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Dúfam, že tak ako sa rozvoj mesta v uplynulých rokoch rozbehol, bude aj pokračovať
a mesto bude napredovať. To želám sebe aj
občanom. Prial by som si tiež, aby boli ľudia
k sebe pozornejší a zodpovednejší a aby z
nich tá nevraživosť vyprchala.
(Viac na 4. a 5. str.)

...konzervovanie 700-ročných fresiek s cie-

ľom zachovania ich stavu môže uskutočniť
za 12 tis. eur... ...pokračuje sa v reštaurovaní gotických kamenných prvkov kostola.
Navrátenie pôvodného stredovekého stavu
sa vlani začalo zo sumy 10 tis. eur, v tomto
roku je k dispozícii 15 tis. eur.
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ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

Ponuka voľnočasových aktivít
- s termínmi
- miestami konania
- menami a kontaktmi
vedúcich krúžkov
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Augustové zasadnutie MsZ

Aj samospráva
plánuje
zriadenie jaslí
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej 50. schôdzi 28. augusta v sobášnej sieni mestského úradu. Po
úvodných obligatórnych bodoch poslanci
odsúhlasili návrh budúceho prevodu majetku medzi Nitrianskym samosprávnym
krajom a mestom, a to autobusového
zastávkového pruhu a spevnenej plochy
s odvodnením na križovatke Schubertovej
a Rozmarínovej ulice. Prevod majetku,
resp. zmluva o budúcej zmluve o prevode
je predpokladom na vydanie stavebného
povolenia na tieto stavby. Na poslaneckú
otázku o potrebe riešenia tejto križovatky
primátor Ondrej Juhász poznamenal, že to
mesto pripravuje na Rozmarínovej ulici
bytovú výstavbu, ktorá si bude vyžadovať
vhodné dopravné pripojenie. MsZ schválilo aj návrh na kúpu pozemkov, potrebných
na realizáciu projektu budovania cyklotrás
na území mesta. V zmysle návrhu má
mesto odkúpiť pozemky s rozlohou 30 124
m2 za 0,50 eur za meter štvorcový, čiže
spolu za 15 062 eur od PD Pohronie Želiezovce. Ako informovala vedúca oddelenia
výstavy MsÚ Emese Gubíková, náklady
na nákup týchto pozemkov sú zahrnuté
v projekte a budú teda mestu refundované,
s veľkou pravdepodobnosťou ešte do konca tohto roka.
Po dlhšej rozprave bol schválený aj návrh na predloženie projektového zámeru
na vybudovanie detských jaslí, ako aj projektového zámeru na vybudovanie materskej školy. Vedúca odboru výstavby oboznámila poslancov s tým, že mesto pripravuje prestavbu súčasného objektu ZUŠ na
materskú školu a detské jasle, v súčastnosti
prebieha verejné obstarávanie na projek→2

V pondelok 3. septembra sa začal nový školský rok. V ZŠ Želiezovce nastúpilo 476 žiakov, z toho 62
prvákov v troch triedach. V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským začalo školský rok 278 žiakov, z
toho 33 prvákov v dvoch triedach.
(foto: šh)

PHSR: Z 35 navrhovaných
projektov je 5 úplne a 24
čiastočne zrealizovaných
Novela zákona o podpore regionálneho
rozvoja určuje samosprávam povinnosť
každoročne vypracovať správu o plnení
Programu
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho rozvoja. Správu za uplynulé
obdobie vypracovalo aj mesto Želiezovce.
Obsahuje informáciu o zrealizovaných
aktivitách s vyčíslením množstva použitých
vlastných a externých zdrojov, ako aj
spôsobu ich získania.
Z celkového množstva 35 v PHRSR
navrhovaných projektov mesto do konca

minulého roka zrealizovalo 5, z toho 1
výlučne z vlastných prostriedkov. Ďalších
vyše 24 projektov už bolo začatých, čiastočne
realizovaných, prípadne v prípravnej alebo
projekčnej fáze.
Medzi
realizovanými
a dokončenými
projektmi z vlastných zdrojov mesta
bola zaradená čiastočná rekonštrukcia
Domu kultúry, na ktorú v minulom roku
mesto vynaložilo takmer 20 tisíc eur.
Z vlastných prostriedkov prebehla v prvej
polovici volebného obdobia aj výstavba
→5
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tovú dokumentáciu. V prípade úspešnosti
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
by na objekte prebehla komplexná rekonštrukcia. V prípade úspechu jedného z projektov sa časť rekonštrukčných prác vykoná
z nenávratného finančného príspevku a na
časť bude musieť mesto obetovať vlastné
prostriedky. Marianna Šedivá poznamenala,
že pred vyše desaťročím bola z objektu odsťahovaná materská škola a teraz ide mesto
vynakladať finančné prostriedky na to, aby
tam bola opäť MŠ. Ľudovít Baka a Marek
Kepka upozornili na dôležitosť otázky
umiestnenia ZUŠ v prípade, že dôjde k jej
vysťahovaniu z objektu. Primátor vyhlásil,
že existuje niekoľko alternatív na umiestnenie umeleckej školy, avšak garantuje, že to
bude v dôstojných priestoroch. Spomenul
aj niekoľko možností – krídlo mestského
úradu alebo prípadne kaštieľ. Ako Emese
Gubíková poznamenala, celkové náklady na
prestavbu objektu sú vyčíslené na 1,022 mil.
eur, z toho na časť pre MŠ 856 tis. eur, na
časť pre jasle 166 tis. eur. Oprávnené výdavky budú na úrovni 250 tis. eur.
Zastupiteľstvo schválilo účasť mesta
v prípadnej opakovanej dražbe na objekt
bitúnku v Želiezovciach. Prvé kolo sa konalo koncom augusta, niekoľko dní po konaní
zasadnutia MsZ s vyvolávacou cenou 21 200

