskolások és
szülők kíséretében érkező gyermekek díszítik a karácsonyi várakozás jelképét. Érdekesség, hogy idén Szentestére, december 24-re
esik az utolsó adventi vasárnap.
(foto: ik)

A Bowling mellett
gyermeksarok létesült
Napjainkban a gyereksarkok elmaradhatatlan részei a jobb éttermeknek, bevásárlóközpontnak. Ez alól nem kivétel a
zselízi Bowling bár sem, habár maga a sarok
viszont kivételesnek tekinthető. Elsősorban
azzal, hogy közvetlenül nem része a bárnak,
ráadásul nem csak egy sarokról van szó, inkább egy kisebb óvodáról.
A Nana elnevezésű gyereksaroknak
külön bejárata van, rögtön a bár mellett.
Martina Hečková üzemeltető elmondta: „A
Nana gyereksarok 6 éven aluli gyerekeknek
nyújt szórakozást, valamint az anyukáknak
pihenést egy jó kávé mellett, de lehetőség
van születésnapi gyermekünnepélyek szervezésére is. Munkanapokon 9-től 20 óráig,
szombaton és vasárnap 10-től 20 óráig
tart nyitva.” A szülők és gyermekeik élénk
érdeklődést mutatnak a Nana iránt, mint
ahogy az a november 17-i megnyitáskor is
tapasztalható volt.
(šh)

bizonyos ideig itt lakott, és itt tartották a
zeneszerző barátainak részvételével schubertiádákként emlegetett zenei esteket.
Hogy miért kivételes Felix Mayrhofer
személye és látogatása, erről Polka Pál, a
múzeum igazgatója világosított fel bennünket.

„Ez a szimpatikus hetvenes úr, Felix
Mayrhofer, aki november 13-án látogatott el múzeumunkba, vér szerinti utóda
Ferdinand von Meyerhofer-Grünbühelnek (1798–1869), Franz Schubert közeli
barátjának. A felmenő szerepel azon az
ismert festményen is,
amely az egyik schubertiádán
készült.
Ezen barátai körében
Schubert
zongorájánál áll.
Nos, nem mindenki
dicsekedhet
azzal,
hogy elődeinek egyike
személyes jó barátja
volt Franz Schubert
zeneszerzőnek. Felix
Mayrhofert, aki az
atzenbruggi Schubert
Múzeum igazgatója,
láthatóan elégedettség töltötte el, hogy
megismerhette Zselízt, azoknak a városoknak egyikét, ahol Franz Schubert élt és
alkotott, én pedig szintén elégedett vagyok,
hogy személyesen is megismerhettem őt”
– mondta a zselízi múzeum igazgatója, aki
szerint a vezetésük alatt álló intézmények
jövőre szorosabb együttműködést terveznek.
(ik)

Molnár Levente nívós versenyen
lett kategóriája legjobbja
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola nemrégiben újabb sikert könyvelhetett el, diákja
előkelő helyen végzett egy nívós versenyen. November elején a lévai zsinagógában tartották a
Kadosa Pál Zongoraverseny XIII. évfolyamát. Az országos versenyen a művészeti alapiskolák
növendékei és fiatal amatőr zongoristák vesznek részt. „A Szlovákiai Magyar Zenebarátok
Társasága és a Csemadok Országos Tanácsa által közösen rendezett verseny a lévai születésű
híres zongoraművésznek, Kadosa Pálnak állít emléket. Kétévente rendezik meg, maga a verseny rendkívül magas színvonalú, Szlovákiából csak a legjobb amatőr zongoristák vehetnek
rajta részt” – tájékoztatott a kiemelkedő
eseményről Klimo Gyula, a zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója.
Még nagyobb lelkesedéssel számolt be a
zselízi iskola tehetséges növendéke, Molnár
Levente sikeréről, aki a verseny első kategóriájának győztese, valamint a Csemadok
különdíjasa lett. A versenyen egy barokk
és egy klasszicista szerzeményt, valamint
Kadosa Pál vagy egy másik 20. vagy 21.
századi magyar zeneszerző alkotását kellett
előadnia.
Kadosa Pál zongoraművész és zongoratanár 1903-ban született Léván. Később
Budapesten élt. Egyike volt a legjelentősebb
20. századbeli magyar zeneszerzőknek, Európa-szerte ismert volt. Zenepedagógusként számtalan élvonalbeli művészt nevelt fel, akik
egyike a lévai verseny zsűrijének tagja volt. A verseny XIII. évfolyamát Kassai István és
Gulyás István zongorakoncertjével zárták.
(ik)
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eredmények jók
a diákok – és többségében azok, az iskolától
minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy
sikeresek legyenek” – jelenti ki magabiztosan
az igazgatónő, és az elhangzottak mellett
további példaként a tanulmányi versenyeket
említi. Az egyik diáklány például úgy nyert
már harmadikosként felvételt a kassai egyetemre, hogy egy országos biológiai versenyen
ért el kiemelkedő eredményt.
Ez mind fontos egy intézmény értékelésekor,
de még lényegesebbek az eredmények. A kilencedikeseknek és szüleiknek, ha jól akarnak

