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Keď dostanem nápad, snažím sa ho realizovať
hneď. A keď môžem niekomu pomôcť, tiež sa to
snažím urobiť hneď. Podľa mňa treba žiť pre
dnešok, pretože zajtrajšok už nemusí prísť. Preto
som sa snažil mať prácu, ktorá ma baví a ktorá
mi je koníčkom.
(Viac na 4. a 5. str.)

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

...každá domácnosť s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorá o to prejaví
záujem, dostane novú 240-litrovú nádobu
na bioodpad, do ktorej bude môcť zbierať
zelený odpad zo záhrady. Nádoby hnedej
farby si je možné vyzdvihnúť od 6. júla
v areáli zberného dvora BRO.
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cena: 0,35 eur

Z finančnej podpory takmer 12 tis. eur
bude reštaurovaná dvojdielna freska
zobrazujúca Veronikinu šatku a Ježišov
pohreb, nachádzajúca sa vedľa fresky
zobrazujúcej osobitný súd Juraja Becseiho na juhovýchodnej stene svätyne.
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Májové zasadnutie MsZ

Mesto vlani
hospodárilo
s prebytkom
Mestské zastupiteľstvo zasadalo na svojej 49.
schôdzi 21. júna v sobášnej sieni mestského
úradu. V úvode rokovania bol program rozšírený o niekoľko bodov – určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku
primátora v nasledujúcom volebnom období, určenie termínov zasadnutí a návrh na
schválenie predloženia žiadosti o finančný
príspevok na projekt ZŠ.
MsZ bez širšej diskusie schválilo jeden
volebný obvod pre celé územie mesta a jeho mestských častí pre voľby do orgánov
samosprávy, ktoré sa uskutočnia na jeseň
tohto roka. Určilo, že aj vo volebnom období
2018 - 2022 bude v mestskom zastupiteľstve
sedieť 12 poslancov a primátor bude svoju
funkciu vykonávať na plný úväzok. Následne schválilo termín zasadnutí do konca volebného obdobia: 28. augusta, 27. septembra
a 25. októbra 2018.
Poslanci prerokovali záverečný účet mesta, predtým sa však zhrnutím ekonómky
mesta oboznámili so základnými údajmi
materiálu, medzi inými, že mesto hospodárilo v minulom roku s čistým prebytkom
vo výške 146 470 eur, ktoré boli prevedené
do rezervného fondu mesta. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie plnenie programového rozpočtu mesta, stanovisko hlavného
kontrolóra aj správu audítora, hodnotiacu
správu k rozpočtu mesta za minulý rok,
bez výhrad schválilo záverečný účet mesta,
celoročné hospodárenie mesta a tvorbu
rezervného fondu vo výške vyššie spomenutého prebytku.
Živšiu diskusiu vyvolal návrh komunitného
plánu sociálnych služieb mesta na rok 2018
- 2023. Predkladateľka informovala poslancov o tom, že materiál, zameraný najmä na
→2

Počas tohtoročných mestských dní sa návštevníci mohli zabaviť na koncertoch i početných športových
podujatiach, ale aj pri menej tradičných činnostiach: ochutnať pečeného býka, zúčastniť sa krstu knihy
o Želiezovciach a vidieť kvalitné divadelné predstavenie v autentickom prostredí kaštieľa. Posledným
podujatím mestských dní bol koncert skupiny Hex. ktorý zaplnil hľadisko pred kaštieľom. (foto: šh)

V meste pribudne 6 km cyklotrás
Udržateľná, bezpečná, šetrná k životnému prostrediu a zdraviu obyvateľov, podporujúca
aktívny životný štýl – taká je ideálna doprava na území moderného mesta. Týmto smerom
sa vydáva aj mesto Želiezovce, ktoré budovaním viac ako 6 km cyklotrás na svojom území
urobí v tejto oblasti skokový progres. V dohľadnej dobe sa totiž začne realizácia projektu budovania cyklotrás za takmer 1,227 milióna eur, na ktorý bol schválený nenávratný finančný
príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Spoluúčasť mesta na projekte bude 62 tis. eur.
Nová sieť cyklotrás prepojí prakticky všetky časti mesta, po vybudovaní bude dostupná od
Svodova až po amfiteáter a Letnú ulicu, čiže takmer po priemyselný park v severo-južnej
osi a od Hrona po zónu Vrbovec vo východo-západnej osi. Výstavba cyklotrasy dlhej 6236
m sa dotkne územia pozdĺž Hrona od Svodova po cestný most v Želiezovciach, Mikulskej a
Nábrežnej ulice v časti Mikula, Sládkovičovej, Mierovej, Štúrovej, Letnej ulice, zóny pri potoku Vrbovec a mestského parku.
→3
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sociálne znevýhodnené skupiny, bol verejne
prerokovaný niekoľko dní pred konaním zasadnutia. Poslankyňa Marianna Šedivá sa dotazovala na opodstatnenosť niektorých častí
strategického materiálu, konkrétne návrhu
na zriadenie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti. „Prečo potrebujeme kreovať novú
inštitúciu dennej starostlivosti, akých je v meste
dostatok, pričom hlavným problémom v oblasti
zdravotníctva je, že od 1. júla v Želiezovciach
nie je zabezpečená zdravotná pohotovostná
služba a aj v Leviciach je iba do 22:00 hodín,“
kládla otázku. Primátor Ondrej Juhász sa však
vyjadril, že v tomto návrhu vidí perspektívu,
pretože v rámci integrovaného centra by
bolo možné zriadiť aj pohotovosť, avšak na
jej náklady by muselo prispievať všetkých 22
samospráv regiónu s 36 tisíc obyvateľmi. Ako
poznamenala predkladateľka návrhu Diana
Csicsmanová, počas jeho prípravy sa skontaktovali s miestnymi lekármi, nikto z nich
okrem jedného však neprejavil záujem slúžiť
na pohotovosti. Tibor Csenger materiál pochválil, vytýkal však, že chýbajú údaje o stave
nezamestnanosti v meste za posledné obdobia. Keďže podľa spracovateľa neboli zo strany úradu práce dodané, poslanec prisľúbil,
že ich zaobstará. Návrh komunitného plánu
poslanci schválili. Následne, aj keď s tesným
výsledkom, MsZ schválilo aj predloženie
projektového zámeru na zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorom
prebiehala predchádzajúca diskusia. Projekt
počíta s výstavbou objektu pre koncentro-

vané poskytovanie zdravotníckych služieb, za 17 255 eur. Zastupiteľstvo schválilo plán
pričom maximálna výška nenávratného fi- kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018,
nančného príspevku je 700 tis. eur.
správu o kontrole plnenia uznesení a zoMsZ schválilo predaj pozemkov na Schuber- bralo na vedomie správu o činnosti mestskej
tovej ulici s cieľom vysporiadania vlastníc- polície za máj 2018. K práci MsP sa vyjadrili
kych vzťahov s celkovou výmerou 350 m2 za dvaja poslanci. Pavel Polka poznamenal, že
2646 eur, zámer prevodu štyroch pozemkov vidí nápravu v činnosti mestských policajtov,
s výmerou 16 m2 za cenu 157,76 eur za
parcelu na Komenského ulici a prenájom poľnohospodárskych pozemkov
spoločnosti Poľno, s.r.o. Zbrojníky za
jednotkové nájomné 130 eur/hektár.
Schválili aj nadobudnutie pozemkov
darom od osoby žijúcej v ČR – 344
m2 záhrady a vinice s výmerou 1170
m2. Zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosť na Zlatníckej ulici – pozemok,
na ktorom mesto dalo v minulosti
odstrániť stavbu. Podľa návrhu mesto Od júla je na dverách pohotovosti nápis: najbližšia
ponúkne nehnuteľnosť na predaj služba je dostupná v Leviciach. Podľa mnohých je to
za cenu určenú znalcom (5600 eur) najväčší lokálny problém v oblasti zdravotníctva.
pripočítanú k nákladom odstránenia
stavby (5997,31 eur). Schválilo aj vyhlásenie vyzval ich však k zlepšeniu vzťahov s OO PZ
opakovanej obchodnej verejnej súťaže na a zvýšeniu podielu peších pochôdzok v rámpredaj budovy bývalej materskej školy vo ci služby. Norbert Šuchter pochválil vzorný
Svodove. Nehnuteľnosť pozostávajúca z po- zásah MsP pri probléme s bezdomovcami
zemku s výmerou 670 m2 a budovy bola mes- v blízkosti supermarketu. MsZ schválilo
tom ponúknutá v rámci súťaže už dvakrát, predloženie žiadosti o nenávratný finančný
a to za cenu určenú znalcom vo výške 20 300 príspevok pre ZŠ na realizáciu projektu Čitaeur. Keďže však doteraz nikto neprejavil zá- teľská, matematická a prírodovedná gramotujem o odkúpenie, MsÚ navrhlo znížiť cenu nosť v ZŠ, ako aj spolufinancovanie projektu
o 15 %, čo MsZ schválilo. V novej súťaži do výšky 10 tis. eur.
(ik)
tak bude nehnuteľnosť vyhlásená na predaj

Aj Úzka ulica ťažko prejazdná
Vo všeobecnej diskusii júnového, 49. zasadnutia MsZ sa poslanci venovali najmä
otázkam dopravy a výstavby na území mesta.
Primátor Ondrej Juhász v úvode verejne
zablahoželal Milanovi Ivanovi k povýšeniu
do funkcie generála Zboru väzenskej a justičnej stráže. Miroslav Kriška poznamenal, že
problémy s prejazdnosťou sú okrem Petőfiho

ulice zaznamenané aj na Úzkej. Primátor
pripomenul prítomným, že mesto už vyzvalo prevádzkovateľa stávkovej kancelárie
na Petőfiho ulici, aby vytvoril priestory na
parkovanie vozidiel vo dvore, a tým odľahčil komunikáciu. Úzka ulica je podľa neho
špeciálny problém z pohľadu prejazdu napriek tomu, že komunikácia je jednosmerná.
Na otázku Ladislava
Sokola o dopravnom
napojení parkoviska
pred novovznikajúcim
nákupným centrom na
hlavnú cestu odznelo,
že po dokončení stavby objektu sa pristúpi
k úprave križovatky
s cieľom zlepšiť plynulosť výjazdu vozidiel
na cestu. Pavel Polka
vyhlásil, že Úzku ulicu
je potrebné chrániť aj
z dôvodu jej historického významu: objavuje sa dokonca na
mapách z 15. storočia

a je pravdepodobné, že ju využíval aj Franz
Schubert.
O ďalších krokoch v otázke príprav výstavby
polyfunkčných domov sa informoval Kazimír Kovács. Podľa primátora mesto má dosť
návrhov, aby si dokázalo vybrať jednu z alternatív. Projektanti sú prípadným zmenám
zo strany mesta otvorení, ako sa vyjadril primátor, ktorý vidí ako reálnu možnosť, že by
sa poslanci stretli v júli na pracovnej schôdzi
na túto tému a prípadne sa aj rozhodli pre
jeden z návrhov.
Ladislav Sokol navrhol, aby práčovňa, navrhovaná ako jedna zo sociálnych služieb
v rámci komunitného plánu, bola umiestnená v objekte na mestskej tržnici, kde je vybudovaná vodovodná a kanalizačná prípojka
a mesto tam má zamestnanca. Miroslav
Kriška vyzval na dobudovanie chodníka na
Schubertovej ulici pred policajnou stanicou,
kde chýba úsek niekoľkých metrov. Svoje
požiadavky uplatnili aj dvaja záujemcovia
z radov obyvateľov, ktorí žiadali očistenie
autobusových zastávok, okolia zastávky
v Mikule, resp. očistenie okolia zábradlia
pred slovenskou ZŠ.
(ik)
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V škôlkach bude miesta dosť, rozšíri sa kapacita mikulskej MŠ
Na základe údajov Štatistického úradu žilo v
roku 2015 v Želiezovciach 307 detí vo veku
do 4 rokov. Veľká časť z nich navštevuje alebo bude navštevovať miestne materské školy
– avšak za predpokladu, že budú kapacity
postačovať. Zatiaľ to tak nie je, no očakáva sa
zvrat k lepšiemu.
Všetky tri želiezovské materské školy sú

obsadené na 100 % v počte 170 detí, vo
viacerých triedach počet zapísaných detí
prevyšuje zákonom povolenú kapacitu.
Materské školy vzhľadom na svoje kapacity
nestačia uspokojiť všetky požiadavky, vo
viacerých prípadoch museli v uplynulých
rokoch odmietnuť niektoré prihlášky. Situáciu bude mesto Želiezovce riešiť zvýšením
kapacity MŠ Mikula formou prístavby
a rekonštrukcie objektu. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na tento cieľ v
rámci výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu bola posúdená ako
úspešná, a tak sa v najbližších mesiacoch
zrealizuje investícia v hodnote vyše 344
tis. eur.
Investícia bude pozostávať z troch hlavných aktivít: rekonštrukcie a prístavby
objektu, obstarania materiálno-technického vybavenia prístavby a zvýšenia
energetickej hospodárnosti budovy. V prí-

Nelegálna skládka pri svodovskom
cintoríne bude odstránená
Želiezovčania majú dlhodobú snahu o odstránenie nelegálnych skládok odpadu z územia mesta, časť z nich sa dokonca pravidelne
zapája do aktivít s týmto zameraním. Stačí

bude vo výške 2,45 tis. eur.
Čierna skládka pri svodovskom cintoríne sa
tvorila mnoho rokov. Odhaduje sa, že na ploche 50×20 metrov sa nachádza 1000 m3, čiže
asi 360 ton odpadu, z toho 200 ton drobného
stavebného a 160 ton zmesového odpadu. Pojekt sanácie skládky zahŕňa zber, vytriedene,
odvoz a uloženie odpadu, ako aj následnú
rekultiváciu územia vyrovnaním terénu
a vedenie informačnej kampane v priebehu
trvania projektu, zameraného na zamedzenie
tvorby podobných skládok. Realizovaný bude
v najbližších mesiacoch, jeho ukončenie je
plánované na koniec jesene.
(ik)

stavbe sa vytvoria priestory pre jedáleň,
dennú miestnosť, šatňu pre deti a personál,
sociálne miestnosti pre deti a personál,
kúpelňu a spálňu. Prebehne aj rekonštrukcia existujúcich priestorov, najmä výmena
zastaraných vnútorných elektrických, vykurovacích rozvodov a kotla. Realizáciou
projektu sa zvýši kapacita materskej školy
o 21 miest, čiže k pôvodnej jednej triede
pribudne ďalšia. Zabezpečený bude aj bezbariérový prístup do budovy. Celkové náklady projektu sú 344,13 tis. eur, oprávnené
náklady predstavujú 200,7 tis. eur, z čoho
nenávratný finančný príspevok tvorí 190,6
tis. eur a spoluúčasť mesta 10 tis. eur. Realizácia projektu sa začne v budúcom roku,
dokončená bude v r. 2021.
(ik)

V meste
pribudne 6 km...
1→

Cyklotrasa bude plniť viacero takých úloh,
o realizáciu ktorých sa už dlhšie usilovalo
tak mesto, ako aj občianske združenia
pôsobiace v Želiezovciach a samotní
obyvatelia. Jedným z najväčších kladov
bude bezpečná cyklistická doprava medzi
mestskými časťami a centrom, nemenej
dôležitým prínosom však je aj prepojenie
jednotlivých častí mesta z pohľadu rôznych funkcií, napr. dochádzky do práce,
do školy, voľnočasových aktivít. Časť trasy
pri Hrone bude súčasťou regionálnej Pohronskej cyklomagistrály a pribudne tak
k už existujúcej trase Starý Tekov – Jur
nad Hronom. Predpokladá sa, že práce na
výstavbe trasy, ktorej súčasťou bude aj verejné osvetlenie, potrvajú 6 mesiacov.
(ik)

Automatická závlaha na štadióne
napríklad spomenúť pravidelné brigády pri
príležitosti Dňa Zeme, ktorý v tomto roku
oslávil v Želiezovciach svoj 11. ročník. Aj
preto môžeme s pokojným svedomím tvrdiť, že naše mesto by svoje morálne právo na
akúkoľvek štátnu alebo inú dotáciu v tejto
oblasti kedykoľvek dokázalo obhájiť.
To našťastie nebolo potrebné v prípade
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Ľudské zdroje na
sanáciu miest s nelegálne uloženým odpadom. Výzva s týmto zameraním bola vyhlásená v minulom roku a po neúspechu predchádzajúcej žiadosti bola opakovaná žiadosť
mesta o nenávratný finančný príspevok vo
výške do 50 tis. eur vyhodnotená ako úspešná. Mesto žiadalo dotáciu na odstránenie
čiernej sklády pri svodovskom cintoríne.
Celkové oprávnené náklady projektu boli
vyčíslené na 49 tis. eur, spoluúčasť mesta

Vďaka projektu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a výdatnému spolufinancovaniu
mesta bol na želiezovskom futbalovom štadióne vybudovaný automatický zavlažovací systém na polievanie trávnika. V rámci projektovej výzvy SFZ s názvom Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry
získalo mesto dotáciu vo výške 10 tis.
eur na vybudovanie automatickej
závlahy. Celkové výdavky projektu
boli stanovené na takmer 16 tis. eur.,
sumou vo výške 5965 eur prispelo
mesto. Ako poznamenal predseda
MŠK Ladislav Sokol, automatický
zavlažovací systém umožní úsporu
vody, času aj ľudskej práce. Vďaka
novému spôsobu polievania sa dosiahne precíznejšie zavlažovanie,
rýchlejšia regenerácia trávnika, ako
aj jeho skvalitnenie. Dodávateľ systému RainBird, spoločnosť IVO, spol.
s r.o. stihla investíciu zrealizovať pred
niekoľkými týždňami, a tak prvé domáce zápasy ročníka 2018/2019 sa budú odohrávať už na
ihrisku s vybudovaným automatickým zavlažovacím systémom.
(ik)

4

júl-august 2018

Želiezovský spravodajca

Treba žiť pre dnešok, pretože zajtrajšok už
Kamionista, ale aj taxikár. Vo voľbách v novembri 2014 kandidoval na post poslanca
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach,
pričom získal 608 hlasov a stal sa prvým
náhradníkom. Pracuje v komisii sociálnych
vecí a zdravotníctva i v komisii na ochranu
verejného záujmu, je zakladajúcim členom
občianskeho združenia Želiezovčan. Norbert Šuchter
Pochádzate zo Želiezoviec?
- Áno. Tu som sa v roku 1975 narodil a chodil
do škôlky i do školy.
Čím ste sa v detstve zaoberali a čím ste sa
chceli stať?
- Ako bežní mladí chlapci, mal som také detské
sny, že budem policajtom, hasičom alebo vojakom. Chodil som do prírody, na rybačku, bicykloval som sa, futbal som hral, ale všetko len tak
rekreačne. Za základnú školu som hral hádzanú
a neskôr za učňovku futbal.
Akú učňovku ste si vybrali?
- Pôvodne som chcel ísť na vojenskú školu, ale
odhovorili ma od toho, tak som išiel na potravinársku učňovku, ktorú som absolvoval s vyznamenaním. Vyučil som sa za mäsiara-údenára.
Pracovali ste v tomto odbore?
- Rok a pol, alebo dva. Ale to až potom. Po skončení školy sme s bratom pokračovali v otcovom
podnikaní. A po skončení ZVS som sa venoval
bezpečnostnej službe, ochranke, prevozu peňazí.
Spravil som si zbrojný pas, absolvoval nejaké
kurzy a výcviky.
Kde ste pracovali?