vo výške asi 3000 eur.
mátor podotkol, že zámer si vyžaduje zmeMsZ schválilo odkúpenie ponúknutej nu územného plánu, ako je však zvykom,
parcely v areáli štadióna s rozlohou 8 m2 náklady súvisiacich zmien a doplnkov bude
za cenu 30 eur a predaj 4 pozemkov na znášať developer, ktorým je želiezovský
Komenského ulici, všetky s rozlohou 16 subjekt. Ondrej Juhász sa zároveň zmienil
m2 za cenu 157,76 eur za parcelu.
MsZ prerokovalo návrh zmeny
programového rozpočtu mesta,
ku ktorému bolo podľa ekonómky
mesta Moniky Tomekovej potrebné
pristúpiť z dôvodu aktualizácie jeho
čerpania. Bežné príjmy podľa návrhu
zmeny sú predpokladané o 251 tis.
eur, kapitálové o 446 tis. eur vyššie
a tomu zodpovedajúc sa zvyšujú aj
predpokladané výdavky: bežné o 179
tis., kapitálové o 495 tis. eur. MsZ
návrh zmeny schválilo. Zobralo na
vedomie informatívnu správu o pohľadávkach, od vymáhania ktorých V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry na aubolo upustené v minulom roku, sprá- gustovom zasadnutí odznelo, že v poslednej dobe bolo
vu o výsledkoch finančných kontrol učinených priveľa úprav. Väčšina z nich však súvisí s
a správu o kontrole plnenia uznesení, tým, že mesto postupne prevzalo činnosti, ktoré predktorú aj schválilo. Pri prerokovaní tým zabezpečovali externí dodávatelia, napr. odvoz
správy o podaných súťažných ná- odpadov, správu cintorínov a ďalšie služby.
vrhoch na prenájom nebytových
priestorov mesta vedúci oddelenia správy aj o ďalších aktivitách zameraných na prímestského majetku a služieb MsÚ Peter Ha- pravu pozemkov na výstavbu rodinných
ris informoval o tom, že na tri ponuky zare- domov. Na poslaneckú otázku Ľudovíta
agovali traja záujemcovia, iba dve ponuky Baku o stave vyhodnocovania ponúk na
však obsahovali všetky predpísané polyfunkčnú výstavbu na Mierovej ulici
primátor odpovedal, že od autorov jedného
náležitosti. MsZ na základe správy
schválilo uzavretie nájomnej zmluvy z troch prezentovaných ponúk je potrebné
na nebytový priestor v Dome služieb vyžiadať ďalšie materiály. Po ich doručení
s rozlohou 101,5 m2 a na nebytový sa zastupiteľstvo bude môcť rozhodnúť
priestor na Mierovej 8 (bývalé CVČ) o tom, ktorou cestou chce vykročiť pri
s rozlohou 47 m2. Zobralo na vedomie budovaní polyfunkčných domov. Ako poinformatívnu správu o vyhlásených znamenal primátor, rozhodnúť by o tom
obchodných verejných súťažiach mohlo ešte súčasné mestské zastupiteľstvo
(ik)
mesta. Peter Haris v rámci nej oboz- pred voľbami.
námil poslancov s tým, že do žiadnej
z dvoch vyhlásených súťaží neprišli
Niekdajší bitúnok je dnes len nebezpečná zrúcanina žiadne cenové ponuky (išlo o objekt
pri Hrone. Obraz mesta kazí v oblasti, v ktorej mesto (a bývalej MŠ vo Svodove a pozemok
podľa najnovších správa a súkromný developer) plánu- na Zlatníckej ulici). Vedúca oddelenia
je výstavbu rodinných domov. Na základe rozhodnutia organizačno-správneho a sociálnych
MsZ sa mesto zúčastní na dražbe nehnuteľnosti. V vecí MsÚ Diana Csicsmanová predstavila inforatívnu správu o zmene
prípade, že objekt vydraží, ho plánuje zbúrať.
organizačnej štruktúry MsÚ, ktorú
eur, no skončilo sa neúspešne. Ako pozna- MsZ zobralo na vedomie. V súvislosti s tým,
menal právnik mesta Peter Nyúl, v druhom že zmeny v štruktúre sa dotkli aj voľnočakole zvykne byť vyvolávacia cena znížená sových aktivít, Tibor Csenger poznamenal,
oproti pôvodnej. Alexander Tóth upozornil že je veľmi dôležité vhodným spôsobom aj
na možné ekologické riziká, ktorým bude propagovať voľnočasové aktivity ponúkané
musieť mesto čeliť v prípade odkúpenia ob- mestom. MsZ zobralo na vedomie aj správu
jektu, i tak si však väčšina poslancov osvoji- o činnosti mestskej polície za jún a júl tohto
la názor primátora, že je to jedinečná šanca roka.
Predseda komisie výstavby Kazimír
na riešenie problému s objektom v havaZačiatkom leta mesto postavilo ďalšie detské
rijnom stave a návrh schválila. Na schôdzi Kovács v rámci interpelácií spomenul
ihrisko, tentoraz na Rákócziho ulici. Na náklaodznelo, že odstránenie objektu si vyžiada investičný zámer na vybudovanie ďalšej
doch sa podieľal aj developer výstavby obchodlokality
na
výstavbu
rodinných
domov.
Ide
50 až 100 tis. eur. V prípade úspechu dražby
ného centra, spoločnosť KLM real estate, ktorý
však mesto môže počítať s príjmom z úhra- o územie vedľa mestom vytvorenej lokality
prispel sumou 20 tis. eur.
(foto: hcs)
dy daňového nedoplatku majiteľa bitúnku s rovnakým účelom na Poštovej ulici. Pri-
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Začne sa s opravou vozoviek. Prvá bude Fučíkova ulica
V diskusii augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach bola
reč najmä o mestskej časti Mikula, školstve,
investíciách a každodenných problémoch
občanov. Niekoľko obyvateľov sa poslancom posťažovalo na nedostatočnú kapacitu
mikulskej materskej školy, kde nedokázali
zabezpečiť prijatie niekoľkých mikulských
detí. Primátor oboznámil prítomných s tým,
že práve prebieha verejné obstarávanie dodávateľa prác rozšírenia a modernizácie budovy mikulskej škôlky, na ktoré mesto získalo
nenávratný finančný príspevok.
Diskutujúca z radov verejnosti sa poďakovala mestu za úpravu okolia autobusových
zastávok, konkrétne v mikulskej časti mesta,
dodala však, že zastávky je potrebné udržiavať čisté a osadiť pri nich smetné koše. Vyjadrila sa aj k prijímaniu detí v MŠ Mikula.
Budovu stavali občania, preto pri prijímaní
detí by sa podľa nej mali uprednostniť oby-