dönteni a beiratkozások során, nem árt egy
kicsit „statisztikázniuk”. Egy iskola végzősei
közül hányan jelentkeznek, hányan nyernek
felvételt felsőfokú intézménybe, és főleg
milyenbe – talán ezek a megfelelő kérdések,
amelyeket fel kell tennünk. Lássuk az utóbbi
tanév statisztikáját a zselízi Comeniusban: 16
diákból mindenki sikeresen érettségizett. Írásbelin minden érettségi tantárgyból az országos átlag felett teljesítettek. 13-an jelentkeztek
főiskolára vagy egyetemre, mindannyiukat
fel is vették. A felsőfokú intézmények közt

volt pl. a pozsonyi Comenius Egyetem, a
műegyetem, pozsonyi City University, a
kassai Šafárik Egyetem, a budapesti ELTE,
Közgazdasági Egyetem vagy a Selye Egyetem. Ez önmagáért beszél. Száz százalékos
felvételi arány komoly egyetemeken, nem
holmi gyorstalpalókon, ahol a színvonalat
zsíros tandíjjal lehet kiváltani. Azt mondják,
a számok nem hazudnak. Ez esetben arról,
hogy a józan ész alapján megéri a Comenius
Gimnáziumot választani. Önök szerint?
Levicky László

A zselízi költő termékeny időszakát éli

Anton Pižurný gondolatfonala
Anton Pižurný zselízi születésű költőt kérdeztük terveiről és arról, mivel foglalkozik
mostanában.
Milyen gyakran jársz Zselízre és milyen
érzésekkel?
Zselízre hosszabb idő után négy évvel ezelőtt
kezdtem járni, amikor a Facebookon egymásra
találtunk egy régi szerelmemmel, akivel a
Csemadok-ünnepségen, a zselízi parkban
ismerkedtem meg 1977-ben. Akkor 17
évesek voltunk, ő dunaszerdahelyi volt, és a
nővére itt lépett fel a fesztiválon mint énekes
és táncos. Rendszeresen járunk a temetőbe,
szüleim, Anton és Janka sírjához.
Mivel foglalkozol az utóbbi időben?
Gyakran publikálok a közösségi hálón, szinte
mindennap. Aki szeretne, ott megtalál engem, és sok érdekességet tudhat meg jelenlegi tevékenységemről. A Facebookon több
mint 4500 ismerősöm van. Jelenleg Pozsonyban élek, ahol viszonylag intenzív kulturális
életet élek. Nemrég mutatták be Pandora szelencéje című könyvemet a pozsonyi Red Car
Cabaret Clubban két nagyszerű és gyönyörű
színésznő, Lucia Šipošová és Danica Jurčová
közreműködésével. Ez utóbbi ennek a versgyűjteményemnek pozsonyi keresztanyja is,
amelyet idén Valentin-napon mutattunk be
a felújított pozsonyi Öreg hídon, azon a helyen, ahol egykor Jiří Schelinger cseh énekes a