Na brigáde ku Dňu Zeme
- Najprv v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach. Bol som zamestnancom bezpečnostnej
služby Help, ktorá strážila areál SES. A potom
som išiel do Atómovej elektrárne Mochovce, kde
som bol veliteľom zásahovej jednotky ochrany
elektrárne.
Potom ste sa dali na šoférovanie?
- V roku 2000 som prešiel na kamión.
Prečo?
- Vždy ma lákalo šoférovanie veľkých vozidiel,
asi to mám v krvi, po otcovi. Otec ma ešte ako
chlapca nechal šoférovať V3S na poľnej ceste.
Preto som si urobil vodičský na osobné a potom

aj nákladné vozidlo,
potom príves i náves.
Nejako ma ťahal ten kamión, tak som si to išiel
vyskúšať. A chytilo ma
to. Šoférovanie ma baví
dodnes.
Čo všetko ste kamiónom prejazdili?
- Začal som v jednej
slovenskej firme, lebo bez
praxe ma nikde nechceli
zobrať. Po polroku som
sa vybral do Talianska
a tri roky som bol v
jednej talianskej firme.
Prejazdil som väčšinou
Francúzsko, Nemecko,
Belgicko a Taliansko...
Takže máte možnosť na vlastné oči vidieť
život v tých krajinách...
- Áno. Ľudia nikde nežijú ideálne a všade zažívajú aj problémy, napríklad klesanie príjmov
a stúpanie výdavkov. Vďaka tomu, že týmito
krajinami prechádzam už roky, mám možnosť
to porovnávať.
Prečo ste sa potom rozhodli prejsť na taxi?
- Narodila sa mi dcérka a keď nastúpila do
škôlky, zle znášala, keď som odchádzal na
trojmesačné turnusy. Usúdil som, že ona mi je
prednejšia, ako peniaze, tak som sa vrátil domov
a rozhodol som sa skúsiť podnikanie s prepravou
osôb. Fungujeme už desiaty rok, začal som vo
februári 2008. Ide to tak, ako ide
podnikanie na Slovensku a v Želiezovciach, ale vyžijeme z toho.
Kedy vás začala zaujímať komunálna politika?
- Politika ma zaujímala vždy,
ešte keď som robil na kamióne,
smiali sa mi, že som vždy študoval predpisy. Vždy ma tieto veci
zaujímali, aj v rámci podnikania.
Občas som žartoval, že budem
kandidovať na primátora, na čo
mi manželka povedala, že keď
budem zvolený, ona sa so mnou
rozvedie. Ale čo ma naozaj nakoplo, bolo to, keď som videl, ako
deti z Karoliny chodili v zime
pešo alebo na bicykli do školy...
To bolo kedy?
- V minulom volebnom období, keď boli tie tuhé
mrazy a vo fujavici, v ktorej aj autom jazdiť
bol problém, tie zababušené deti išli pešo a na
bicykli. Bol som sa na Mestskom úrade spýtať,
či by mesto nemohlo tie deti voziť a dostal som
odpoveď, že nemohlo. Vraj mesto na to nemá k
dispozícií vozidlo. Ja som však vedel, že mesto
vozidlo má...
To vás nakoplo?
- Áno. Nevedel som pochopiť, ako môže mesto
neriešiť takýto problém. A najmä, keď ide o
deti. Išiel som na Karolinu a ponúkol som

im pomoc a odvtedy som ich vozil na vlastné náklady a za poplatok, aký by zaplatili v
autobuse. Keď mali, dali, keď nemali, nedali.
Samozrejme, začal som ich voziť až po voľbách,
aby niekto nepovedal, že som tým chcel získať
politické body.
Takže ste robili dobročinnosť...
Áno, začal som to zabezpečovať ja alebo moji
zamestnanci, na vlastné náklady. Potom, po
voľbách som sa o tom rozprával s novým
primátorom a neskôr to začalo zabezpečovať
mesto. Najviac ma však zarazilo, keď som
nastúpil ako poslanec a zistil som, že vo vyúčtovaní predchádzajúceho obdobia figurovala
suma 600 eur ako preprava detí do škôl. Asi
toľko ma to stálo...
Ako je to možné?
- Neviem. Pýtal som sa, ale nikto mi to nedokázal vysvetliť. Ale najdôležitejšie je, že vďaka
novému primátorovi sa problém vyriešil a mňa
teší, že som mohol pomôcť. Doteraz mi tie deti
mávajú, keď ma vidia.
Do komunálnej politiky Vás teda priviedla
túžba pomáhať ľuďom?
- Áno, jedine. Ako podnikateľ často sponzorsky
pomáham prepravou osôb. Ale ako poslanec
som povinný pomáhať ľuďom a snažiť sa pomáhať riešiť ich problémy.
Ako kandidát na poslanca, náhradník a napokon poslanec ste isto mali
nejaké predsavzatia. Darí sa vám ich
napĺňať?
- Predsavzatia boli a niektoré sa realizovali.
Povedal by som to tak, že boli úspechy aj
neúspechy, boli aj ohlasy občanov, kladné i
záporné. Pochvaly aj nadávky. Ale s tým musí
človek rátať, keď do toho ide. Najdôležitejšie
však je, že mesto sa naozaj rozbehlo a že je to
aj vidno.
Hreje vás dobrý pocit, že ste k tomu prispeli?
- Áno. Som síce nováčik v tejto sfére, možno sa
zdá, že som neaktívny a tichý, ale to je moja
povaha. Keď potrebujem, poviem si svoje, keď
nie, sledujem...
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nemusí prísť
Na zasadnutiach nepôsobíte konfliktne...
- Pritom sa vyskytnú aj nezhody a konflikty.
Ale ja keď mám s niekým nejaký problém, vysvetlím si to s ním medzi štyrmi očami. Ja nie
som ten typ, že by som vykrikoval niečo o niekom na verejnosti a osočoval. Nevyhľadávam
nezhody, ale naopak, vždy sa snažím dospieť
k dohode.
Ako vidíte vzťahy medzi poslancami v zastupiteľstve?
- Podľa mňa sú dobré. Nie vždy panuje zhoda,
ale to je predsa prirodzené, že nemáme všetci
rovnaký názor. Ja sa snažím spolupracovať, s
kým sa dá a s kolegami som v kontakte, aj keď
som bol pracovne v zahraničí. Samozrejme,
najviac spolupracujem s kolegami, s ktorými
sme založili občianske združenie Želiezovčan.
Napriek tomu, že spočiatku nebolo prijímané veľmi pozitívne založenie občianskeho
združenia poslancami, ale najmä vďaka dňu
detí sú na vašu činnosť pozitívne ohlasy.
- Občianske združenia fungujú perfektne vo
Svodove aj v Mikule a niektorí ľudia sa pýtali,
prečo by to tak nemohlo byť aj v samotnom
meste. Boli však aj záporné ohlasy, že chceme
konkurovať Svodovu a Mikule. Zarážalo ma
to negatívne zmýšľanie niektorých ľudí, podľa
ktorých všetko musí ísť na úkor niečoho iného.
A ako sa ukázalo, nie je to tak. So svodovským

aj mikulským združením spolupracujeme a ja
ich dokonca sponzorsky podporujem. A vďaka
tomu majú občania viac podujatí, ktoré zásadne neorganizujeme v tom istom čase.
Ako ste prišli k nápadu organizovať Deň
detí v parku?
- Kdesi na Strednom Slovensku na deň detí
majú Rozprávkový les. Páčilo sa mi to, začal
som rozmýšľať, čo by sme pre deti mohli urobiť
v Želiezovciach, kde máme pekný park. Tento
nápad som predostrel mojim kolegom v združení, ktorí to prijali a tak sa zrodil Deň detí v
Želiezovskom parku. Som rád, že sa to ujalo.
Chcete o sebe čitateľom niečo prezradiť?
- Ja si myslím, že občania vedia o mne všetko,
čo potrebujú vedieť. Som s nimi v dennodennom kontakte. Som priamy človek, hovorím čo
si myslím, čo niekedy prináša problémy, ale ja
som jednoducho taký. Nemám čo skrývať.
Čo je vlastne vašou životnou filozofiou?
- Nie som typ človeka, ktorý by si niečo dopredu plánoval. Keď dostanem nápad, snažím
sa ho realizovať hneď. A keď môžem niekomu
pomôcť, tiež sa to snažím urobiť hneď. Podľa
mňa treba žiť pre dnešok, pretože zajtrajšok už
nemusí prísť. Preto som sa snažil mať prácu,
ktorá ma baví a ktorá mi je koníčkom. Rád
šoférujem a rád spoznávam iné krajiny. Nie
každý si môže dovoliť spať každú noc v inom

štáte, v inom meste. Taký je život kamionistu.
A som rád, keď môžem niekomu pomôcť. Často
vozíme na zájazdy ľudí z domovov sociálnych
služieb a dôchodcov a tí vedia byť vďační, keď
napríklad zastavíme tam, kde to nebolo v pláne a podobne. Vtedy je to práca s ľuďmi.
Ako aj poslancovanie. Musím sa vás spýtať,
či sa opäť chystáte kandidovať.
- Pôvodne som si myslel, že nie, lebo som sa
chystal dlhšie pobudnúť v zahraničí a v súčasnosti prežívam rodinnú krízu, ale niektorí
ľudia ma povzbudzujú, aby som kandidoval.
Povedal som, že si vopred nič neplánujem, ale
v tomto prípade odpoviem: uvidím, čo prinesie
blízka budúcnosť.
Chceli by ste niečo dodať?
- Poslancom som chcel byť preto, aby som pomohol riešiť niektoré problémy občanov. Niečo
z toho, čo som chcel, sa podarilo. Bez ohľadu na
to, či v budúcom volebnom období poslancom
budem alebo nebudem, najdôležitejšie je, aby
sa mesto vyvíjalo správnym smerom. Som presvedčený, že momentálne sa mestu darí. Samozrejme, nie vo všetkom a nie všetko sa vyvíja
tak rýchlo, ako by sme chceli, ale teraz má naše
mesto ten správny kurz. Prajem si, aby to tak
pokračovalo, k spokojnosti občanov.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Koniec školského roka v ZUŠ:
úspechy na súťažiach aj s muzikálom Na dvore
V druhej polovici školského roka, najmä na
jar a začiatkom leta sa organizuje väčšina
súťažných prehliadok pre žiakov základných
umeleckých škôl. Želiezovská ZUŠ Franza
Schuberta pokračovala v dobrej tradícii úspechu svojich žiakov na nich.
ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni zorganizovala v apríli 9. ročník celoslovenskej súťažnej
prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne, na ktorej získal Alexander Jack Fekete strieborné pásmo. Koncom mája sa v Bojniciach
uskutočnila súťaž Piano v modernom rytme,
na ktorej mala želiezovská škola až päť žiakov
medzi úspešnými účastníkmi. Levente Molnár
získal 3. miesto a zlaté pásmo, Ema Gubíková
zlaté, Lea Takácsová a Marek Turčan strieborné, Samuel Birdáč bronzové pásmo. Levente
Molnár aj Alexander Jack Fekete získali zlaté
pásmo aj na Levickom hudobnom festivale,
ktorý sa uskutočnil začiatkom mája. Druhý
z nich sa dokonca stal laureátom súťaže.
K výborným výsledkom sa pridali aj speváci
a speváčky ZUŠ pripravujúci sa pod vedením
Diany Horváthovej. Koncom apríla sa vo
Zvolene konala celoštátna spevácka súťaž Pink
Song. Levente Molnár aj Lukáš Michlo získali
na súťaži strieborné pásmo. Korepetítorom
bola Natália Mesárová. Na súťaži Bojnická perla získala Kristína Michlová strieborné pásmo
a spevokol ZUŠ, ktorý sa z krajskej súťaže 49.

ročníka prehliadky mládežníckych a detských sa nemerajú iba na súťažiach, o tom svedčí, že
speváckych zborov Mládež spieva prebojoval na stredné umelecké školy boli po absolvovaní
do celoštátneho finále v Rimavskej Sobote, talentových skúšok prijaté žiačky ZUŠ Erika
získal strieborné pásmo a k tomu aj mimo- Gaspárová, Simona Rosíková a Angelika Rariadnu cenu Národného osvetového centra dovčičová.
(ik)
a cenu primátora Rimavskej Soboty za
prednes povinnej skladby. Podľa neoficiálnych zdrojov získaniu zlatého pásma
bránilo len to, že z pohľadu poroty išlo
o neznámy spevokol, ktorý vznikol pred
pol rokom a na súťaži sa zúčastnil vôbec
po prvýkrát.
Ani žiačky tanečného odboru nezaostali v dosahovaní výsledkov, na celoštátnej
kvalifikačnej súťaži na Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch s názvom
Showtime Dance získali 2. miesto v kategórii autentický folklór.
Popri súťažiach sa v ZUŠ konali aj tra- Stalo sa zvykom, že okrem predvianočných koncertov
dičné podujatia – absolventská výstava, a ďalších vystúpení svojich žiakov Základná umelecká
absolventský koncert a kreslenie na škola Franza Schuberta každý rok nacvičí detský muchodník, tentoraz na tému Príroda oko- zikál, v ktorom žiaci hrajú, spievajú, tancujú... Dňa 20.
lo nás, v rámci ktorého bolo ocenených júna uviedla v Dome kultúry muzikál Ľuda Kuruca Na
9 z 35 účastníkov. Ani tento školský rok dvore. Opäť sa na ňom podieľali všetky odbory, o scenár
neprešiel bez náročne pripraveného a réžiu sa postarala učiteľka Diana Horváthová, účinmuzikálu, hru Luda Kuruca Na dvore kovali žiaci speváckej triedy a členovia komorného zbopredviedli žiaci koncom júna štyrikrát. ru ZUŠ a žiaci tanečného odboru, scénu pripravili žiaci
Z 35 účastníkov súťaže kreslenia na výtvarného odboru, hudobný sprievod zabezpečili žiaci
chodník s názvom Príroda okolo nás husľovej a dychovej triedy s pedagógmi.
bolo ocenených 9 žiakov. A že úspechy
(šh)
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Miestna Matica oslávila 50. výročie
Keď sa Miestny odbor Matice slovenskej
rozhodol pripomenúť si výročie znovuobnovenia svojej činnosti v našom meste, asi
málokto tušil, že z toho bude tak veľká oslava.
Medzi hosťami bol napríklad predseda Matice slovenskej v Martine Marián Gešper i
prvý podpredseda Marek Hanuska, členovia
predsedníctva Libuša Kľučková a Dáša Machalová, poslankyňa NR SR Eva Smolíková
a podpredsedovia NSK Igor Éder a Tibor
Csenger a ďalší, mesto zastupoval zástupca
primátora Géza Nagy.
Podujatie moderoval herec Divadla A. Bagara v Nitre Ján Greššo. V kultúrnom programe

vystúpili folklórny súbor Háj z Novej
Bane, detský folklórny súbor Matičiarik
z Nových Zámkov i naše domáce súbory
Fialky a Vrbovianka.
Cena predsedu Matice slovenskej In memoriam bola udelená Jozefovi Petrikovičovi, ktorý bol v roku 1968 riaditeľom ZDŠ
Želiezovce a má najväčšiu zásluhu na obnovení činnosti miestneho odboru. Ocenená bola predsedníčka MO MS Magdaléna
Holková, zo strany MO MS bolo udelené
poďakovanie speváckej skupine pri MO
MS, Júlii Belákovej a ďalším dlhoročným
členom.
(šh)

V Želiezovciach školili zbormajstrov
Začiatkom júla bolo v kaštieli i v múzeu
opäť rušno. Znejúca hudba v týchto
miestach nie je nič neobvyklé, táto
hudba však znela inak. Znela, akoby nebola hotová, akoby sa na nej pracovalo,
ale skôr, akoby hudobníci pracovali na
sebe prostredníctvom nej. Jednoducho
povedané, akoby sa nacvičovalo.
„Ide o dirigentský kurz zbormajstrov z celého Slovenska, ktorý prebieha od 4. do 9.
júla. Zúčastňuje sa na ňom 27 účastníkov,
medzi ktorými sú skúsení zbormajstri, ale
aj začínajúci dirigenti. Kurz je organizovaný Národným osvetovým centrom v spolupráci s občianskum združením Castellum
Zeliz a s podporou Fondu na podporu
umenia,“ - povedala nám odborná pracovníčka pre zborový spev NOC
Eleonóra Hunčagová. Kurz viedlo päť lektorov: Blanka Juhaňáková, Tatiana Švajková, Pavol Tužinský, Anežka Balušinská, Katarína Kružíková.
K dispozícií im bol aj cvičný zbor, ktorým boli žiaci speváckej triedy
ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach. „Cvičný zbor je veľkou výhodou tohto
kurzu a sme radi, že je to práve zbor želiezovskej ZUŠ, ktorý nedávno na
prehliadke mládežníckych zborov Mládež spieva v Rimavskej Sobote získal
strieborné pásmo. Je to výhoda najmä pre začínajúcich dirigentov, ktorí si
osvojujú techniku dirigovania a práce so zborom. Ja im chcem dať základy a podporiť tak vznik speváckych zborov na školách,“ hovorí lektorka
Anežka Balušinská. Kurz sa zameriava na hlasovú výchovu kolektívnu
aj individuálnu, zdokonaľovanie taktovacej techniky, dirigovanie a nácvik skladieb a metodiku práce s detským i dospelým zborom.
Tatiana Švajková: „Pre dirigentov, či už začínajúcich alebo pokročilých,
ktorí pracujú s detskými a mládežníckymi zbormi, je takýto kurz jedinečnou príležitosťou, pretože na Slovensku nie je dosť príležitostí na kontinuálne vzdelávanie v porovnaní s minulosťou. Okrem tej vzdelávacej stránky
sa na takomto kurze nadväzujú vzájomné kontakty, mnohí dirigenti sa
potom vzájomne navštevujú, pozývajú na festivaly, robia výmenné koncerty, vymieňajú si notový materiál. Aj preto sa mnohí z nich každoročne vracajú. A tu je tá atmosféra umocnená tými historickými priestormi, ktoré
nielenže dýchajú tým čarom, ale navyše sú veľmi vyhovujúce z akustického
hľadiska. Aj preto sa tu dobre cítime.“
Priestory Sovieho domu i kaštieľa si pochvaľovali všetci oslovení, rovnako aj prístup riaditeľa múzea Pavla Polku.
„Priznám sa, že keď sme sem v stredu popoludní pricestovali, čakal nás
pán riaditeľ Pavel Polka, ktorý nás hneď na začiatku oboznámil s históriou
tohto krásneho prostredia. Pre mňa to bolo strhujúce, bolo v tom také napätie a zrazu som sa cítila taká maličká. Som tu, tadeto chodil Schubert,
tu tvoril. Je to úžasné pre celé Slovensko, že v Želiezovciach je podpora pre
zveľaďovanie historických priestorov a verím, že sa to v budúcnosti posunie,

čo sa týka obnovy kaštieľa. Sú to miesta, kde tá
hudba rezonovala a o to je tá sila väčšia,“ hovorí Blanka Juhaňáková a dodáva: „Význam
kurzu je nielen v tom, čo si zbormajstri osvoja
v oblasti dirigentskej techniky. Chceme im dať
aj isté očarenie hudbou a tým, čo prináša. Pretože to, že hudbu máme, nie je niečo samovoľné. Musíme sa o to starať, ako o všetko v živote.
V dnešnej dobe je to práve hudba, ktorá nám
dáva pocit slobody zvnútra. Takže na jednej
strane ide o techniku v rámci rúk či mimiky
tváre, ktorú si každý dirigent musí osvojiť, na
druhej o to, čo hudba obsahuje, čím obohacuje
človeka a čo oni môžu šíriť ďalej. Je to určitá
štafeta. Preto tento kurz beriem ako možnosť
rozšíriť tú štafetu o ďalších, ktorí budú schopní
posúvať tento princíp duchovnej krásy ďalej,“
Ako sa ukázalo v nedeľu podvečer v Kostole sv. Jakuba, letný kurz prospel
nielen samotným zbormajstrom a nimi vedeným zborom, ale aj všetkým,
ktorí si ich prišli vypočuť na spoločnom koncerte so zborom ZUŠ F.
Schuberta. Svedčil o tom dlho trvajúci potlesk a mimoriadne pozitívne
ohlasy.
(šh)

Okrúhle 20. výročie založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku oslávili jej členovia v Dome kultúry dňa 26. mája 2018. Početnú členskú základňu želiezovskej organizácie prišiel pozdraviť primátor
mesta Ondrej Juhász, viceprimátor Géza Nagy, predstaviteľky okresného
predstavenstva JDS a predsedovia spoločenských organizácií. Primátor pri
príležitosti jubilea ocenil organizáciu pamätným listom, ktorý si prevzala jej
predsedníčka Katarína Šuchterová. Na podujatí zožal veľký úspech krátky
film Diany Csicsmanovej o živote ZO JDS v Želiezovciach.
(ik)
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Mestské dni tradične aj netradične
Mestské dni 2018 sa začali v piatok dopoludnia. Na Štadióne MŠK pod názvom Športuje celé mesto prebiehali súťaže žiakov škôl
vo vybíjanej, futbale, skoku do diaľky, behu...
V parku bol pre daždivé počasie zrušený zábavný program pre deti, pod prístreškom sa
však začalo pečenie býka. Žiaci prvých stup-

ňov ZŠ športovali v školských telocvičniach.
V piatok popoludní sa pred Mestským
úradom stretli predstavitelia mesta, delegácie z partnerských miest a hostia. Po
krátkom predstavení v podaní tanečníkov
folklórneho súboru Kincső zazneli hymny
štátov partnerských miest a slávnostne boli
vztýčené štátne i mestské vlajky. Hostia sa,
ako obyčajne, cítili v našom meste veľmi
dobre.
V podvečer sa v obnovených priestoroch kaštieľa konal koncert populárneho
slovenského klaviristu Martina Kráľa. Jeho
vystúpenie bolo spojené s krstom knihy
Pavla Polku s názvom Top 12 historických
zaujímavostí mesta Želiezovce. Krstným otcom publikácie bol primátor mesta Ondrej
Juhász, ktorý vo svojom príhovore ocenil
význam publikácie a knihu štýlovo pokrstil
starými mincami, nájdenými v okolí mesta.
Aj keď počasie návštevníkom príliš neprialo, mnohí si vyšli do parku na večerné
podujatia. Kto prišiel skôr, mohol si pochutiť
na pečenom býkovi, ktorý bol zadarmo,
ostatným boli ponúkané klobásy a ďalšie
špeciality. Po vystúpení skupiny LM Retro
Band piatkový večer na hlavnom pódiu

vyvrcholil koncertom známeho maďarského
speváka Róberta Gergelya. Tanečná zábava s
Rikkoňovcami a DJ Spikom trvala do neskorej noci.
V sobotu predpoludním sa udalosti
sústredili na športoviská. Na štadióne prebiehali futbalové turnaje, medzi zápasmi si
diváci mohli pozrieť zaujímavé ukážky, súťažilo sa na veslovacom trenažéri. Na strelnici
prebiehali strelecké preteky a v kultúrnom
dome šachový turnaj o pohár primátora. Výsledky fubalového turnaja – dospelí: 1. FLB
Želiezovce, 2. P. Ruskov, 3. Želiezovce dorast,
4. Želiezovce A; najlepší brankár: Szabolcs
Hlavacsek, najlepší hráč: Milan Dobiáš, najlepší strelec: Adrián Židó. Prípravky: 1. Hr.
Kľačany, 2. Levice, 3. T. Lužany, 4. Želiezovce;
najlepší brankár: Róbert Gergő, najlepší
hráč: Kristián Balogh, najlepší strelec: Ma-

kategóriách: muži, ženy a seniori. Výsledky
– malokalibrová pištoľ a revolver – seniori:
1. Richard Nosian (Šurany), 2. Dušan Bublák (Handlová), 3. Milan Vékony (Svodov).
Ženy: Adriana Nosianová (Šurany), 2. Mária
Maturkaničová (Želiezovce), 3. Mária Puková (T. Lužany). Muži: 1. Andrej Tóth-Kurucz
(K. Most), 2. Ladislav Svanczár (Lontov), 3.
Juraj Bundzel (Handlová). Veľkokalibrovka
– muži: 1. Andrej Tóth-Kurucz, 2. Jozef Hubert (Želiezovce), 3. Juraj Bundzel. Seniori:
1. Dušan Bublák, 2. Ondrej Benke (Handlová), 3. Milan Vékony.
Jednoznačne pozitívnym prekvapením
tohtoročných mestských dní bolo divadelné
predstavenie. Monodráma s názvom Listy
gróy Ernestíny scenáristky a réžisérky
Juliany Sersenovej oživuje časť želiezovskej
histórie, ktorá sa odohrávala priamo na
mieste predstavenia - v kaštieli. Predstavenie malo v slovenskom aj maďarskom
jazyku mimoriadne dobrý ohlas.
Nestále počasie hroziace dažďom i
dianie a program na štadióne spôsobili, že
popoludňajší program v parku na hlavnom
pódiu sledovalo málo ľudí, napríklad koncert rock-metalovej skupiny Na dosah a neskôr aj vystúpenie zlatomoraveckej rockovej
skupiny Inside. Lepšie to už bolo na podvečernom koncerte, kde znel rockandroll a
rockabilly v podaní skupiny e Cellmates.
Vyvrcholením mestských dní bolo nepo-

ximilián Mizerák. Šachový turnaj
vyhral Géza Berek z V. Ludiniec. Na
štadióne si diváci mohli vychutnať
aj bubnovú šou v podaní nitrianskej
skupiny Campana Batucada a zaujímavé ukážky v podaní Petra Sőre,
majstra sveta vo flatrander BMX,
pozrieť si motokárové monoposty
bratov Vinczeovcov a deti sa mohli
povoziť na športových autách.
Streleckej súťaže sa zúčastnilo
59 strelcov zo 4 okresov v streľbe
z malokalibrovej pištole, revolvera
a veľkokalibrovej zbrane v troch
chybne vystúpenie známej skupiny Hex.
Aj sobotný večer ukončila zábava pri
malom pódiu, kde do tanca hrali DJ Spiko
a M-Vocal Music Band.
(red)
Mestské letné tábory napriek zrušeniu CVČ nie sú
minulosťou. Denný tábor, organizovaný mestom, sa
mal konať iba počas prvých dvoch júlových týždňov,
vzhľadom na jeho úspech sa organizátori rozhodli
pokračovať v ňom aj ďalší týždeň. Účastníci absolvovali návštevy zaujímavostí v okolí a ďalšie rôzne
zaujímavé programy. Zážitkom pre deti a v tých
dňoch aj pre ich okolie bolo prijatie u primátora, počas ktorého dostali malé darčekové balíčky. Okrem
iných drobností v ňom nechýbali známe vuvuzely,
pomocou ktorých dali deti svetu vedieť, že v tábore
im je dobre...
(foto: op)
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Z kultúrno-historického hľadiska
ojedinelú fresku Juraja Vesszősa
Becseiho v Kostole sv. Jakuba
sa vlani podarilo zreštaurovať
za cca. 9 tis. eur vďaka podpore
maďarského ministerstva ľudských zdrojov v rámci projektu
Ochrana cirkevných kultúrnych
pamiatok. Želiezovská rímsko-katolícka farnosť sa do rovnakej
výzvy zapojilo aj v tomto roku
a s ešte väčším úspechom. Z finančnej podpory takmer 12 tis.
eur bude reštaurovaná dvojdielna
freska zobrazujúca Veronikinu
šatku a Ježišov pohreb, nachádzajúca sa vedľa fresky zobrazujúcej
osobitný súd Juraja Becseiho na
juhovýchodnej stene svätyne.
Podrobnejšie v budúcom čísle
mestských novín. (tsák)

Mesto Želiezovce (MsÚ 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 k.ú. 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 (MsÚ 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 k.ú. Želiezovce:
• parc. C-KN č. 507/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m 2 vyšpecifikovaná geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Deziderom Duchoňom pod č. 23/2018 dňa
1.6.2018,
• parc. C-KN č. 507/2 – záhrada o výmere 279 m2.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne, na ulici Zlatníckej, sú vhodné na individuálnu
bytovú výstavbu. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke
mesta www.zeliezovce.sk.

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

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

Spomienka - Megemlékezés

Alenky Mihókovej.

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,
za Tvoj úsmev, čo s vďakou
Ti dnes,
mamička drahá, môžeme dať?
Hrsť krásnych kvetov
a potom už len spomínať.
S láskou a úctou spomína
manžel a rodina

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 4. évfordulóján

Mihók Alenkára

Férje és családja

(18-17)

Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 3. augusta si pripomenieme
4. výročie úmrtia našej drahej
manželky, mamičky a starkej

Často premýšlate o tom, kam s bioodpadom?
Odporúčajú vám zriadiť si kompostovisko, prípadne ho aj máte, a predsa máte problémy s umiestnením zeleného odpadu, pretože sa netvorí priebežne, ale nárazovite? Nemáte technické prostriedky
na prevoz bioodpadu na zberný dvor? Viete, že by
ste nemali, ale z času na čas predsa dávate napr.
pokosenú trávu do nádoby na komunálny odpad?
Verte, nie ste v tom sami, podobné dilemy riešia aj
vaši susedia a známi. Riešenie je však pripravené.
Mesto realizuje projekt Rozšírenie systému separovaného zberu odpadu na území mesta Želiezovce,
na ktorý dostalo nenávratný finančný príspevok
vo výške 462 886,74 eur. Jednou z aktivít projektu
je aj zavedenie systému mobilného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO).
Podstatou je, že každá domácnosť s pozemkom so
zeleňou alebo záhradou, ktorá o to prejaví záujem,
dostane novú 240-litrovú nádobu na bioodpad, do
ktorej bude môcť zbierať zelený odpad zo záhrady.
„Cieľom novozavedeného systému mobilného zberu
BRKO je predovšetkým znížiť množstvo odpadu,
ktorý sa zlikviduje skládkovaním. Z praktického
hľadiska to znamená, že biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý občania doteraz dávali do
nádoby na tuhý komunálny odpad, bude zbieraný
a spracovaný zvlášť. Odvážať sa bude v dvojtýždenných intervaloch podľa harmonogramu, ktorý
je zverejnený na webstránke mesta,“ hovorí Peter
Haris, vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb MsÚ. Nádoby hnedej farby si je možné
vyzdvihnúť od 6. júla v areáli zberného dvora BRO
za železničným priecestím. Mobilný zber bioodpadu z nádob sa začne v auguste.
(ik)

Čo patrí a nepatrí do nádoby
na BRKO:

Prevádzková doba centra
na zhodnotenie BRO

(Ul. kpt. Nálepku 71, Želiezovce)
Pondelok 10,00 - 18,00 hod.
Utorok Zatvorené
Streda 10,00 - 18,00 hod.

Zber bioodpadu
po novom...

Patrí
• zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie), izbové kvety, rezané
kvety (bez stužiek a drôtov),
• vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov,
• stromová kôra, hobliny, piliny (nie chemicky upravené drevo), štiepka,
Nepatrí:
• veľké kusy drevného odpadu zo strihania a orezávania krovín
a stromov,
• odpad z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie a zelenina,
opadané a zhnité ovocie,
• pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu a potraviny po
záručnej dobe,
• mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, tekuté zložky bioodpadu
(polievky, omáčky),
• oleje, potraviny v obaloch, plienky, hygienické vložky,
• popol z uhlia, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania,
• sklo, kovy, plasty, textil, papier, tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály), guma, nebezpečný odpad,
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je tiež možné odovzdať celoročne v Areáli BRO na Ul. kpt. Nálepku. Ide najmä
o väčšie množstvá pokosenej trávy, veľké kusy konárov z orezávania stromov.
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Zo života
Základnej školy

Divadlo a hra
V rámci projektu Divadlo a hra získala ZŠ
v Želiezovciach od NSK finančnú dotáciu
700 eur na zakúpenie divadelného paravánu, maňušiek, marionetových bábok
a zvieracích čiapok. Pomôcky využívajú
v rámci vyučovania rôznych predmetov, ale
aj v popoludňajších záujmových útvaroch.
Realizátorom projektu bolo Rodičovské
združenie pri ZŠ.
Druháčikovia na nákupe
Počas školského roka získavali žiaci 1.-4.
ročníka ZŠ na hodinách matematiky základné kompetencie v oblasti finančnej
gramotnosti. Dňa 26. 4. sa žiaci 2. A triedy
pripravili na akciu zameranú na financie a
hospodárenie. Dozvedeli sa kde, ako a prečo
vznikli peniaze, že v minulosti prebiehal výmenný obchod a oboznámili sa so všetkými
hodnotami eura. Následne si svoje finančné
zručnosti vyskúšali pri nakupovaní v obchode. Ich úlohou bolo nakúpiť za 1 euro,
skontrolovať výdavok, uchovať pokladničný
blok a slušne sa správať. Zvládli to na výbornú, mali radosť zo zakúpeného tovaru
a neopísateľný pocit z prekonania samých
seba pri výbere – za málo kúpiť veľa.
Povedz, čo čítaš...
ZŠ v Želiezovciach sa zapojila do projektu Povedz, čo čítaš.... Cieľom bolo zvýšiť
záujem o čítanie. Školská knižnica bola
doplnená o beletristické a encyklopedické
publikácie využiteľné vo vyučovaní prírodovedných i humanitných predmetov, ako
aj na prípravu žiakov na vedomostné súťaže
a olympiády. Zakúpené knihy v hodnote
500 eur boli financované NSK a budú využívané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
u žiakov.
Výchovný koncert v ZŠ
Mladý hudobník Charlie Sun a hudobná skupina 4ever predstavili žiakom školy 25. mája interaktívny výchovný koncert pod názvom Generácia XYZ. Charlie ich oslovil a ukázal im, že
hovoriť o vážnych témach dnešnej doby ako sú
extrémizmus, intolerancia, radikalizmus a pod.
sa dá pútavo a netradične.
Zábavnou formou komunikoval s publikom
a poukázal na to, že koncert so zaujímavou
grafikou je výborným spôsobom, ako hovoriť o našich dejinách, že dejepis sa nemusí
vyučovať len na hodinách v triede. Tvrdí, že
hudba je prostriedok komunikácie, ktorou
sa vyjadrujú emócie a mnohých z nás prinúti porozmýšľať nad životom a uvedomiť
si, že žijeme len raz. Vyzval nás všetkých,
aby sme si uvedomili skutočné hodnoty
života a našli vzor, ktorý nás môže posunúť
k lepšiemu a spraviť z nás lepších ľudí.
ZŠ Želiezovce

Zselízi Hírmondó 9
Festivalové reminiscencie
Tohtoročný festival sa konal po uzávierke
našich novín, preto sme k nemu v júni stihli
uverejniť len základné údaje. Vraciame sa k
nemu niekoľkými fotkami. Aj takto sme videli
52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival.