Dunába ugrott. Legutóbb a nagyszerű zenész
és ember, Peter Adamov hívott együttműködésre legújabb lemezének felvételéhez. A CD
januárban jelenik meg.
Írsz?
Igen, az utóbbi időben sokat írok. Négy
könyvet írtam, amelyeket meg szeretnék
jelentetni. Az egyik emlékirat, Fehér
szekrény a címe. Zselízi emlékeimet
tartalmazza, amelyből már publikáltam
is, visszatérés szülővárosomba gyermeki
és felnőtt szemmel. Egy visszaemlékezés
a Zselízen és a Schubert-parkban töltött
csodálatos gyermekévekre.
Nemrégiben megjelent egy versgyűjteményed is, amelyet az év elején Zselízen kereszteltél...
Múlt évben adtam ki a Pandora szelencéje című verseskötetet. Három részből
áll. A gyűjtemény első részét tíz évvel ezelőtt
írtam Réunion szigetén, a másodikat Selmecbányán, a harmadikat pedig Eperjesen és
Pozsonyban.
Réunionon és onnan visszatérve olyan dolgokat éltem meg, hogy egy következő kötet
is kijön belőle. Készül is ez a könyv. 2006-ban
hat hetet töltöttem a szigeten, erről az életszakaszomról szól ez a kispróza, amelynek
címe Arany szekrény és Réunion.
És a negyedik könyv?

A verseken kívül, amelyekből már több kötetre valót is megírtam, édesanyám fiatalkori
emlékeit vetem papírra. Elmeséli, hogyan

sütötték a kenyeret, hogyan főzték a szilvalekvárt, hogyan kaszáltak a réten, milyen
volt a disznótor. Anyám gyönyörűen megfogalmazott néprajzi vonatkozású emlékei, de
beleszőttem saját kisgyermekkori emlékeimet is. És megegyeztem nagybácsimmal is,
hogy ő is megosztja saját emlékeit. A címe
Gondolatfonál lesz. Minden elemét az életből
vettem, tisztán, megélten, elmesélve úgy, ahogyan történt.
Kíváncsian várjuk, köszönöm.
Levicky László

Az én karácsonyom

(Részlet Anton Pižurný: Fehér szekrény című, megjelenés előtt álló könyvéből)
A karácsony nagyon kedves ünnep volt
nálunk. A legizgalmasabb természetesen
az volt, amikor az eldugott ajándékokat
kerestük, hogy aztán a fa alatt meglepődött
arcot vágjunk.
Sokáig hittem, hogy a karácsonyfát és az
ajándékokat valóban Jézuska hozza. Amikor a
szobámban aludtam, a szüleim azt mondták,
hogy reggelre elhozza a fát, de ne jöjjek ki a
szobából, mert aztán nem lesz belőle semmi.
Így hát hittem és vártam. A szomszéd
szobából titokzatos hangok szűrődtek ki,
csörrenések... és reggel ott volt a fa! A csodás

illatok nemcsak a fától, hanem a konyhából
is kiszűrődtek. Apám mindig saját maga főzte
a karácsonyi halászlét pontyfejből és húsdarabokból, abból a halból, amely nemrég még
a kádban úszott, és én kenyérrel etettem.
Szörnyű látvány volt, ahogy a feje kidülledt
szemekkel néz a tálból.
Egyszer nem találtam meg az eldugott
ajándékot, mert édesanyám a munkahelyén,
a Slovenská kniha üzletben tartotta. Egy
gyönyörű Merkúr építőjáték volt, amelyből
csodás dolgokat lehetett építeni. Autóktól
traktorokon keresztül nagy házakig.