Kaštieľ dostáva z roka na rok väčšiu váhu
vo festivalovom ruchu. Zaujímavá výstava
prišla priamo z New Yorku.
Ktorí najviac „makali“, boli, ako to už často
býva, málo viditeľní.

Bolo to náročné. Mnohí si potrebovali
oddýchnuť. A nič iné si pod tým netreba
predstavovať.

Pre ďalších to bol nezabudnuteľný zážitok.

Formy zábavy prakticky nelimitované...

...a ponúkali sa nevšedné aspekty.

Deň Svodova 2018

Súčasťou tradičného podujatia je už tretí rok futbalový turnaj Memoriál Ladislava Vékonya,
ktorým sa tento slávnostný deň 30. júla začal. Popoludní prebiehal kultúrny program, v
ktorom vystúpili Svodovské deti
a ich kamaráti, spevácky súbor z
Nového Tekova, tanečná country
skupina Arizona z Hronoviec,
folklórny súbor Čakanka z Čaky
a žiaci ZUŠ F. Schuberta Kristína
Michlová, Alexander Jack Fekete,
Lukáš Michlo a pedagóg Ľuboš
Neviďánsky.
V rámci programu boli vyhlásené výsledky turnaja. Víťazom sa
stalo mužstvo Csemadok, za ním
nasledovali: družstvo mladých
Svodovčanov FC Korzička, Svodov
Team Altánok, Pohronský Ruskov
a MINACO Mikula.
Obľúbené športovo-kultúrne podujatie, na ktorom nechýbali atrakcie pre deti, niekoľko druhov gulášu, klobása a iné pochúťky, zakončila tanečná zábava.
(šh)
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Nováčikovia naďalej úspešní
Bratia Vinczeovci vo svojom prvom ročníku súťažného pôsobenia v motokárových
pretekoch pokračujú v skvelých výkonoch
a stúpaní na rôzne medailové priečky. Aj keď
podľa ich trénera Ľudovíta Dóku tento prvý
súťažný rok má byť najmä zbieraním skúseností, učením sa a absolvovaním čo najväčšieho počtu súťaží, bratia Kristián a Adrián
takmer na každej súťaži, kde štartujú, k tomu
pridávajú tie povestné čerešničky na torte
v podobe medailí a popredných umiestnení.
Treba však dodať, že pre nedostatok financií
nemôžu štartovať na všetkých pretekoch, čo
určite ovplyvní konečné poradie a limituje
ich inak zdravo dravé ambície.
Na prvých pretekoch Slovenského kartingového pohára v Trebaticiach Kristián v prvom
rozjazde po kolízii v prvej zákrute skončil na
4. mieste, druhé preteky vyhral a celkovo
skončil na 2. mieste. Adrián dosiahol 5. a 7.
miesto, a celkovo sa umiestnil na 6. mieste.
Koncom mája a začiatkom júna sa preteky
konali v rakúskom Brucku. Adrián v prvom
rozjazde vyhral spôsobom štart–cieľ a aj keď
tesnejšie, ale vyhral aj druhý a stal sa celko-

vým víťazom. Kristián v prvom kole skončil
na 3. mieste, v druhom sa mu na 3. mieste
nepodarilo vyhnúť kolízii prvého s druhým
a pre poškodený monopost nemohol pokračovať. O týždeň neskôr na rovnakom okruhu
skončil na celkovom 4., vo svojej kategórii na
1. mieste. V polovici júna sa v Dolnej Seči

Mladí atléti
žnú úspechy
Nie je to tak dávno, čo na domácich atletických dráhach kraľovali Želiezovčania, ktorí
sa blysli aj na medzinárodných súťažiach

– kontinentálnych či svetových majstrovstvách, dokonca aj na olympiáde. Každý
z nás pozná meno Mikuláša a Miloslava Konopku a Milana Haboráka. Zdá sa, že svetlé
časy miestnej atletiky sa vracajú v osobách
synov týchto športovcov.

Na Majstrovstvách SR dorastencov a dorasteniek, ktoré sa v predposledný júnový
víkend konali v Banskej Bystrici, získal Želiezovčan Miloslav Konopka ml. zlatú
medailu v hode kladivom s výkonom
64,41 m. Za zmienku stojí fakt, že Želiezovčan registrovaný v Atletickom clube
Nové Zámky porazil svojich rivalov
o desiatky metrov, napr. držiteľ striebornej medaile dosiahol 37,88 m.
Úspešne si počínal aj Milan Haborák
ml., ktorý si vybojoval dve strieborné
medaily vo vrhu guľou a v hode diskom.
Pretekár AC N. Zámky dosiahol vo vrhu guľou výkon 15,22 m, v hode diskom
46,06 m.
Obaja mládežnícki športovci dosiahli
v ostatnom období mimoriadne výsledky, a čo je zaujímavé, nielen v jednej, ale
vo viacerých disciplínach ťažkej atletiky.
Miloslav Konopka okrem viacerých
prvenstiev v regionálnych súťažiach
dosiahol v máji 1. miesto v hode
kladivom na Majstrovstvách
Západoslovenského atletického zväzu s výkonom 67,62 m.
Okrem toho získal medailové
umiestnenie aj v hode diskom.
Milan Haborák štartuje v mládežníckych vekových kategóriách vo
vrhu guľou a hode diskom a v oboch
pravidelne dosahuje výborné výsledky – takmer bez výnimky medailové
umiestnenia.
(ik)

konali preteky družstiev, kde sa Kristiánove
družstvo umiestnilo na čele a vyhralo putovný pohár.
Jeho výsledky presvedčili rakúskeho majiteľa jedného súťažného družstva, aby mu
umožnil testovanie monopostu Formula 4.
„Začiatkom mája na trenčianskom letisku
otestoval vozidlo a na podiv hostiteľa
absolvoval svoje prvé kolá na tomto monoposte s podobnými časmi, ako jeho syn,
ktorý má za sebou niekoľkoročné skúsenosti s vozidlom tejto triedy. V daždivom
počasí sa Kristiánovi podarilo dosiahnuť
rýchlosť 205 kilometrov za hodinu, čím
príjemne prekvapil nielen mňa, ale aj
skúseného rakúskeho kouča,“ hovorí
starý otec a tréner želiezovskej pretekárskej nádeje Ľudovít Dóka. Dodáva,
že s pribúdajúcimi jednoznačnými
dôkazmi o nadaní svojich vnukov sa
adekvátne zvyšujú aj dlhodobé ciele
rodinného tímu. Budúci rok by to mal
byť majstrovský titul a následne prestup
do vyššej kategórie, do sveta Formulí.
Ladislav Levicky

Pohár primátora
na rok putuje do
Veľkých Ludiniec

Dňa 23. júna 2018 sa pri príležitosti mestských dní hral aj šachový turnaj o Putovný
pohár primátora mesta. Získa ho hráč, ktorý
vyhrá v troch ročníkoch za sebou alebo päťkrát v ľubovoľných ročníkoch. Pohár, ktorý
máme vďaka podpore primátora Ondreja
Juhásza, vyhral tento rok Géza Berek (ELO
2164) z Veľkých Ludiniec. Okrem neho
môžeme ešte gratulovať aj prvým v jednotlivých ELO-pásmach: neregistrovaní:
Adam Halász, Želiezovce, ELO 1000–1350:
Szabolcs Szobi, Čata, ELO 1351–1700: Jozef
Mihalík, Čaka, ELO 1701–2200: Géza Berek,
Veľké Ludince. Gratulujeme aj ostatným
umiestneným.
Turnaj bol zvláštny aj tým, že hráči registrovaní v šachovom klube alebo s bydliskom
v okrese Levice boli hodnotení aj v rámci
okresného rapid-preboru s právom postupu
prvých troch do krajskej súťaže. V tomto
roku postúpili: Géza Berek, Dominik Béreš
a Tomáš Béreš z Tlmáč.
Ján Machník
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Martin Dulai majstrom Slovenska
V sobotu 23. júna sa v Zamarovciach stretlo
13 strongmanov vo váhovej kategórii do 105
kilogramov. Päť náročných testov sily malo
určiť majstra Slovenska v strednej váhe. Medzi pretekármi bol prítomný aj dlhoročný
účastník súťaží silných
mužov,
Želiezovčan
Martin Dulai, ktorý sa
prvýkrát stal majstrom
Slovenska.
Úvodnú
disciplínu
viking press zvládol
najlepšie
Mikuláš
Prieložný. Ten uspel aj
v druhej skúške: dve
závažia s hmotnosťou
180 a 220 kg museli
siláci zodvihnúť po
štyroch
schodoch.
V treťom teste mali
súťažiaci
preniesť
dvojicu 130 kg kufrov
na vzdialenosť 15 metrov, čo najrýchlejšie
dokázal Tomáš Blažíček. Predposlednou
skúškou bolo prenášanie jarma na chrbte
alebo superyok s hmotnosťou 300 kilogramov na vzdialenosť dvakrát 10 metrov.
Vyhral ju Peter Supák, za ním sa umiestnili
Martin Dulai a Pavel Horňák. O víťazovi sa
rozhodovalo v poslednom kole. Záver patril

vykladaniu gulí s hmotnosťou 130, 140 a 150
kg. Víťazom disciplíny sa stal Tomáš Mašlonka, 2. miesto však opäť patrilo Martinovi
Dulaimu, ktorý si tým zaistil svoj prvý titul
majstra Slovenska v tejto váhovej kategórii.

K najvyššiemu stupienku mu dopomohol
jeho vyrovnaný výkon počas celej súťaže
a skúsenosti z množstva odsúťažených podujatí. Víťazstvom sa nominoval na majstrovstvá sveta silných mužov U105, ktoré budú v
auguste v Českej republike.
(spracoval: ik, zdroj:
slovakstrongman.sk)

Šachové správy
Majstrovstvá ZŠ s VJM Želiezovce sa
hrajú už 14 rokov bez prerušenia. Za
toto obdobie sa do súťaží zapojilo až 120
žiakov. V tomto roku vyhral Jozef Repka
a obhájil tak svoje prvé miesto z roku
2015 a 2016.
Ani ZŠ Želiezovce v šachu nezaháľala.
Žiaci šachového krúžku odohrali svoj
školský dvojkolový turnaj „O lentilkového kráľa“ na ktorom zvíťazil Adam
Halász. Okrem pravidelného krúžkového
tréningu sa žiaci zúčastnili aj pohárových
turnajov v Tlmačoch, v Leviciach, v P.
Ruskove a Želiezovciach. Na šachovom
turnaji žiakov ZŠ okresu v kategórii dievčat zvíťazila Ema Ferdová a postúpila do
krajského kola. Ziskom 4 bodov zo 7 obsadila veľmi pekné 6. miesto. Za zmienku
stojí aj spoločná výstava šachistov, modelárov a rybárov v priestoroch školy, ktorú
si pozrelo cca 500 žiakov ZŠ.
Gabika Melisková, študentka Gymnázia J.
A. Komenského s VJM súťažila v kategórii
stredných škôl, postúpila na krajskú súťaž
do Topoľčian, kde úspešne reprezentovala naše mesto. Ako reprezentantka
školy a mesta má aj šachové skúsenosti
v zahraničí. Tieto jej úspechy ocenil a

vyznamenal diplomom predseda NSK
Milan Belica.
ŠK TJ Slovan Želiezovce účinkoval v IV.
lige Nitrianskeho kraja. V tomto roku
sa hral nový systém, kde šachové družstvá boli rozdelené do južnej a severnej
skupiny. Hralo sa o prvé štyri miesta
s právom postupu do baráže, ktorej víťaz
postupuje priamo do III. ligy. Želiezovce boli úspešné, keď postúpili zo svojej
základnej skupiny ako štvrté. V baráži
zabojovali, ale súperi boli nad ich sily.
Tréning prebieha každý utorok od 18:
00 v priestoroch Domu kultúry. Uvažuje
sa aj o skoršom začiatku vyhradenom
vyslovene pre mládež. Samozrejme, ak
prejaví záujem. Ďakujem aj touto cestou
za pomoc Ladislavovi Molnárovi a jeho
firme Autodoprava.
Želiezovce v V. lige nemajú družstvo. Je
to škoda, lebo tento priestor je určený aj
na hľadanie a podporu mladých talentov.
V blízkom okolí V. ligu hrajú Levice, Jur
n. Hronom, Šahy a P. Ruskov. V tomto
roku vyhrali Šahy B a postúpili do IV.
ligy, kde nahradili vypadávajúce Šahy A.
Tomuto sa hovorí šťastie v nešťastí.
Ján Machník

FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Želiezovce – Bešeňov 1:2 (1:1), S. Rotík – R.
Vadkerti 2
Marcelová – Želiezoce 9:0 (5:0), A. Kuruc 3,
A. Sánta 3, V. Kosťukevič 2, P. Németh
Družstvo MŠK Želiezovce skončilo na
poslednom mieste a zostúpilo do oblastnej súťaže.
1. Marcelová 30
2. Dvory
30
3. Bešeňov
30
4. Šahy
30
5. Okoličná 30
6. Hurbanovo 30
7. V. Ďur
30
8. Nesvady
30
9. Kmeťovo 30
10. V. Kosihy 30
11. Salka
30
12. Chotín
30
13. Levice
30
14. Tvrdošovce 30
15. S. Tekov 30
16. Želiezovce 30

22
21
18
14
13
14
13
12
12
10
11
11
9
9
8
7

4
5
4
6
8
4
3
5
3
7
3
4
4
4
3
5

4
4
8
10
9
12
14
13
15
13
16
15
17
17
19
18

96:25
91:30
64:43
61:38
50:55
56:48
61:64
47:56
71:62
62:69
50:55
60:82
54:77
48:78
47:94
41:83

70
68
58
48
47
46
42
41
39
37
36
34
31
31
27
26

IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Jur n.H. 2:3 (1:1), R. Horváth,
Á. Dudáš – K. Zoller 2, K. Rafael
Marcelová – Želiezoce 5:1 (1:1), B. Lakatos
2, L. Lesko, Á. Gábor, R. Molnár – Z. Nagy
1. Podlužany 30
2. Nevidzany 30
3. Štúrovo
30
4. Kozárovce 30
5. FK Kolárovo 30
6. V. Meder
30
7. Želiezovce 30
8. Matúškovo 30
9. Marcelová 30
10. Trstice
30
11. Jur n/H.
30
12. Tvrdošovce 30
13. V. Úľany 30
14. N. Život
30
15. Dvory n/Ž. 30
16. Ivanka
30

25
23
22
19
14
13
14
14
14
11
10
8
6
7
7
6

1
3
3
6
5
5
1
1
1
4
4
3
7
4
4
2

4
4
5
5
11
12
15
15
15
15
16
19
17
19
19
22

118:29
122:26
105:37
81:31
72:62
80:73
82:93
81:81
63:77
82:72
60:62
41:96
63:85
60:126
88:123
38:163

76
72
69
63
47
44
43
43
43
37
34
27
25
25
25
17

III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Chrenová 4:1 (2:1), K. Mentuš
3, M. Majer – A. Mego
Šahy – Želiezovce 3:3 (1:1), Csáky, K. Belányi, R. Forgács – K. Mentuš, P. Tóth, B.
Bohák
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Chrenová 3:1 (2:0), A. Orbán 2,
D. Bistricky – S. Fabulec
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:1), J. Hajtol – F.
Bahorec, D. Pizúr
(nyf, red.)
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Komplexná obnova administratívnej
budovy s ubytovňou v Santovke

(18-18)

12 Želiezovský spravodajca

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej len
„ústav“) je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. K ústavu
sú zároveň pričlenené aj organizačné súčasti, a to Otvorené
oddelenie Sabová pri Rimavskej Sobote a Školiace stredisko
Zboru väzenskej a justičnej stráže so sídlom v Santovke.

vených dverí a sklobetónových výplní za nové, s izolačným trojsklom,
- rekonštrukcia kotolne (4 ks tepelné čerpadlá vzduch/
voda – tepelný výkon z OZE - 21,76 kWh),
- inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích
telesách a hydraulické vyregulovanie,
- inštalácia solárneho systému na ohrev pitnej vody (5 ks
solárne kolektory – tepelný výkon z OZE - 7,8 kWh),
- inštalácia rekuperačných jednotiek /19 kusov/.
Z pohľadu znižovania negatívnych dopadov na životné
prostredie, elimináciu odpadu a emisií (predpokladané
zníženie CO2 je 50,079 ton ročne) a v neposlednom rade
pre posilnenie sebestačnosti boli v rámci projektu zavedené aj obnoviteľné zdroje energie (predpokladané množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE je 19,448
MWh/rok).