De a legcsodálatosabb ajándék az autópálya volt. Ugyan csak kétsávos és viszonylag
egyszerű pályájú volt, de az izgatottság,
amellyel nyomkodtam a távirányítót, és vezettem a versenyautót, szinte hihetetlen volt.
Hosszú órákat töltöttem a karácsonyfa alatt,
az autópálya mellett fekve a földön. Később
a legjobb barátomnak, Benko Gyurinak is
vettek egy autópályát, a kettőt összekötöttük a garázsban, és így négysávossá
nőtt. Bár máig nincs „hajtásim”, egész jól
el tudom képzelni, mit érezhetnek a gyors
autók pilótái...
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Helyzetjelentés a Comeniusból: diákok vannak, az
A zselízi szlovák gimnáziumban kialakult
helyzet miatt, ahol az idei tanévben nem nyílt
első és második évfolyam, ősszel meglátogattuk a zselízi Comenius Gimnáziumot, hogy
helyzetjelentést készítsünk az ottani helyzetről. Kiderült: a magyar gimnázium, bár nem
irigylésre méltó, de Štúr utcai szomszédjánál
lényegesen jobb helyzetben van. „Nálunk
egyelőre megvan a négy osztály, az elsőben
12, a többi osztályban 15–16 diák jár, összesen 57 diákunk van. Az előrejelzések szerint
jövőre akár 16 elsőssel is számolhatunk”
– nyilatkozta az intézmény igazgatónője.

Cserba Katalin szerint növekszik az intézmény iránti érdeklődés a környékbeli alapiskolákból, és nagyon jónak ítélte a helyi magyar
alapiskolával ápolt kapcsolatokat is.
Az igazgatónő úgy látja, hogy az illetékeseknek előbb meg kellett volna számolniuk
a gyerekeket, amikor egyre-másra kezdték
nyitni az új középiskolákat. A helyzet azt
eredményezte, hogy az új iskolák elszívják
a gyerekeket az állami iskolák elől, pedig az

esetek nagy részében semmivel sem nyújtanak többet. „Az eredmények azt mutatják,
hogy mi is tudunk mit nyújtani nekik. A
gyerekek szívesen mennek nagyobb városokba. Inkább az ottani szórakozási és egyéb
lehetőségek teszik vonzóvá számukra ezt az
alternatívát, mint az iskolák közti minőségi
különbség. Egy idő után sokan tudatosítják,
hogy az élet nem csupán szórakozásból áll,
és néhányan közülük kopogtatnak nálunk,
hogy visszajönnének. Mi persze szívesen
fogadjuk őket” – mondja az igazgatónő. Ezzel
kapcsolatban azért felmerül néhány kérdés.
Az éretlen döntéseket lehet
korrigálni, de a diák elveszít
egy évet. Állítólag volt olyan
is, aki két iskola kipróbálása
után talált vissza Zselízre.
Az már két év. Ha egy 15
éves fiatal nem elég érett,
az érthető. Ilyenkor a szülei
miért nem segítik hozzá egy
érett, bölcs döntéshez? Több
olyan esetről is beszámoltak,
hogy egy fiatal csak azért
dönt egy iskola mellett, mert
a barátai is ezt választották.
Ez sem vall megfontoltságra.
Ilyenkor egy másik fontos
kérdést is fel kell tenni: ki az,
aki otthon meghozza a döntéseket, és vállalja
érte a felelősséget: a gyermek vagy a szülő?
Cserba Katalin bízik abban, hogy mindig
lesznek olyan szülők és gyermekek, akik –
akárcsak az általa vezetett intézmény – a hagyományos értékeket vallják, ezért választják
majd a zselízi gimnáziumot. „A kis létszámú
osztályokban minden diák elég figyelmet kap.
Ez az anyagiak szempontjából ugyan hátrány,
a diák szempontjából viszont előnyt jelent.
Családias légkör uralkodik nálunk, amelyet
a szülők is dicsérnek.
Általános végzettséget
nyújtó
középiskola-

ként minden tantárgyból emelt óraszámot
tudunk biztosítani. Nemhogy a 3. és 4. évfolyamban nem csökkentjük néhány tantárgy
óraszámát, ellenkezőleg, erősítjük. A diákok
gyakran még negyedikben is gondolkodnak,
hogy merre induljanak tovább. Ha egy-két
tantárgy kiesne, az jelentősen behatárolná lehetőségeiket. A megerősített óraszám mellett
igény esetén szakkörök állnak rendelkezésre,
amelyekben lehetőség van felkészülni az
érettségire vagy a felvételire. Ha céltudatosak
Cserba Katalin
iskolaigazgató:
„Iskolánk ebben
az évben átvehette a „Boldog
Iskola”
címet,
amit még a nyáron pályáztunk
meg. A díjátadó
ünnepségre Budapesten került
sor. Szeptembertől intézményünk tanulói is részt vesznek
a „Boldogságóra” programban, melynek
kiemelt küldetése, hogy módszertani segítséget adjon a boldogsághoz való képesség
fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. A többéves tapasztalat egyértelműen
bizonyítja,
hogy
a
Boldogságórák
hozzájárulnak a gyerekek pozitív lelki
fejlődéséhez és belső jóllétéhez, csökkentik a
tanulók belső szorongásait, és mindeközben
erősítik önbizalmukat. A Boldogságórák
célja nem az, hogy problémamentes
életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem,
hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak,
hogy könnyebben nézzenek szembe a
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni
a problémákkal, valamint lehetőséget adnak
a gyermekek számára, hogy megtanulják,
hogyan fejezzék ki érzelmeiket. Boldogok
vagyunk, hogy mi is erősíthetjük a „Boldog
Iskolák” népes táborát.”

Tanulmányi versenyek
és kitüntetések:

December 4-én nyílt napot tartottak a gimnáziumban. Ez alkalomból
25 érdeklődő kilencedikes látogatott el a zselízi intézménybe négy alapiskolából Zselízről, Farnadról, Léváról és Kéméndről. A végzős alapiskolásokat tájékoztatták a tanulmányokkal kapcsolatos tudnivalókról és
az iskolán kívüli tevékenységről. Az érdeklődők angol nyelv, biológia és
informatika bemutató órán is részt vehettek, délután pedig a csatai Bajkai Mária tartott kézműves foglalkozást.

Nemzetközi: Sakkverseny: Meliska Gabriella – 2. hely
Országos: Nyelvek Virága – Jazykový kvet (német nyelv): Lőrincz
Péter – 2. h.
Nyelvi Staféta – Jazyková štafeta (angol nyelv): Lőrincz
Péter, Hőnyi Julianna, Kemencei Vivien – 2. h
Biológiai olimpia: Hőnyi Julianna – 9. h.
Tompa Mihály Verseny: Récsei Emőke és Evelin, Mézes
Angéla és Attila – ezüstsávos
Ismerd meg a szlovák nyelvet: Meliska Gabriella
– ezüstsávos
Kerületi: Kémiai olimpia: Štugel Ádám – 8. h.
Modellező verseny: Nagy Gábor – 2. h.
Elismerő oklevelek: Meliska Gabriella – adományozók: Milan
Belica, Nyitra megye elnöke, SZMPSZ
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A Schubert utcában folyó útkereszteződés-átépítés célja megoldani egy, az utóbbi években több panaszt eredményező helyzetet. A
munkák végeztével egy kisebb körforgalom és egy kanyarodósáv
létesül a Schubert utcában, és ezt követően tilos lesz az úton való
parkolás. A közelben autóbuszparkoló és buszmegálló is létesül. A
gyalogosok járdán és gyalogátkelőn juthatnak el a szociális és munkaügyi hivatalhoz a Csikókertből.
(šh, foto: ik)

Az idei András-napi vásár bizonyos tekintetben rendhagyó volt.
Elsősorban azért, mert egy héttel később tartották, mint a korábbi
években. Emellett egy nappal hosszabb is volt, hiszen már november 23-án, csütörtök reggel elkezdődött. A korábbi vásárokra azzal
is hasonlított, hogy tovább folytatódott az eladók számának lassú
növekedése – két évvel ezelőtt 201, tavaly 205, idén pedig 210 eladó
kínálta portékáit a Petőfi és a Schubert utcában. A városnak 15 000
eurós bevétele származott a vásárból. (foto: šh)