Základnou úlohou ústavu je zabezpečenie výkonu trestu
odňatia slobody v súlade so zákonom NR SR č. 475/2005
Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S cieľom znižovania prevádzkových nákladov pri plnení
úloh v rámci svojej činnosti podal ústav v roku 2016 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku
z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Po vykonaní všetkých potrebných administratívnych
úkonov boli stavebné práce spustené dňom 05.03.2018.
Dlhodobá ekonomická udržateľnosť projektu spočíva najmä v úspore nákladov na prípravu tepla a teplej úžitkovej
vody, pričom zrealizovaním projektu dôjde k zníženiu
ročnej potreby primárnej energie o 287 588 kWh/r (pôvodný stav: energetická trieda „E“ – potreba primárnej
energie 360,1 kWh/m 2.r; po realizácii: energetická trieda
„A1“ – potreba primárnej energie 65 kWh/m 2.r) a tým aj
k úspore verejných financií, keďže ústav je rozpočtovou
organizáciou rezortu spravodlivosti.

Projekt s názvom „Komplexná obnova administratívnej
budovy s ubytovňou Santovka“ bol zo strany sprostredkovateľského orgánu, ktorým je v tomto prípade Slovenská energetická a inovačná agentúra schválený a celkové
náklady na jeho realizáciu dosiahli výšku 341 789,82,- eur
(https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2846723&l=sk).
Z pohľadu potreby energie bolo potrebné dosiahnuť zaradenie budovy do hornej hranice energetickej triedy A1 pre
globálny ukazovateľ, s čím súvisel aj rozsah vypracovania
projektovej dokumentácie, ktorý vychádzal z opatrení navrhovaných v energetickom audite v tomto členení:
- zateplenie obvodového plášťa budovy,
- zateplenie stropu,
- výmena pôvodných drevených zdvojených okien, dre-

kpt. Mgr. Marko Stanko,
mjr. Mgr. Martin Špleha
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31. 12. 2016

31.12. 2015

31. 12. 2017

31. 5. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

797 657,11 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

77 289,00 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 179 732,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

-

Želiezovský spravodajca

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)
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Vývoz triedeného odpadu

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Ferrante, Elena: Neapolská sága (Inaque, 2017)
Príbeh dvoch priateliek o detských láskach, zlomených srdciach, chudobe, krutosti a kráse Talianska.v štyroch častiach.
Opremčáková, Števa: Ja, svokra (Evitapress, 2014)
Pocity, o ktorých sa nehovorí. Náklonnosť, ktorá sa predstiera.
Strata, s ktorou sa máloktorá matka zmieri. Keď musí uvoľniť
svoje miesto inej žene. Keď syn vymení mamičku za manželku, nastáva boj.

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

Wurm, Monika: Hviezda nad arabským peklom (Brána ,2017)
Silný príbeh si žiada čitateľa s odvahou spoznať odvrátenú
stranu postavenia ženy v krajine, ktorá žene právo prakticky
ani nedáva. Pri čítaní tejto knihy odhalíte tabuizované témy
nesprávne pochopeného náboženstva.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 17. júla, 21.
augusta. Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá,
Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova,
Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského,
SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
18. júla, 22. augusta. Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová,
Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka: 19. júla, 23. augusta. Z obchodov: 20. júla, 24. augusta.

Hoyt, Elizabeth: Az éjszaka ura (General Press, 2015)
Egy megtört, visszafogott férfi és egy csupa szív, életteli, ám a
veszteséget ugyanolyan jól ismerő nő regénye. Képesek-e eljutni egymás szívéhez?
Preston, Douglas: Becsapódás (General Press, 2016)
Wyman Fordot, a CIA egykori ügynökét Kambodzsába küldik, hogy járjon utána egy titokzatos, mézszínű kőnek, amely
nemrég tűnt fel az illegális drágakőpiacon.
Csapody Kinga: Irány a Velencei-tó! (Manó, 2017)
A kissé szeleburdi családot, a három gyereket, szüleiket és
állataikat ezúttal a Velencei-tóhoz, Székesfehérvárra és környékére kísérhetjük el. A könyvből egy csomó ötletet lehet
meríteni, hogy a környéken miket lehet felfedezni, megmászni
és kipróbálni.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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* Sport *

Dulai Martin országos bajnok lett
Június 23-án, szombaton Zamarovcén
13 erős ember találkozott a 105 kg-osok
kategóriájában. Öt igényes erőteszt határozott arról, ki lesz a szlovákiai bajnok
középsúlyban. A versenyzők közt ott volt a
zselízi Dulai Martin is, aki az erős emberek
között már évek óta versenyez, és akinek
idén első alkalommal
sikerült megszereznie az
országos bajnoki címet.
Az első versenyszámban
– viking pressben – Mikuláš Prieložný teljesített
a legjobban. Neki sikerült
legjobban a második
vizsga is, amely során
két (egy 180 és egy 220
kg-os) súlyt kellett négy
lépcsőfokra felemelni. A
harmadik teszten a versenyzőknek két 130 kg-os
bőröndöt kellett elvinni
15 méter távolságba, ami
Tomáš Blažíčeknek sikerült a legjobban. Az
utolsó előtti megméretésen egy 300 kg-os
jármot kellett a hátukon elvinniük kétszer
10 méterre. Ezt a számot Peter Supák
nyerte, mögötte Dulai Martin és Pavel
Horňák végzett. Az utolsó körben dőlt el,
ki lesz a verseny győztese. 130, 140 és 150

kg-os gömböket kellett egy emelvényre
felrakni. Tomáš Mašlonka lett a győztes,
de a második helyen újra Dulai Martin
végzett, aki ezzel megszerezte első országos bajnoki címét ebben a súlykategóriában. A dobogó legfelső fokára az segítette,
hogy a verseny során végig kiegyensúlyo-

zott teljesítményt nyújtott, valamint hogy
az eddigi versenyeken sok tapasztalatot
szerzett. A bajnoki címmel bejutott az
U105-ös kategóriában az erős emberek
világbajnokságára, amelyet augusztusban
tartanak Csehországban.
(feldolgozta: ik, forrás: slovakstrongman.sk)

Sakkhírek
A zselízi magyar alapiskolában már 14 éve
folyik a bajnokság. Ebben az időszakban
a versenybe 120 tanuló kapcsolódott be.
2015 és 2016 után idén ismét Repka József
nyert.
A zselízi szlovák alapiskolában is versenyszerűen sakkoznak. A sakk-szakkör tagjai
kétfordulós tornán mérték össze tudásukat
a „lentilkis király” címért, amelyet Halász
Ádám nyert el. A rendszeres szakköri edzéseken kívül a tanulók különböző tornákon
vettek részt Tolmácson, Léván, Oroszkán és
Zselízen. A járás alapiskoláinak versenyében
a lányok kategóriájában Ema Ferdová lett a
győztes, aki továbbjutott a kerületi fordulóba. A megszerezhető 7 pontból 4 ponttal
a szép 6. helyen végzett. Említést érdemel a
sakkozók, modellezők és horgászok közös
kiállítása az iskola épületében, amit kb. 500
tanuló tekintett meg.
Meliska Gabriella, a Comenius Gimnázium diákja a középiskolások kategóriájában versenyzett, továbbjutott a tapolcsányi kerületi versenybe, ahol sikeresen
képviselte városunkat. Az iskola és a város
képviseletében a sakk terén már külföldön
is szerzett tapasztalatokat. Sikereit nagyra
értékelte és oklevéllel jutalmazta Milan

Belica, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
elnöke.
Az ŠK TJ Slovan Želiezovce a nyitrai
kerület IV. ligájában szerepelt. Idén új
rendszerben játszottak, a csapatokat déli
és északi csoportba sorolták. Az első négy
helyért folyt a küzdelem, majd köztük dőlt
el, ki lesz a nyertes, aki továbbjut a III. ligába. A zselíziek az alapcsoportból negyedikként jutottak tovább, majd a helyosztón
alulmaradtak. Az edzéseket minden kedden 18 órakor tartják a kultúrházban. Korábbi kezdésen is gondolkodnak, amikor
kifejezetten az iúsággal foglalkoznának.
Természetesen abban az esetben, ha lesz
érdeklődés. Ezúton is köszönjük Molnár
Lászlónak és cégének, az Autodopravának
a segítséget.
A zselízieknek az V. ligában nincs csapatuk.
Kár, mert itt nyílna lehetőség a fiatal tehetségek támogatására. A közeli környékről az
V. ligában játszik Léva, Garamszentgyörgy,
Ipolyság és Oroszka csapata. Idén az ipolysági
B csapat győzedelmeskedett, és továbbjutott a
IV. ligába, ahol az ipolysági A csapatot váltották. Erre mondják azt, hogy szerencse a
szerencsétlenségben.
Ján Machník

LABDARÚGÁS
V. liga – A csapat – kelet
Želiezovce – Bešeňov 1:2 (1:1), S. Rotík – R.
Vadkerti 2
Marcelová – Želiezoce 9:0 (5:0), A. Kuruc 3,
A. Sánta 3, V. Kosťukevič 2, P. Németh
A zselízi VSK csapata az utolsó helyen
végzett, ezért a következő évadban a Lévai
területi bajnokságban szerepel majd.
1. Marcelová 30
2. Dvory
30
3. Bešeňov
30
4. Šahy
30
5. Okoličná 30
6. Hurbanovo 30
7. V. Ďur
30
8. Nesvady
30
9. Kmeťovo 30
10. V. Kosihy 30
11. Salka
30
12. Chotín
30
13. Levice
30
14. Tvrdošovce 30
15. S. Tekov 30
16. Želiezovce 30

22
21
18
14
13
14
13
12
12
10
11
11
9
9
8
7

4
5
4
6
8
4
3
5
3
7
3
4
4
4
3
5

4
4
8
10
9
12
14
13
15
13
16
15
17
17
19
18

96:25
91:30
64:43
61:38
50:55
56:48
61:64
47:56
71:62
62:69
50:55
60:82
54:77
48:78
47:94
41:83

70
68
58
48
47
46
42
41
39
37
36
34
31
31
27
26

IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Jur n.H. 2:3 (1:1), R. Horváth,
Á. Dudáš – K. Zoller 2, K. Rafael
Marcelová – Želiezoce 5:1 (1:1), B. Lakatos
2, L. Lesko, Á. Gábor, R. Molnár – Z. Nagy
1. Podlužany 30
2. Nevidzany 30
3. Štúrovo
30
4. Kozárovce 30
5. FK Kolárovo 30
6. V. Meder
30
7. Želiezovce 30
8. Matúškovo 30
9. Marcelová 30
10. Trstice
30
11. Jur n/H.
30
12. Tvrdošovce 30
13. V. Úľany 30
14. N. Život
30
15. Dvory n/Ž. 30
16. Ivanka
30

25
23
22
19
14
13
14
14
14
11
10
8
6
7
7
6

1
3
3
6
5
5
1
1
1
4
4
3
7
4
4
2

4
4
5
5
11
12
15
15
15
15
16
19
17
19
19
22

118:29
122:26
105:37
81:31
72:62
80:73
82:93
81:81
63:77
82:72
60:62
41:96
63:85
60:126
88:123
38:163

76
72
69
63
47
44
43
43
43
37
34
27
25
25
25
17

III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – Chrenová 4:1 (2:1), K. Mentuš
3, M. Majer – A. Mego
Šahy – Želiezovce 3:3 (1:1), Csáky, K. Belányi, R. Forgács – K. Mentuš, P. Tóth, B.
Bohák
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – Chrenová 3:1 (2:0), A. Orbán 2,
D. Bistricky – S. Fabulec
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:1), J. Hajtol – F.
Bahorec, D. Pizúr
(nyf, szerk.)
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Az újoncok továbbra is sikeresek
A Vincze testvérek a gokartpályákon való versenyszereplésük első évében sorra nagyszerű
teljesítményeket értek el, és érmes helyezéseket szereztek. Habár edzőjük, Dóka Lajos
szerint ez az első versenyév főleg a rutin- és
tapasztalatszerzésről, a minél több versenyen
való részvételről szól, mind Krisztián, mind
pedig Adrián szinte minden
versenyen, melyen elindult,
érmet vagy előkelő helyezést
szerzett. Hozzá kell azonban
tennünk, hogy az anyagiak
hiánya miatt nem indulhatnak minden versenyen, ami
viszont befolyásolja az egész
versenysorozatban
való
helyezésüket, és hátráltatja
egészséges ambícióikat.
A Szlovákiai Gokart Kupa
trebaticei versenyén Krisztián az első futamban egy ütközés miatt csak a 4. helyen
végzett, a második futamot
már megnyerte, így összesítésben 2. lett. Adrián az 5. és
a 7. helyet szerezte meg, így
összesítésben 6. lett. Május
végén és június elején az ausztriai Bruckban
volt verseny. Adrián az első futamban rajt-cél

győzelmet aratott, és ha kicsit szorosabban is,
de a második futamot is megnyerte, így abszolút első lett. Krisztián az első fordulóban
a 3. helyen végzett, a második fordulóban is
a 3. helyen állt, de nem sikerült elkerülnie az
első és második helyezett ütközését, megsérült a versenyautója, így nem folytathatta.
Egy héttel később ugyanott
összesítésben a 4., kategóriájában viszont az első lett.
Június közepén Alsószecsén
csapatversenyt tartottak, ahol
Krisztián csapata megnyerte
a torna vándorserlegét.
Eredményei meggyőzték az
egyik versenycsapat osztrák
tulajdonosát, aki lehetővé tette
neki, hogy kipróbálhasson és
tesztelhessen egy Forma 4-es
versenyautót. „Május elején a
trencséni reptéren tesztelte
az autót, és a vendéglátó
nagy meglepetésére ugyanolyan időket futott, mint az
ő fia, akinek már több éves
tapasztalata van ezzel az autóval. Esős időben Krisztiánnak
sikerült 205 km-es óránkénti sebességet elérnie, amivel kellemesen meglepett nemcsak

A fiatal atlétáink
sikert sikerre halmoznak

Nem is olyan régen a hazai atlétikai pályákon olyan zselíziek voltak sikeresek, akik
aztán nemzetközi versenyekre is – kontinentális vagy világbajnokságokra, sőt még
az olimpiára is kijutottak. Mindannyian
ismerjük Mikuláš és Miloslav Konopka,
valamint Milan Haborák nevét. Úgy tűnik,
hogy a helyi atlétika dicsősége e sportolók
gyermekeiben tér vissza.
Az országos iúsági bajnokságon, amelyet
június utolsó hétvégéjén tartottak Beszter-

cebányán, a zselízi i. Miloslav Konopka
(felvételünkön édesapjával, forrás: FB) 64,41
méteres teljesítménnyel aranyérmet nyert
kalapácsvetésben. Említést érdemel az a tény,
hogy az Érsekújvári Atlétikai Klubban nyilvántartott zselízi versenyző több tíz méteres
előnnyel verte riválisait, hiszen az ezüstérmes
mindössze 37,88 méteres eredményt ért el.
Sikeresen teljesített iabb Milan Haborák is,
aki két ezüstérmet harcolt ki, súlylökésben és
diszkoszvetésben. Előbbiben 15,22 métert,
utóbbiban 46,06 métert dobott.
Az utóbbi időben mindkét iúsági versenyző
érdekes eredményeket ért el. Említésre méltó, hogy nemcsak egy atlétikai versenyágban,
hanem egyszerre többen is. Miloslav Konopka a regionális versenyeken
elért első helyezései mellett
május elsején 67,62 méteres teljesítménnyel első lett
kalapácsvetésben a Nyugatszlovákiai Atlétikai Szövetség
bajnokságán. Ezenkívül érmet
szerzett a diszkoszvetésben is.
Milan Haborák az iúsági kategóriákban súlylökésben és diszkoszvetésben is indul, és rendre
mindkettőben remek – szinte
kivétel nélkül érmes – eredményeket ér el.
(ik)

engem, hanem a tapasztalt osztrák edzőt is”
– mondta a zselízi reménység edzője és nagyapja, Dóka Lajos. Hozzátette még, hogy az
unokái tehetségéről tanúskodó egyértelmű
bizonyítékok befolyásolják a családi csapat
hosszú távú céljait. Jövőre szeretnék megszerezni a bajnoki címet gokartban, majd magasabb kategóriába, a Formaautók versenyének
világába jutni.
Levicky László

A polgármester serlege
egy évre Nagyölvedre
vándorol
2018. június 23-án a városi napok alkalmából sakktornát rendeztek a város polgármesterének serlegéért. A serleget az a versenyző
nyeri el, aki három egymást követő évben, vagy
bármelyik évfolyamokon, de öt alkalommal
győzedelmeskedik. A Juhász András polgármesternek köszönhető tornát idén a
nagyölvedi Berek Géza (ELO 2164) nyerte.
Rajta kívül gratulálhatunk még az egyes
ELO-sávokban első helyezést elérőknek is:
nem regisztráltak: Halász Ádám, Zselíz, ELO
1000–1350: Szobi Szabolcs, Csata, ELO 1351–
1700: Jozef Mihalík, Cseke, ELO 1701–2200:
Berek Géza, Nagyölved. A további helyezetteknek is gratulálunk.
A sakktorna amiatt is különleges volt, mert
a Lévai járás sakk-klubjaiban vagy a járás
területén lakhellyel rendelkező regisztrált
játékosokat a járási rapid bajnokságban is
értékelték – az első három helyezett továbbjut a kerületi versenybe. Az idei továbbjutók:
Berek Géza, a tolmácsi Dominik és Tomáš
Béreš.
Ján Machník
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Fesztiváli reminiszcenciák
Az idei fesztivál lapzártánk után ért
véget, ezért júniusban csak az alapvető
információkat közöltük. Legalább néhány
kép erejéig azonban most visszatérünk a
rendezvényhez. Ilyennek is láttuk az 52.
Országos Népművészeti Fesztivált.
Nemcsak a színvonalas produkciók, a házi
finomságok is a szemünk előtt születtek.
Például a rétes...

Tavaly mintegy 2,5 millió forintból (kb.
9 ezer euró) sikerült restaurálni Becsei
Vesszős György kultúrtörténetileg egyedi
freskóját a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága Egyházi épített örökség
védelme című pályázatának jóvoltából. A
zselízi egyházközség a pályázati kiírásba
idén még sikeresebben kapcsolódott be.
Ennek köszönhetően közel 12 ezer euróból
valósulhat meg a 700 éves freskók konzerválása. A döntés értelmében ezúttal a Veronika kendőjét és Jézus temetését ábrázoló, két
részből álló falikép kerül sorra, amely a Becsei
Vesszős György végítéletét ábrázoló mellett
helyezkedik el a szentély délkeleti falán. A felújításról bővebben lapunk következő számában számolunk be.
(tsák)

A szereplők igazán felszabadultak voltak.
Olyannyira, hogy helyenként nem tartották
be a természet törvényeit sem.

De a rendezőket ez láthatóan nem zavarta.

Sokan trükköt sejtettek mögötte. De semmi
jelét nem találták...

„Régóta mondom: a néptánc egy csoda.“

A napokban töltötte be 60. születésnapját Luky Zoltán. A kerek
évfordulóhoz gratulál neki felesége Mónika, lánya Otília és veje Rudi.

(18-19)

És aki végignézte a produkciókat, valószínűleg
nem is tud vitatkozni
ezzel az állítással. Már
az is csodával határos,
hogy a fesztivál ismét
otthonra talált Zselízen.
Reméljük, hosszú időre.
(ik)

Megemlékezés

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őket már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jöttök, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk,
Hiányoztok nekünk, soha nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre,
június 11-én id. Parák Lászlóra, aki 25 éve,
augusztus16-án, i. Parák Lászlóra, aki 10 éve
örökre itt hagyott minket.

(18-20)

Július 14-én Mikolai napot tartottak a garammikolai parkban, immár
8. alkalommal. A főzőversenyből bővülő és alakuló műsoros napon
ezúttal sem hiányzott a főzőverseny, 22 résztvevő kakaspörkölt-főzésben mérte össze tudását. Az idei győztes a Medvegy Mihály – Medvegy
Erzsébet páros lett, 2. Roman Hubert – Ladislav Hajnovič, 3. Nyírő
Sándor – Bajkai Zsolt. A rendezvényre hagyományosan nagy számban összesereglő látogatókat ( rendezők számlálása szerint kb. 750-en
voltak) a szervező Mikulčan polgári társulás tagjai műsorral várták.
Fellépett az Arizona, a Ćakanka, a Kincső és első ízben fellépő a nyilvánosság előtt a Nautilus Acustic zenekar is.
(fotó: op)
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Nyári karnagyképző Zselízen
Július elején nagy volt a sürgés-forgás a
kastélyban. Az onnan kiszűrődő zene nem
megy ritkaságszámba, ez a zene mégis más
volt. Mintha nem lenne készen, mintha még
dolgozni kellene rajta, vagy inkább mintha a
zenészek általa tökéletesednének. Röviden:
mintha próbák folynának.
„Országos karnagyterképző folyik itt július
4-től 9-ig 27 résztvevővel, akik közt tapasztalt karnagyok és kezdők egyaránt vannak. A
tanfolyamot a Nemzeti Művelődési Központ
a Castellum Zeliz polgári társulással és a Művészettámogató Alappal közösen szervezte”
– árulta el nekünk Eleonóra Hunčagová,
a NMK karénekért felelős munkatársa. A

képzést öt lektor vezette: Blanka Juhaňáková,
Tatiana Švajková, Pavol Tužinský, Anežka
Balušinská és Katarína Kružíková. Tevékenységükben a helyi művészeti alapiskola énekkara segítette őket. „A gyakorlókórus nagy
előnye a tanfolyamnak, örülünk, hogy éppen
a zselízi művészeti alapiskola énekkara az,
amely nemrég Rimaszombatban a Mládež
spieva országos versenyen ezüstsávos minősítést szerzett. Főleg a kezdő karnagyoknak
előny, hogy kipróbálhatják a kórusirányítást.
Szeretnénk megalapozni tudásukat, és támogatni új énekkarok alakulását az iskolákban”
– mondja Anežka Balušinská.
A tanfolyamon a kollektív és egyéni hangképzést, az ütemezést, a vezénylést, a
művek betanítását valamint a gyermek- és felnőttkarokkal való munka
módszertanát sajátították el a résztvevők. Tatiana Śvajková: „A gyermek- és
iúsági kórusok kezdő vagy tapasztalt
vezetői számára különleges alkalom
kínálkozik egy ilyen tanfolyamon,
hiszen Szlovákiában manapság már
nincs sok lehetőség a folytonos képzésre. A résztvevők a tanulás mellett
kapcsolatokat is építenek, majd később

különféle meghívások, vendégszereplések,
kottacserék formájában működnek együtt.
Ezért is térnek vissza sokan évről-évre. Az
itteni történelmi környezetben még inkább
emelkedett a légkör, ráadásul akusztikus
szempontból is kitűnőek a feltételek. Ezért is
érezzük jól itt magunkat.”
A Baglyos-ház és a kastély termeit minden
megszólított dicsérte, ahogy a múzeum igazgatója, Polka Pál hozzáállását is.
„Bevallom, amikor szerdán délután ideutaztunk, Polka Pál igazgató úr várt minket, aki
mindjárt az elején megismertetett bennünket
a gyönyörű környezet történelmével. Magával ragadó élmény volt, bizonyos feszültséggel teli, egyszerre csak olyan kicsinek éreztem magam. Itt vagyok, ahol Schubert járt,
alkotott. Egész Szlovákia számára pompás
dolog, hogy Zselízen ilyen támogatást élvez a
történelmi környezet felvirágoztatása, bízom
benne, hogy a kastély felújításában a jövőben
tovább tudnak lépni. Ezek olyan helyek, ahol
a zene rezonál, és ettől erőteljesebb lesz”
– véli Blanka Juhaňáková.
A képzés vasárnap a Szent Jakab-templomban adott koncerttel ért véget.
(šh)

Vége a tanévnek a művészeti alapiskolában:
versenysikerek, musical...
A tanév második felében, főleg tavasszal és
nyár elején szervezik a művészeti alapiskolák növendékeinek különféle versenyeit. A
Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola
folytatta a szép hagyományt, tanulói idén is
sikeresen szerepeltek a versenyeken.
Az ólublói Ján Melkovič Művészeti Alapiskola áprilisban tartotta a szaxofon szóló- és
kamarajáték országos seregszemléjének
9. évfolyamát, melyen Alex Jack Fekete
ezüstsávos minősítést szerzett. Május végén
Bajmócon tartották a Piano modern ritmusban elnevezésű versenyt, melyen a zselízi
iskola öt növendéke volt a sikeres résztvevők
között. Molnár Levente 3. helyet és aranysávot szerzett, Gubík Emma arany-, Takács
Lea és Marek Turčan ezüst-, Samuel Birdáč
bronzsávos lett. Molnár Levente és Alex Jack
Fekete aranysávos minősítést szerzett május
elején a Lévai Zenei Fesztiválon. Ez utóbbi
ráadásul a verseny győztese is lett.
Nagyszerű eredménnyel csatlakoztak a sikerekhez az iskola énekesei is, akiknek felkészítő tanára Horváth Diana. Április végén
Zólyomban tartották a Pink Song elnevezésű
országos énekversenyt. Molnár Levente és
Lukáš Michlo a versenyen ezüstsávot szerzett. Felkészítőjük Natália Mesárová volt. A
Bojnická perla versenyen Kristína Michlová
ezüstsávos lett, a művészeti alapiskola kórusa,
amely a Mládež spieva iúsági és gyermekkórusok 49. kerületi seregszemléjén kiharcolta a rimaszombati országos döntőn való

részvétel jogát, ezüstsávot
nyert, ráadásul a kötelező
versenyszám előadásáért
megkapta a Nemzeti Művelődési Központ különdíját,
valamint
Rimaszombat
polgármesterének díját is.
Nem hivatalos forrásokból
megtudtuk, hogy az aranysáv megszerzését az gátolta,
hogy a zsűri számára ismeretlen kórusról volt szó,
amely csak fél évvel korábban alakult, és versenyen is
első alkalommal szerepelt.
A táncrészleg növendékei
Szokássá vált, hogy a Franz Schubert Művészeti Alapiskola minden
sem maradtak el az eredévben begyakorol egy gyermekmusicalt. Június 20-án a művelődési
ményekben, a Showtime
otthonban Ľudo Kuruc: Az udvaron c. művének feldolgozását addance elnevezésű európaták elő a növendékek. A produkcióból az iskola minden szakja
-bajnoki országos selejtekivette a részét, a szövegkönyvírást és a rendezést Horváth Diana
zőben látványtáncban 2.
vállalta fel, közreműködtek az ének-tanszak tanulói, az iskola
helyet szereztek autentikus
kamarakórusa és táncszakos növendékei, a díszleteket a képzőfolklór kategóriában.
művészet-szakos tanulók készítették, a zenei kíséretet a hegedű és
A versenyek mellett a
fúvós osztály tanulói és oktatói játszották.
művészeti alapiskolában
hagyományos rendezvényeket is szerveztek, pl. a végzősök kiál- végén négyszer mutatták be. A sikerek nem
lítását, végzősök koncertjét, járdafestést, merülnek ki az elért versenyeredményekben,
ezúttal a Természet körülöttünk témakörben erről tanúskodik az is, hogy a tehetségvizsgák
– ennek keretében a 35 résztvevő közül 9-en elvégzése után a művészeti alapiskola három
kaptak elismerést. Az idei tanév sem telt el tanulóját: Erika Gaspárovát, Simona Rosíkoigényesen előkészített musical nélkül – Az vát és Angelika Radovčičová is felvették a
udvaron címmel Ludo Kuruc játékát június művészeti középiskolába.
(ik)
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Városi napok hagyományosan és újszerűen
A 2018-as városi napok pénteken délelőtt
kezdődtek. A városi sportpályán Sportol az
egész város címen versenyeztek az iskolások
kiütősdiben, labdarúgásban, távolugrásban,
futásban... A parkban az esős időjárás miatt
törölték a gyerekeknek szánt szórakoztató
műsort, a tető alatt azonban megkezdődött az
ökörsütés. Az alapiskolák alsó tagozatosai az
iskolai tornatermekben sportoltak.
Pénteken délután a városi hivatal előtt találkoztak a város képviselői, a baráti városok

képviselői és a vendégek. A Kincső néptáncegyüttes táncosainak rövid bemutatója
után elhangzottak a baráti városok nemzeti
himnuszai, és ünnepélyesen kitűzték az állami
és a városi lobogókat. A küldöttségek tagjai
ezúttal is jól érezték magukat nálunk.
Koraeste a kastély felújított helyiségeiben a
népszerű Martin Kráľ szlovák zongoraművész
koncertjét összekötötték Polka Pál Zselíz város top 12 történelmi érdekessége c. könyvének
keresztelőjével. A kiadvány keresztapja Juhász
András polgármester volt, aki beszédében
értékelte a publikáció jelentőségét, és a
könyvet stílusosan a város környékén talált
régi pénzérmékkel keresztelte meg.
Habár az időjárás nem igazán kedvezett a
látogatóknak, sokan elmentek a parkba az
esti rendezvényre. Aki korán érkezett, megkóstolhatta a sült ökröt, amit ingyen kínáltak,

a később érkezők kolbászt és egyéb specialitásokat kaphattak. Az LM Retro Band együttes
fellépése után péntek este a nagyszínpadon az
ismert magyar énekes, Gergely Róbert szórakoztatta a közönséget. A táncmulatság Rikkonyékkal és DJ Spikoval késő éjszakáig tartott.
Szombaton délelőtt a sportpályákon zajlottak
az események. A stadionban két focitornát
tartottak párhuzamosan, az egyes mérkőzések
között a nézők érdekes bemutatókat néztek
meg vagy evezőpadon versenyeztek. A lőtéren sportlövőverseny volt, a kultúrházban
a polgármester serlegéért folyt sakkverseny.
A focitorna eredményei – felnőttek: 1. FLB
Želiezovce, 2. P. Ruskov, 3. Želiezovce iúsági,
4. Želiezovce A; a legjobb kapus: Hlavacsek
Szabolcs, a legjobb játékos: Milan Dobiáš, a
legjobb góllövő: Adrián Židó. Utánpótlás:
1. Hr. Kľačany, 2. Levice, 3. T. Lužany, 4. Želiezovce; a legjobb kapus: Róbert Gergő, a
legjobb játékos: Balogh Kristián, a legjobb

chard Nosian (Nagysurány), 2. Dušan Bublák (Handlová), 3. Milan Vékony (Szódó).
Nők: Adriana Nosianová (Šurany), 2. Mária
Maturkaničová (Zselíz), 3. Mária Puková
(Nagysalló). Férfiak: 1. Tóth-Kurucz András
(Kőhídgyarmat), 2. Svanczár László (Lontó),
3. Juraj Bundzel (Handlová). Nagykaliber
– férfiak: 1. Tóth-Kurucz András, 2. Jozef Hubert (Zselíz), 3. Juraj Bundzel. Szeniorok: 1.
Dušan Bublák, 2. Ondrej Benke (Handlová),
3. Milan Vékony.
Az idei városi napok egyértelműen pozitív
meglepetése volt a színi előadás. Ernestína

góllövő: Maximilián Mizerák. A sakktornát
a nagyölvedi Berek Géza nyerte. A stadionon
a nézők megcsodálhatták a nyitrai Campana
Batucada együttes dobshowját, valamint Sőre
Péter BMX-világbajnok érdekes bemutatóját,
megnézhették a Vincze testvérek versenyautóit, és sportautókban is tehettek néhány kört

Biohulladék-gyűjtés másként...
Gyakran gondolkodnak, hova tegyék a biohulladékot? Mások tanácsára komposztolót
létesítene vagy létesítettek, mégis gondot
okoz a zöldhulladék elhelyezése, amely folyamatosan, hanem hullámszerűen képződik?
Nincsenek megfelelő eszközeik arra, hogy a
hulladékot a gyűjtőudvarba szállítsák? Tudják, hogy nem kellene, de olykor a kukába is
dobnak zöldhulladékot? Higgyék el, szomszédjaik és ismerőseik is ilyen dilemmákkal
küzdenek. A jó hír az, hogy van megoldás.
Városunk ebben az időszakban valósítja meg
Az osztályozotthulladék-gyűjtés rendszerének
bővítése Zselíz város területén elnevezésű
pályázatot, amelyre 462 886,74 eurós támogatást nyert. A projekt egyik tevékenysége a
biológiailag lebomló kommunális hulladék
(BRKO) mobil-gyűjtése. Lényege, hogy min-

a pálya körül.
A lövészversenyen 4 járás 59 sportlövője
vett részt kiskaliberű pisztoly és revolver,
ill. nagykaliberű fegyver versenyágban három kategóriában: férfiak, nők és szeniorok.
Eredmények – kiskaliber – szeniorok: 1. Ri-

den, zöldterülettel vagy kerttel rendelkező
háztartást egy 240 literes, zöldhulladék gyűjtésére szolgáló edénnyel látnak el. „A biohulladék-gyűjtés új rendszerének célja elsősorban csökkenteni a szemétlerakatokra kerülő
hulladék mennyiségét. Gyakorlati szempontból azt a zöldhulladékot, amelyet a lakosok
eddig a kommunális hulladékra szolgáló kukába tettek, ezentúl külön gyűjtik, és külön
is dolgozzuk majd fel. Az edényeket héthetes
időközönként fogjuk üríteni, az ütemtervet a
város honlapján közöljük” – mondja Haris
Péter, a városi hivatal vagyongazdálkodási
és szolgáltatási osztályának vezetője. A barna
színű edényeket július 6-tól vehetik át a lakosok a vasúti átjárón túl található gyűjtőudvarban. A biohulladék új rendszerű gyűjtése
augusztusban kezdődik.
(ik)

grófnő levelei címmel Juliana Sersenová
forgatókönyvíró és rendező monodrámája
által megelevenedett a zselízi történelem egy
részlete, amely közvetlenül a helyszínen, a
zselízi kastélyban játszódott. Mind a szlovák,
mind a magyar nyelvű előadásnak nagyon jó
visszhangja volt.
Az esővel riogató, változékony időjárás,
valamint a stadionon megtartott program
okozhatta, hogy a parkban tartott délutáni
műsoron kevés ember volt, pl. a Na dosah
rockbanda, majd az aranyosmaróti Inside
rockegyüttes koncertjén kevesen vettek
részt. Jobb volt a helyzet a koraesti koncerten, amikor a e Cellmates együttes
rockandroll és rockabilly számokat adott
elő. A városi napok kicsúcsosodását az ismert Hex együttes fellépése jelentette, amely
megtöltötte a nézőteret. A szombat esti szórakozás is a kisszínpadon ért véget, ahol DJ
Spiko és M-Vocal Music Band szolgáltatta a
zenét.
(r)
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Idén is díjazták a legfinomabb Sacher-tortákat
A Sacher Polgári Társulás egyik fő célkitűzése
az volt, hogy egy tortasütő versenyt honosítson
meg, melyet idén már második alkalommal
szervezett meg. A mostani versenykiírásra nyolc
tortával neveztek, melyek közül a szakmai zsűri
Botta Anikó tortáját ítélte a legkiválóbbnak. A
dobogóra emellett a magyar tanítási nyelvű alapiskola szülői szövetségének és Haris Máriának
a tortája is felkerült.
„Nem könnyű egy ilyen versenyen zsűrizni,
ugyanis mind kitűnő torták voltak, valóban
csak apró különbségeket lehetett felfedezni,
ezért mindenki nagyon büszke lehet magára.
Ugyanakkor valahogyan rangsorolni kellett
a tortákat, ezért minden tartalmi szempontot
figyelembe véve hoztunk döntést” – nyilatkozta
a zsűri elnöke, Páldi Anna, a helyi cukrászda
vezetője.
A szervezet másik célja az volt, hogy felvegye a
kapcsolatot a világhírű bécsi luxusszálló vezetésével, és valamiféle együttműködést alakítson ki

velük. A kapcsolatfelvétel Bécsben idén
tavasszal megtörtént. Első megnyilvánulása a tortasütő versenyen való zsűrizés
lett volna, ám a hotel vezetőségének az
időpont sajnos nem felelt meg. „Amikor
Bécsben jártunk, még nem tudtuk a rendezvényünk időpontját, de abban maradtunk, hogy mihamarabb tájékoztatjuk
őket. Sajnos, a nyár nekik és nekünk is
nagyon sűrű, így nem sikerült megfelelő
időpontot találnunk. Felvettük a kapcsolatot dr. Zacher Gáborral is, aki a család
oldalági leszármazottja, ő is elfogadta a
meghívást, de egy szereplése miatt az időpont
neki sem felelt meg. Zselíz város polgármestere,
Juhász András pedig szabadságát töltötte éppen.
A jövőben sokkal hamarabb kell rögzítenünk
ezeket a dátumokat, hogy a vendégeink is
könnyebben tudjanak időzíteni” – mondta a
társulás elnöke, Sárai András.
Az épület híres lakóiról egyébként két márvány-

tábla is tanúskodik. Az egyik még a század elején
készült német nyelven, míg egy másikat a Csemadok zselízi alapszervezete készíttette 2003-ban.
Mindkettő az épület belső termében volt kiállítva,
az utóbbit viszont a verseny apropóján kihelyezték
a felújított homlokzatra. A Túri Török Tibor által
felajánlott dombormű pedig ennek helyére, a belső
térbe kerül.
Csonka Ákos