Keresik Garammikola megjelölésének lehetőségeit
A novemberi önkormányzati ülés általános vitájának Garammikola városrész
méltó megjelölése volt a központi témája.
Egy hozzászóló megállapította, hogy Garammikolát éppen fél évszázaddal ezelőtt
csatolták Zselízhez. Ľudmila Pivarčiová: „Az
elmúlt időszakban a város már kérvényezte
a hivatalos megjelölést, ám a közlekedési
felügyelet elutasító választ adott arra, hogy
Mikola mint városrész szerepeljen a községet megjelölő táblákon. Ennek ellenére ez a
városrész is megérdemelné a méltó megjelölést, hasonlóan mint Szódó.” Hozzátette,
hogy hasonló módon jelölik a szomszéd
községben Tergenye és Nagpeszek községrészeket annak ellenére, hogy nincs köztük
látható határ. Abban az esetben a közlekedési felügyelet engedélyezte a megjelölést.
Válaszában a polgármester kilátásba helyezte, hogy egy nem hivatalos, tájékoztató jellegű tábla elhelyezésével lehetne orvosolni
a problémát, rajta pedig ehhez hasonló szöveggel: Üdvözöljük Zselíz – Garammikola
városrészben, több nyelven. Egy ilyen tábla
állításának lehetőségét jogász együttműködésével vizsgálják. Lakossági felvetésre azt
is elmondta, hogy jövőre a város egyebek
mellett a Szoroska felújításának is nekilát.
Polka Pál tájékoztatta kollégáit a közelgő
kulturális és társadalmi eseményekről a
városban, és hangsúlyozta a képviselők jelenlétének fontosságát ilyen eseményeken.
Hozzátette: örül annak, hogy az alakuló
jövő évi költségvetésben minden bizonnyal
helyet kap egy, a templomok megvilágítására elkülönített tétel.
(ik)

A magyar tannyelvű gimnázium volt
épületének bölcsődévé és óvodává alakítása egyelőre előkészületi stádiumban van, a
kivitelezés a tervek szerint jövő év elejétől
kezdődik. A város ennek ellenére már jelentős előrelépéseket tett a szükséges közlekedési infrastruktúra építésében. A T18-as
tornaterem melletti kazánházat lebontotta,
a helyén pedig parkoló létesítésébe kezdett.
Emellett az Eurospinn vállalat elkezdte
építeni a szolgáltatások házának udvarát
és a T18-as melletti parkolót összekötő
bekötőutat is, amely elsősorban a szülőknek, de a tornaterem látogatói számára is
megkönnyíti a megközelítést. Felszereltek
egy kaput is, hogy az iskolaterület zárható
legyen.
(r)

2

2017. december

Zselízi Hírmondó

A harminc legjobban gazdálkodó
város közt vagyunk

1→

lat, a folyószámla-egyenleg, a határidőn túli
kötelezettségek és bevételek aránya, valamint
a fizetési határidőt 60 nappal meghaladó
kötelezettségek. Városunk három mutatóban
ért el maximális pontszámot. 138 szlovákiai
város közül Zselíz a pénzügyi egészség terén
a 28. helyet foglalja el, miközben a Nyitrai
Kerületben Tolmács és Tapolcsány mögött

a harmadik. Csenger Tibor, a városi képviselő-testület mellett működő pénzügyi
bizottság elnöke: „Nem mennék vissza a

múlt választási időszakba, sajnos volt mit
megoldani. Már az első évben sikerült stabilizálni a pénzügyi helyzetet, a második és
harmadik évben betervezhettünk különböző
beruházásokat, ami látványos eredményeket
hozott. Ez annak köszönhető, hogy átlátható
a költségvetés, visszafogtuk a kevésbé szükséges kiadásokat, ésszerűsítettük a városi hivatal és intézmények
fenntartási költségeit.
Ilyen
intézkedések
segítségével sikerült
olyan
tartalékokat
találnunk, amelyeket
a tartalékalapon keresztül a következő
években
beruházásokra fordíthattunk.
Ami a jövő évet illeti
– mivel idén a város
sok beruházást hajtott
végre, nincs annyi
forrás a tartalékalapban, mint egy évvel
ezelőtt, de az itt rendelkezésre álló pénz,
valamint a tőkealapú költségvetés bevéte-