Nem mindennapi művészi élményben volt részük mindazoknak, akik június 3-án részt vettek a zselízi református istentiszteleten. Utána ugyanis
a luzerni zeneművészeti főiskola két hallgatója adott koncertet. Delia
Haag szopránénekes rendszeresen koncertezik oratóriumok és misék
szólistájaként, idén nyáron pedig egy Haydn-operában szerepel. Társa
Veszprémben, Budapesten és Brüsszelben végezte hegedű-tanulmányait,
az Estonian Festival Orchestra tagja, többek közt a Berlini Filharmóniában és a Bécsi Konzerthausban szerepel, a Kassai Filharmónia koncertmestereként dolgozik, zselízi, és a neve Mézes Mátyás.
(ik)

Zsúfolt programmal zárta a 2017/2018-as
évadát a Franz Schubert Vegyeskar
A művészeti csoportok – a nyári szünidő miatt – többnyire nem
naptári évben gondolkodnak. Az évad szeptemberben indul és június végén zárul. A zselízi Franz Schubert Vegyeskar számára a teljes
évad is eseménydús volt (farnadi, tornaljai vendégszereplés, báli fellépések, karácsonyi
hangversenyek, jubileumi hangverseny,
fellépés a Bárdos
Lajos Zenei Hetek
budapesti nyitókoncertjén – hogy csak
a legfontosabbakat
említsem), ám az
idényzáró június az
átlagosnál is zsúfoltabbra sikerült. Három fellépés – három merőben különböző repertoárral. Június 8-án,
az Országos Népművészeti Fesztivál nyitóhangversenyén a tesmagi
Amicorum kórussal, a Komlói Munkáskórussal együtt népdalfeldolgozásokat, majd a megye népdalkórusaival palóc népdalokat adott
elő. Egy héttel később a bényi római katolikus templomban szentmise keretén belül Bárdos Lajos Missa tertiájával és néhány katolikus
egyházi művel lépett közönség elé a budapesti Bárdos Lajos Kamarakórus és a párkányi Vox Solaris kamarakórus társaságában. Egy
hét pihenő után a kóruspróbán újabb műfajváltás következett, mert
július 1-jén a garamszentgyörgyi református templomban teljesített
énekes szolgálatot az istentiszteleten, az azt követő hangversenyen és
az emlékműveknél, a koszorúzás alatt.
–hg, fotó: Révész Csilla–

A Szlovákiai Nyugdíjasegylet alapszervezete megalakulásának 20.
évfordulóját ünnepelték a szervezet tagjai május 26-án a művelődési
otthonban. A zselízi szervezet népes tagságát köszöntötte Juhász András
polgármester, Nagy Géza alpolgármester, a nyugdíjasszervezet járási
elnökségének képviselői és a társadalmi szervezetek elnökei is. A polgármester az évforduló alkalmából emléklapot adott át a szervezetnek,
amelyet Šuchter Katalin elnök vett át. A rendezvényen nagy sikert aratott Csicsman Dianának a zselízi nyugdíjas-szervezet tevékenységéről
szóló kisfilmje.
(ik)
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a holnap
Az üléseken nem konfliktuskereső...
– Mégis előfordulnak nézeteltérések és konfliktusok. Ha valakivel problémám van, elmagyarázom neki négyszemközt. Nem vagyok
az a típus, aki nyilvánosan kikiabál valakiről
valamit, megrágalmazza. Nem keresem a nézeteltéréseket, ellenkezőleg, mindig törekszem a
megegyezésre.
Milyennek látja a képviselő-testületben a
képviselők közti kapcsolatokat?
– Szerintem jók. Nincs mindig egyetértés, de
ez természetes, nem vagyunk mindannyian
egy véleményen. Én igyekszem együttműködni,
akivel csak lehet, a kollégáimmal akkor is tartottam a kapcsolatot, ha munkámból eredően
külföldön tartózkodtam. Természetesen, a legjobban azokkal a kollégákkal tudok együttműködni, akikkel megalapítottuk a Želiezovčan
polgári társulást.
Eleinte nem nézték jó szemmel, hogy képviselők polgári társulást hoztak létre, de
aztán főleg a gyermeknapi rendezvénynek
köszönhetően, pozitív visszhangok is érkeztek a tevékenységükről.
– A szódói és mikolai polgári társulások nagyon
jól működnek, és többen megkérdezték, miért
ne lehetne ilyen a városban is. Voltak ellenzők
is, akik szerint konkurálni akarunk Szódóval
és Mikolával. Bántott, hogy néhányan milyen
negatívan gondolkoznak, szerintük minden
mások rovására történik. De megmutatkozott,
hogy ez nincs így. A szódói és a mikolai társu-

lással együttműködünk, sőt én szponzorilag is
támogatom őket. Ennek köszönhetően a polgárok még több rendezvényen vehetnek részt,
következetesen nem ugyanabban az időben
tartjuk ezeket.
Honnan az ötlet, hogy gyermeknapot tartsanak a parkban?
– Valahol Közép-Szlovákiában gyermeknapkor meseerdőt rendeznek. Megtetszett,
elgondolkodtam, mit tehetnénk Zselízen a
gyerekekért, ahol van egy szép parkunk. Ezt
az ötletet előadtam kollégáimnak a társulásban, ők ezt elfogadták, így született meg a
gyermeknap ötlete a zselízi parkban. Örülök,
hogy megvalósult.
Szeretne elárulni magáról valamit?
– Úgy gondolom, hogy a polgárok tudnak
rólam mindent, amit tudniuk kell. Napi
kapcsolatban vagyok velük. Egyenes ember
vagyok, azt mondom, amit gondolok, ami
néha problémákat szül, de én ilyen vagyok.
Nincs mit takargatnom.
Mi az életfilozófiája?
– Nem tartozom azok közé, akik előre terveznek.
Ha ötletem támad, azonnal meg akarom valósítani. Ha valakinek segíthetek, azt is azonnal
teszem. Szerintem a mának kell élnünk, mert
nem biztos, hogy eljön a holnap. Ezért szereztem olyan munkát, amit örömmel végzek, ami
a hobbim. Szívesen vezetek, és szívesen ismerek
meg idegen országokat. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy minden éjszaka más

országban, más városban aludjon. Ilyen a kamionosok élete. Örülök, ha valakinek segíthetek.
Gyakran viszünk kirándulásokra nyugdíjasokat,
szociális otthonok lakóit, ők nagyon hálásak
tudnak lenni azért, ha pl. megállunk olyan helyen, ami nem volt a tervben és hasonlók. Ez az
emberekkel való munka.
Mint a képviselőség is. Meg kell kérdeznem, újra indul a választásokon?
– Eredetileg úgy gondoltam, hogy nem, mert
hosszabb külföldi tartózkodást terveztem, és
családi gondjaim is vannak, de néhányan biztatnak, hogy induljak. Semmit nem tervezek
előre, de ebben az esetben azt mondom, hogy
meglátjuk, mit hoz a közeljövő.
Szeretne még valamit hozzátenni az elmondottakhoz?
– Azért szeretnék képviselő lenni, hogy segíthessek az embereknek megoldani gondjaikat. Néhány dolog abból, amit terveztem,
megvalósult. Tekintet nélkül arra, hogy a
következő választási ciklusban leszek vagy
nem leszek képviselő, az a legfontosabb, hogy
a város a helyes úton haladjon tovább. Meggyőződésem, hogy jelenleg jó irányban halad.
Természetesen nem mindenben, és nem minden megy olyan gyorsan, mint ahogy azt szeretnénk, de városunk most rendben van. Azt
kívánom, hogy ez így folytatódjon, a polgárok
megelégedésére.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Szódói nap 2018: emlékverseny, zene és tánc
A hagyományos rendezvény része már harmadik éve a Ladislav Vékony
Emlékverseny elnevezésű labdarúgó-torna, amellyel idén az ünnepség
kezdődött. Délután műsort adtak a Szódói gyerekek és barátaik, egy
újbarsi énekcsoport, a lekéri Arizona countrytánc-csoport, a csekei
Čakanka folklórcsoport, valamint Kristína Michlová, Alex Jack Fekete,
Lukáš Michlo és Ľuboš Neviďanský tanár a művészeti alapiskolából.

A nap során kihirdették a futballtorna eredményét. Az elsőséget a
helyi Csemadok csapata szerezte meg, a további sorrend: a fiatal

szódóiak FC Korzička csapata, a Svodov Team Altánok, Oroszka és
MIHACO Garammikola.
A közkedvelt sportos-kulturális rendezvényt, amelyről nem hiányoztak a gyermekjátékok, többfajta gulyás, kolbász és egyéb
finomságok sem, este táncmulatság zárta.
(šh)

Zselízi tevékenysége felújításának 20. évfordulóját ünnepelte a Matica slovenská alapszervezete. A nívós megemlékezésen részt vett az
MS elnöke, Marián Gešper, első alelnöke Marek Hanuska, Libuša
Kľučková és Dáša Machalová elnökségi tagok, Eva Smolíková parlamenti képviselő, Igor Éder és Csenger Tibor megyei közgyűlési
alelnökök, valamint Nagy Géza polgármesterhelyettes.
(šh)
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A mának kell élni, mert nem biztos, hogy eljön
Kamionos, de taxis is. 2014 novemberében a helyhatósági választásokon zselízi
képviselő-jelöltként indult, 608 szavazatot
szerzett, és az első számú pótképviselő lett.
Tevékenykedik a szociális és az egészségügyi
bizottságban, valamint a közérdekvédelmi
bizottságban is, alapító tagja a Želiezovčan
polgári társulásnak. Šuchter Norbert.
Zselízről származik?
– Igen. Itt születtem 1975-ben, itt jártam óvodába, iskolába.
Mivel foglalkozott gyermekkorában és mi
szeretett volna lenni?
– Mint az átlagos kisfiúk, nekem is voltak olyan
álmaim, hogy rendőr leszek, tűzoltó vagy katona. Sokat jártam a természetbe, horgásztam,
bicikliztem, futballoztam, de mindet csak szórakozásképpen. Az alapiskolában kézilabdáztam, a szaktanintézetben futballoztam.
Milyen szaktanintézetbe járt?
– Eredetileg katonai iskolába szerettem volna
menni, de lebeszéltek róla, így aztán az élelmiszeripari szaktanintézetben kötöttem ki, amit kitüntetéssel elvégeztem. Hentesnek tanultam.
Dolgozott a szakmájában?
– Másfél évet vagy kettőt. De azt már csak
később. Az iskola elvégzése után vállalkozásba
kezdtünk a bátyámmal. A sorkatonai szolgálat
után biztonsági szolgálatos lettem, pénzszállító. Megszereztem a fegyverviselési engedélyt,
elvégeztem néhány tanfolyamot és gyakorlatot.
Hol dolgozott?
– Először a lekéri pszichiátriai intézetben.
Alkalmazottja voltam a Help nevű biztonsági
szolgálatnak a tolmácsi gépgyár területén. Ezt
követően mentem a mohi atomerőműbe, ahol

Föld-napi önkéntes munkában...
a erőmű-védelmi beavatkozó egység parancsnoka lettem.
Utána kezdett sofőrködni?
– 2000-ben kamionozni kezdtem.
Miért?
– Mindig vonzottak a nagy járművek, talán a
véremben van, apám után. Apám még fiúként
hagyott vezetni a mezei utakon V3S-t. Ezért

szereztem meg a jogosítványt a személyautó
után teherautóra, kamionra is. Vonzott a
kamion, hát kipróbáltam. Ma is szeretem, a
vezetés örömet szerez.
Merrefelé járt kamionnal?
– Egy szlovák cégnél kezdtem, mert
gyakorlat nélkül sehol nem akartak
alkalmazni. Fél év múlva Olaszországba mentem, és három évet egy
olasz cégnél töltöttem. Beutaztam
Franciaországot,
Németországot,
Belgiumot és Olaszországot...
Tehát lehetősége nyílt saját szemével meggyőződni az említett
országok lakosainak életéről...
– Igen. Az embereknek néhol ideális
életük van, de mindenütt megélnek
problémákat is, pl. csökken a bevételük, miközben növekednek a kiadásaik. Annak köszönhetően, hogy már
évek óta járom ezeket az országokat,
módom van összehasonlítani néhány dolgot.
Miért döntött végül is a taxizás mellett?
– Lányom született, és amikor óvodás lett, nehezen viselte, hogy három hónapos turnusokra
járok. Úgy gondoltam, hogy ő nekem előbbre
való, mint a pénz, ezért hazatértem és megpróbáltam személyszállításból megélni. Már tizedik éve működik, 2008 februárjában kezdtem.
Úgy megy, mint ahogy a vállalkozások Szlovákiában és Zselízen, de valahogy megélünk.
Mikor kezdte érdekelni a helyi politika?
– Mindig érdekelt a politika, amikor kamionoztam, kinevettek, hogy állandóan az előírásokat tanulmányozom. Mindig érdekeltek ezek
a dolgok, a vállalkozásokat érintők is. Időnként
viccelődtem, hogy jelöltetem
magam polgármesternek, mire a
feleségem azt mondta, hogy ha
megválasztanak, elválik tőlem.
De ami igazán megérintett,
amikor láttam, hogy a gyerekek
Karolináról télen gyalog vagy
biciklin jártak iskolába...
Ez mikor volt?
– Az elmúlt választási időszakban, amikor kemény fagyok,
hóviharok voltak, amikor autóval is gondot okozott közlekedni,
azok a kicsi gyerekek gyalog vagy
biciklivel jártak. Megkérdeztem
a városi hivatalban, hogy nem
lehetne-e ezeket a gyerekeket
beszállítani az iskolába, mire
azt a választ kaptam, hogy nem
lehet. A városnak nem áll rendelkezésre e célra autó. Én azonban tudtam, hogy
van a városnak autója...
Ez érintette meg?
– Igen. Nem bírtam megérteni, miért nem
old meg a város ilyen problémát. Főleg, mikor
gyerekekről van szó. Elmentem Karolinára
és felajánlottam a segítséget, onnantól saját
költségemen hordtam őket, vagy csak azért az

árért, amibe a buszjegy kerül. Ha volt nekik,
adtak, ha nem volt, nem adtak. Természetesen,
csak a választások után kezdtem hordani őket,
nehogy azt mondják, politikai jópontokat aka-

rok szerezni.
Tehát jótékonykodott...
– Igen, biztosítottam a gyerekek szállítását, jómagam vagy az alkalmazottaim, a
saját költségemre. Utána, a választások
után beszéltem erről az új polgármesterrel,
így később a város felvállalta az utaztatást.
Képviselővé válásomkor azonban megdöbbentett, amikor megtudtam, hogy az előző időszak
elszámolásában szerepelt egy 600 eurós összeg
a gyerekek iskolába utaztatására.
Ez hogyan lehetséges?
– Nem tudom. Rákérdeztem, de senki nem
tudta megmagyarázni. Legfontosabb azonban,
hogy az új polgármesternek köszönhetően a
probléma megoldódott, és én örülök, hogy segíthettem. A mai napig integetnek a gyerekek,
ha meglátnak.
Az vezette hát a helyi politikába, hogy az
embereknek akart segíteni?
– Igen, mindenképpen. Mint vállalkozó gyakran
segítek szponzorilag a személyszállításban.
Mint képviselő, köteles vagyok segíteni az embereknek megoldani a gondjaikat.
Mint képviselő-jelölt, pótképviselő, majd
képviselő biztosan volt valamilyen elhatározása. Sikerült teljesítenie?
– Voltak elhatározásaim és némelyiket
sikerült megvalósítanom. Inkább úgy mondanám, hogy voltak sikereim és sikertelenségeim, a polgároktól kaptam pozitív és
negatív visszajelzést is. Dicséretet és sértést
is. Ezzel azonban számolni kell, ha erre adja
az ember a fejét. Legfontosabb azonban,
hogy a város elindult egy jó úton és ez már
észlelhető is.
Jó érzés tölti el azért, hogy ehhez hozzájárult?
– Igen. Ugyan újoncnak számítok ebben a világban, külsőre úgy tűnhet, hogy nem vagyok
aktív, túl csendes vagyok, de nekem ilyen a
természetem. Ha szükséges, megmondom a
magamét, ha nem, figyelek...
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Elég hely lesz az óvodákban, kibővítik
a mikolai óvodát
A Statisztikai Hivatal adatai szerint
2015-ben Zselízen 307 négy év alatti
gyermek élt. Nagyrészük a helyi óvodákat
látogatja, ill. fogja látogatni – természetesen
csak abban az esetben, ha lesz elég férőhely.
Egyelőre nincs, de várható, hogy a dolgok e

téren javulnak majd.
Mindhárom zselízi óvoda száz százalékban foglalt, 170 gyerek látogatja, sok
osztályban a beíratott gyerekek létszáma
meghaladja a törvényben megengedettet.
Az óvodák helyszűke miatt nem tudnak
minden jelentkezőt fogadni, az elmúlt
években néhány beiratkozni kívánó jelentkezőt vissza kellett utasítaniuk. A város a
helyzetet úgy kívánja megoldani, hogy
bővíti a garammikolai óvodát, az épületet
felújítja, és egy szárnnyal bővíti. Sikeresen
pályázott az Integrált Regionális Operatív
Programban, amelynek keretében vissza
nem térítendő támogatást nyert, így az
elkövetkező időszakban 344 ezer eurós
beruházást hajthat végre.
A beruházás három fő tevékenységből áll
majd: az épület bővítése és átépítése, anyagi–

műszaki felszereltségének biztosítása, valamint az épület energiatakarékosságának növelése. A hozzáépített szárnyban kap helyet
az étterem, a nappali helyiség, a gyerekek és
a személyzet öltözője, szociális helyiségei és
a hálóterem. Átépítik a meglevő helyiségeket is, ennek során felújítják az elöregedett
elektromos vezetékeket, fűtéscsöveket és
a kazánt is. A projekt megvalósításával az
óvoda kapacitása 21 hellyel bővül, tehát
egy helyett két osztály befogadására lesz
alkalmas, és akadálymentesítik az épületet.
A projekt összköltsége 344,13 ezer euró, a
megalapozott költségek 200,7 ezer eurót
tesznek ki, ebből a vissza nem térítendő
támogatás összege 190,6 ezer euró, az
önrész pedig 10 ezer euró. A projekt megvalósítását jövőre kezdik el, és várhatóan
2021-ben fejezik be.
(ik)

Felszámolják a szódói temető melletti
6 kilométernyi
illegális szemétlerakatot
A zselíziek évek óta azon igyekeznek, hogy rakat több év alatt alakult ki. A hozzávetőlekerékpárút épül
eltüntessék az illegális szemétlerakatokat a gesen 50 x 20 méteres területen 1000 köbvárosból, sőt, sokan rendszeresen bekapcsolódnak az ilyen típusú társadalmi munkába.
Megemlíthetjük pl., hogy a Föld napja alkal-

mából Zselízen idén már 11. alkalommal
tartották meg a városszerte több tucat
önkéntest megmozgató rendezvényt. Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk tehát, hogy
városunknak minden nehézség nélkül meg
tudná védeni erkölcsi jogát egy esetleges
ilyen célú állami vagy egyéb támogatáshoz.
Erre szerencsére nem volt szükség az Emberi erőforrások operatív program keretében
meghirdetett, illegális szemétlerakatok felszámolására irányuló projektkiírás során.
A pályázati felhívást tavaly tették közzé, és
miután a város az első kiírás során beadott
kérvénye sikertelen volt, nemrég újra beadta. Ezúttal csaknem 50 ezer eurónyi vissza
nem térítendő támogatást kapott a szódói
temető melletti illegális szemétlerakat likvidálására. A pályázat megalapozott költségeinek összege 49 ezer euró, a város önköltsége
2,45 ezer euró lesz.
A szódói temető melletti illegális szemétle-

méternyi, tehát kb. 360 tonna hulladék halmozódott fel. Ebből 200 tonnára becsülhető
az építkezési hulladék, 160 tonnára pedig az
egyéb, osztályozatlan szemét mennyisége. A
szemétlerakat felszámolásának projektje magába foglalja a szemét összegyűjtését, szelektálását, elszállítását és elhelyezését, valamint
az érintett terület rendezését. A projekt ideje
alatt tájékoztató kampány is folyik hasonló
lerakatok kialakulásának megelőzése, elkerülése érdekében. A munkát az elkövetkező hónapokban végzik el, és a tervek szerint
ősz végéig fejezik be.
(ik)

1→

hogy biztonságos közlekedést biztosít a városrészek és a központ között, valamint hogy
különböző funkciók mentén köti össze a város egyes részeit, így lehetővé válik általa az
iskolák, a munkahelyek megközelítése vagy
a szabadidős kerékpározás. A Garam menti
szakasz az Óbars—Garamszentgyörgy szakaszon már létező regionális Garam Menti
Kerékpárút része lesz. A tervek szerint
a munkák, amelyek egy szakaszon a közvilágítás megépítését is tartalmazzák, 6 hónapot vesznek majd igénybe.
(ik)

Automata öntözőberendezés
a stadionon

A Szlovák Labdarúgószövetségnek és a város közös finanszírozásának köszönhetően a
zselízi futballpályán automata öntözőberendezés segítségével biztosítják ezentúl a gyep öntözését. A Szlovák Labdarúgószövetség A
labdarúgás infrastruktúrája átalakításának
és építésének támogatása elnevezésű pályázati felhívásának keretében a város 10 ezer
eurós támogatást kapott az automata öntözőrendszer építésére. A projekt összköltsége
közel 16 ezer euró volt, a város 5965 euróval járult hozzá a megvalósításhoz. Sokol
László, a Városi Sportklub elnöke szerint
az automata rendszer lehetővé teszi, hogy
a gyep öntözése során időt, vizet és emberi
munkát takarítsanak meg. Az öntözés új
rendszerének köszönhetően pontosabb lesz
a vízelosztás, a gyep gyorsabban és egyenletesebben nő majd. A RainBird rendszer szállítója az IVO K. volt, amelynek az elmúlt hetekben sikerült telepítenie a rendszert. Ennek köszönhetően a 2018/2019-es idény első hazai
mérkőzéseit már az új öntözőberendezéssel locsolt füvön játszák le.
(ik)
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Többlettel gazdálkodott tavaly a város
1→

lakosok helyzetét igyekszik javítani, és hogy
néhány nappal az ülés előtt a javaslatot a
nyilvánosság is véleményezhette egy lakossági találkozó során. Marianna Šedivá képviselő a
javaslat egyes részeinek megalapozottságát, konkrétan egy integrált szolgáltatású egészségügyi
központ létesítését kérdőjelezte meg. „Miért
van szükségünk egy napi ellátást nyújtó új
központra, amilyenből városunkban több is
működik, amikor a legnagyobb egészségügyi
gondunk, hogy július 1-jétől megszűnik az
egészségügyi készültség Zselízen, és Léván is
csupán 22:00 óráig lesz elérhető?” – kérdezte
a képviselő. Juhász András polgármester
szerint viszont van benne perspektíva, mivel
az integrált egészségügyi központ keretében készültséget is lehetne létesíteni, bár a
költségekhez a 36 ezer lakosú régió 22 községének hozzájárulása is szükség lenne. Az
előterjesztés kidolgozója, Csicsman Diana elmondta, hogy a javaslat kidolgozása során a
helyi orvosokkal is felvették a kapcsolatot, de
azok – egyetlen kivételével – nem mutattak
hajlandóságot készültségi szolgálatokat vállalni. Csenger Tibor megdicsérte a javaslatot,
ám hiányolta a legfrissebb munkanélküliségi
mutatókat. Mivel a kidolgozó szerint ezek
nem álltak rendelkezésre, a képviselő vállalta, hogy megszerzi az adatokat. A közösségi
fejlesztési tervet jóváhagyta a testület, majd
szoros többséggel az integrált egészségügyi
központ létesítésének pályázatát, amelyet
a megelőző napirendi pont során vitattak
meg. A maximum 700 ezer eurós támogatású

projekt esetleges megvalósulása esetén egy új A képviselő-testület jóváhagyta a főellenőr terendelőközpont létesülhet.
vékenységének második félévi tervét, a határozaA testület jóváhagyta néhány Schubert utcai, tok teljesítéséről szóló beszámolót, és tudomásul
összesen 350 m2 kiterjedésű telek eladását vette a városi rendőrség májusi tevékenységéről
2646 euróért vagyonjogi viszonyok tisztázása szóló beszámolóját. A rendészeti szerv munkáját
céljából, négy 16 négyzetméteres Komenský két képviselő véleményezte. Polka Pál megutcai telek eladását parcellánként 157,76 eu- jegyezte: lát javulást a rendőrök munkájában,
rós áron, valamint határozott arról is, hogy javítani kell azonban az állami rendőrséggel
városi tulajdonban levő termőföldet ad bér- való viszonyt, és gyakrabban kellene gyalogosan
be a fegyverneki Poľno K-nek hektáronként járőrözni. Šuchter Norbert megdicsérte a rendévi 130 eurós bérleti díj ellenében. Miután őröket, amiért a szupermarket mellett példásan
egy Csehországban élő ingatlantulajdonos jártak el a járókelőket zaklató hajléktalanokkal
ajándékként felajánlott a városnak egy 344 szemben. A testület jóváhagyta, hogy a szlonégyzetméteres kertterületet és egy
1170 négyzetméteres szőlőültetvényt,
a képviselők arról határoztak, hogy a
város elfogadja a felajánlást. A testület
egy Ötvös utcai ingatlan pályázat
útján való eladásáról is döntött. A
telekről a város saját költségére távolította el az építményt, az eladási ár
a szakértő által meghatározott 5600
eurós összegből és a város szanálással
kapcsolatos, 5997,31 eurós kiadásából
tevődik össze. Ugyancsak jóváhagyta
az egykori szódói óvoda ingatlanjai- Az egykori készültség bejáratán júliustól egy felirat
nak eladását. A 670 m2 területen álló olvasható: a legközelebbi szolgálat a lévai rendelőközépítményt a város korábban már két pontban található. Sokak szerint ez a legnagyobb helyi
alkalommal is sikertelenül kínálta probléma az egészségügyben.
eladásra a becslő által megállapított
20 300 eurós áron. Ezúttal a városi hivatal vák alapiskola pályázatot nyújtson be Olvasói,
javaslatára 15%-kal csökkentették az árat, matematikai és természettudományi műveltség
így a város az ingatlant 17 255 eurós áron címmel, valamint az önrész biztosítását 10 ezer
eurós határösszegig.
(ik)
hirdeti meg.

Már a Szoroska is nehezen átjárható
A júniusi, 49. önkormányzati ülés általános
vitájában a képviselők főleg közlekedési és
építésügyi kérdésekkel foglalkoztak. Juhász
András polgármester nyilvánosan gratulált
Milan Ivannak, akit a Büntetésvégrehajtási
és Igazságügyi Rendészet tábornokává léptettek elő.
Miroslav Kriška megjegyezte, hogy nemcsak

a Petőfi utcában, hanem a Szoroskában is
gondok vannak az utca nehéz átjárhatósága
miatt. A polgármester megjegyezte: már
felkérte a Petőfi utcai fogadóiroda üzemeltetőjét, hogy az épület udvarán létesítsenek
parkolóhelyeket, ezáltal tehermentesítsék
a forgalmat. A Szoroska szerinte speciális
probléma annak ellenére, hogy egyirányú
utca. Sokol László
kérdésére
az
újonnan
épülő
bevásárlóközpont
parkolójának főútra
való
csatlakoztatásáról elhangzott,
hogy az objektum
építése után építik
át a terület előtti
út kereszte ző dést
azzal a céllal, hogy
a parkoló irányából
is folyamatos legyen
a közlekedés. Polka
Pál a Szoroskával
kapcsolatban
kijelentette: már 15.

századi térképeken is szerepel, és valószínű,
hogy Franz Schubert is ezen az útvonalon
közlekedett.
Kovács Kázmér a városközpontba tervezett
többrendeltetésű épületek előkészületeiről
kérdezett. A polgármester szerint elég javaslat gyűlt össze ahhoz, hogy ki lehessen választani a megfelelő alternatívát. A tervezők
nyitottak a város módosításaira, jelentette ki
a polgármester, így júliusban esedékes lehet
egy munkaértekezlet és talán döntés is az
ügyben.
Sokol László azt javasolta, hogy a közösségi
szociális fejlesztési tervben részleges célként
szereplő közmosoda a piactéri épületben
létesüljön, ahol vízvezeték és közcsatornacsatlakozás is rendelkezésre áll, ráadásul egy
városi alkalmazott is dolgozik ott. Miroslav
Kriška javasolta, hogy a város építse ki a
rendőrség előtt egy szakaszon hiányzó járdát
a Schubert utcában. Észrevételeit két lakos
is megtette: egyikük azt kérte, a város tegye
rendbe a buszmegállók környékét, különösen
a garammikolai megálló mögötti területet,
másikuk pedig a szlovák alapiskola előtti
járda megtisztítását kérte a várostól. (ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/7,8, július-augusztus, XIX. évfolyam

Ha ötletem támad, azonnal meg akarom valósítani. Ha valakinek segíthetek, azt is azonnal
teszem. Szerintem a mának kell élnünk, mert
nem biztos, hogy eljön a holnap. Ezért szereztem olyan munkát, amit örömmel végzek, ami
a hobbim.
(Bővebben a 4. és 5. oldalon.)

...minden, zöldterülettel vagy kerttel rendelkező háztartást egy 240 literes, zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló edénnyel látnak el. fel. A
barna színű edényeket július 6-tól vehetik
át a lakosok a vasúti átjárón túl található
gyűjtőudvarban. ...
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SELÍZI

ára: 0,35 euró

...közel 12 ezer euróból valósulhat meg a
700 éves freskók konzerválása. A döntés
értelmében ezúttal a Veronika kendőjét és
Jézus temetését ábrázoló, két részből álló
falikép kerül sorra, amely a Becsei Vesszős
György végítéletét ábrázoló mellett helyezkedik el a szentély délkeleti falán.
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Júniusi önkorányzati ülés

Többlettel
gazdálkodott
tavaly a város
A városi képviselő-testület június 21-én a
városi hivatal esketőtermében tárgyalt a
választási időszak 49. soros ülésén. Bevezetőben a jelenlevők több ponttal bővítették
a napirendet. Ezek közt volt a választási
körzetek számának, a képviselők számának
és a polgármester munkakötelezettségének
meghatározása, az ülések időpontjának
meghatározása az időszak végéig, valamint
a szlovák alapiskola új projektjének jóváhagyása.
Hosszabb vita nélkül jóváhagyták, hogy az
őszi helyhatósági választások során egyetlen
választókörzet legyen a város egész területe.
A 2018–2022-es időszakban is 12 képviselő
ül majd a testületben, a polgármester pedig
továbbra is teljes munkakörben végzi feladatát. A jelen időszak hátralevő önkormányzati
üléseit augusztus 28-án, szeptember 27-én
és október 25-én tartják.
A képviselők a város zárszámadásának
megvitatása során megismerkedtek a
költségvetés teljesítésének sarokszámaival.
Többek közt megtudták, hogy a város
tavaly 146 470 ezer eurós tiszta többlettel
gazdálkodott, amely az évzárás után a tartalékalapba került. A testület tudomásul vette
a programköltségvetés tavalyi teljesítését,
a főellenőr ezzel kapcsolatos álláspontját,
a könyvvizsgáló beszámolóját, a büdzsé
értékelő beszámolóját, kifogásemelés nélkül
jóváhagyta a zárszámadást, a város egész
éves gazdálkodását, valamint a tartalékalap
említett többletképzését.
Élénkebb vitát váltott ki a közösségi szociális szolgáltatások 2018–2023-as időszakra
szóló fejlesztési terve. Az előterjesztő tudatta a városatyákkal, hogy a fejlesztési terv
elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű
→2

Az idei városi napok során zenés fellépéseken, számos sportversenyen szórakozhatott a nagyközönség,
de volt ökörsütés, könyvkeresztelő és színvonalas színházi előadás is. A rendezvény utolsó megmozdulása a Hex együttes koncertje volt, amely megtöltötte a kastély előtti nézőteret.
(fotó: šh)

6 kilométernyi kerékpárút épül
Fenntartható, biztonságos, környezet- és egészségkímélő, aktív életstílust támogató – ilyen
lenne az ideális közlekedés egy modern városban. Ebben az irányban mozdul el Zselíz is,
amely a közeljövőben 6 kilométernyi új kerékpárút kiépítésével ugrásszerű fejlődést érhet el
ez irányban. Belátható időn belül ugyanis az Integrált regionális operatív program keretében
1,227 millió eurós költségvetésből elkezdődik a városi kerékpárút-építési projekt megvalósítása. A város 62 ezer eurós önrésszel vállal szerepet a költségekben.
A kerékpárút-hálózat összeköti a város szinte összes részét Szódótól egészen a szabadtéri
színpadig és a Nyári utcáig, tehát szinte az ipari zónáig észak-dél irányban, valamint a Garamtól a Sári-patakig kelet-nyugat irányban. A 6236 méter hosszú szakasz a Garam mentén
halad csaknem Szódótól a zselízi közúti hídig, Garammikolán a Mikolai és a Folyóparti utcát,
Zselízen a Sládkovič, a Béke, a Štúr, a Nyári utcát, a városi parkot és a Sári patak-mentét
érinti.
A kerékpárút több olyan feladatot is ellát majd, amelynek teljesítését mind a város, mind több
polgári társulás, mind pedig a lakosok igyekeztek elérni. Az egyik legnagyobb pozitívum,
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