leinek felhasználásával komoly beruházásokat tervezünk jövőre, amelyek jelentősen
megváltoztatják a város képét. A rendelkezésre álló eszközöket igyekszünk nemcsak
a pénzügyi, hanem a többi bizottságban is
megtárgyalva úgy elosztani, hogy a város
minden részébe jusson beruházás. Konkrétumokat inkább még nem említenék a
2018-as költségvetés elfogadása előtt.
Juhász András, polgármester: „A választási
időszak elején jelentősen vissza kellett fogni
a kiadásokat, és népszerűtlen intézkedéseket
is meg kellett hoznunk. Az intézkedések eredményeként jelentősen javult a város anyagi
helyzete. Az eredményhez az is hozzájárult,
hogy költségvetés tervezésénél mindent tételt igyekszünk külön megvizsgálni, és nem
csupán átírni az egy évvel korábbi számokat.
A jövő évi költségvetésben többek közt szerepel a DOS épületének és a kastély további
felújítása, és foglalkozni kezdünk a geotermikus forrással és a fürdővel is.”
Az INEKO intézet városunkról készített
pénzügyi kimutatásának részletesebb elemzését lapunk egyik téli számában közöljük. (ik)

Novemberi önkormányzati ülés

Eladó a volt szódói óvoda épülete
A zselízi városi képviselő-testület november
utolsó napján minden bizonnyal fennállásának egyik legrövidebb ülését tartotta a
városi hivatal esketőtermében Juhász András
polgármester vezetésével. Mivel a viszonylag
csekély számú napirendi pontot a képviselők
egy korábbi munkaértekezleten megvitatták,
az önkormányzati ülés csupán egy órát vett
igénybe.
Bevezetőben a testület tudomásul vette a
határozatok teljesítéséről szóló beszámolót,
a főellenőr beszámolóját a pénzügyi ellenőrzések eredményeiről, valamint a jövő év első
félévére tervezett tevékenységéről. Marianna
Šedivá képviselői javaslatára havi fizetésének
10 százalékában megállapított jutalmat hagytak jóvá a főellenőrnek az egész idei évre.
A képviselő-testület tudomásul vett egy
Nálepka százados utcai telekrész megvásárlására irányuló kérvényt, a területet
felesleges vagyonná nyilvánította, és
meghagyta az eladási szándék nyilvánosságra hozatalát, valamint a adásvételi szerződés
előterjesztését a következő önkormányzati
ülésre. Jóváhagyta az egykori szódói óvoda
ingatlanának eladására irányuló versenytárgyalás kihirdetését is. A városi hivatal
vagyongazdálkodási osztályának vezetője,
Haris Péter arról tájékoztatta a városatyákat,
hogy az ingatlant a testület már 2010-ben
felesleges vagyonná nyilvánította, és a becslő
által megállapított általános értéke 20 300

euró. A meghirdetett versenytárgyalás feltételei szerint az érdeklődők legkésőbb december 29-ig juttathatják el a városi hivatalba
ajánlataikat. Kovács Kázmér elnök szerint az
eladási szándékot a testület mellett működő
építésügyi bizottság is támogatja. Úgyszintén
versenytárgyalást hirdetett meg a város egy
LIDL melletti 187 négyzetméteres telek eladására, amelynek négyzetméteres egységárát
a becslő 18,13 euróban állapította meg. A
testület jóváhagyott két Komenský utcai, a
rendelőintézettel szembeni garázs telkének
vagyonjogi tisztázására irányuló javaslatot,
amelyeket a becslő által megszabott 9,86 €/
m2-es egységáron adja el a garázsok tulajdonosainak. A vagyongazdálkodási osztályvezető megjegyezte, hogy ezzel az aktussal befejeződik a környező sorgarázsokhoz tartozó
telkek vagyonjogi tisztázása.
A testület jóváhagyta két telek megvásárlását,
ami feltétele a tervezett zselízi kerékpárutak
építésére kiírt pályázatnak és beruházásnak,
és tudomásul vette a városi rendőrség októberi tevékenységéről szóló beszámolóját. A
városi rendőrök tevékenységének gyakori
kritikusa, Polka Pál ezúttal lakossági visszajelzések alapján dicsérően szólt a rendőrök
munkájáról. Tájékoztatott arról is, hogy a
Franz Schubert fából készült mellszobrát,
amelyet tavaly júniusban helyeztek ki a parkban, ismeretlen tettesek megrongálták.
Az interpellációk keretében feltett kép-

viselői kérdésre válaszolva Haris Péter
elmondta: a városnak elegendő hóekéje
van az utak és járdák téli karbantartásához, sószóróból viszont hiány van. A hulladék-kihordási gondokkal kapcsolatban
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy egy
sikeres pályázatnak köszönhetően néhány
hónapon belül új kukás autóval kocsival
bővül a város gépparkja.
(ik)

F. Schubert fából faragott mellszobra, amelyet
november közepén ismeretlen tettesek megrongáltak.
(foto: gb)
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Cserba Katalin bízik abban, hogy mindig
lesznek olyan szülők és gyermekek, akik
– akárcsak az általa vezetett intézmény
– a hagyományos értékeket vallják, ezért
választják majd a zselízi gimnáziumot. „A
kis létszámú osztályokban minden diák
elég figyelmet kap.
(A zselízi Comenius Gimnázium helyzetéről
a 4. és 5. oldalon számolunk be.)

Városunk három mutatóban ért el maximális pontszámot. 138 szlovákiai város
közül Zselíz a pénzügyi egészség terén a
28. helyet foglalja el, miközben a Nyitrai
Kerületben Tolmács és Tapolcsány mögött
a harmadik.
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ára: 0,35 euró

„Ez a szimpatikus hetvenes úr, Felix
Mayrhofer, aki november 13-án látogatott el múzeumunkba, vér szerinti utóda
Ferdinand von Meyerhofer-Grünbühelnek (1798–1869), Franz Schubert közeli
barátjának. A felmenő szerepel azon az
ismert festményen is, amely az egyik
schubertiádán készült.
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Egy hónapon át műjégpálya működik a
Szent Jakab téren. A 20x10 méteres sportteret a nyilvánosság december 8. és január
8. között délutánonként, egészen este 20:00
óráig ingyenesen használhatja kivéve azokat
a napokat, amikor zárva tart – december
24-én, 25-én, 31-én és január 1-jén.
Pályára lépni kizárólag éles korcsolyával és
kesztyűben szabad, a jégkorong nem engedélyezett. Az érdeklődők számára a pálya
mellett ingyenes kölcsönző és korcsolyaélező
is működik.
(foto: ik)

Békés, örömmel teli karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
Juhász András mérnök,
Zselíz város polgármestere,
a képviselő-testület tagjai,
a városi hivatal alkalmazottai
és a Zselízi Hírmondó szerkesztősége

Örömhír az időszak utolsó előtti évében

A 30 legjobban gazdálkodó
város közt vagyunk
Zselíz az elmúlt években jelentősen javult a pénzügyi egészség terén. Ez derült ki az INEKO,
a Gazdasági és Szociális Reformok Intézményének éves jelentéséből, amelyet a városok, falvak és
megyék gazdálkodásáról készített.
A civil szervezet weboldalán nemrégiben tették közzé a városok és falvak pénzügyiegészség-elemzésének 2016-os eredményeit. Ebből kiderült, hogy Zselíz a szlovákiai önkormányzatok között jelentős előrelépést ért el. A gazdálkodás szempontjából a város számára
a legrosszabb időszak a 2011-es év volt, amikor a 6 pontos skálán csupán 3,2 pontot ért el,
és csupán elégséges pénzügyi egészséggel bíró városként értékelték. A következő években
a gazdálkodás javult, 2012-ben 4,1 pontot és jó értékelést kapott, egy évvel később 4,3,
2015-ben 4,8, tavaly pedig már 5,2 pontosra értékelték. Ez azt jelenti, hogy Zselízt kitűnő
pénzügyi egészségűnek értékelték.
Az INEKO intézet értékelésében figyelemmel kíséri és összehasonlítja az önkormányzatok pénzügyi egészségének néhány alapvető összetevőjét. Ezek: az adósság, az adósságszolgá→2