vatelia Mikuly, Svodova a Želiezoviec.
Reč bola aj o tom, že OZ Mikulčan funguje
už 8 rokov, vykonáva záslužnú činnosť, stále
však nemá vlastné priestory, ktoré by si podľa
mnohých zaslúžilo. S týmto tvrdením súhlasil aj primátor, ktorý informoval prítomných
aj o tom, že mesto pracuje na osadení infor-

O mikulskú škôlku je veľký záujem. V blízkej
budúcnosti bude rozšírená z projektových
zdrojov.

mačných tabúľ, označujúcich mestskú časť
Mikula, je však nevyhnutné zosúladiť to
s platnou legislatívou.
Marianna Šedivá poznamenala, že na základe
novely zákona o obecnom zriadení by bolo
vhodné prepracovať rokovací poriadok.
Primátor odpovedal aj na viaceré poslanecké
otázky. Vyhlásil, že mesto pristúpi k oprave
vozoviek viacerých ulíc, pričom konkrétne
spomenul Fučíkovu, Sládkovičovu, Poľnú
a Sídlisko pri stanici. K štúdii uskutočniteľnosti využitia geotermálneho vrtu poznamenal, že materiál je hotový, plánuje pozvať
autorov zo spoločnosti Slovgeoterm na stretnutie s poslancami, aby mohli aj osobne odpovedať na otázky týkajúce sa ich výskumu.
Na otázku k projektu budovania cyklotrás
v meste vyhlásil, že v tomto roku sa zrealizuje iba odkúpenie potrebných pozemkov,
ostatné aktivity prebehnú v budúcom roku.
(ik)

Obnova fresiek v Kostole sv. Jakuba pokračuje
Vlani sa zo sumy 2,5 mil. forintov (cca. 9 tis. eur) podarilo zreštaurovať z kultúrno-historického
hľadiska jedinečnú fresku Juraja
Vesszősa Becseiho z projektu
Ochrana cirkevných stavebných
pamiatok, vypísaného odborom
cirkevných,
národnostných
a civilných spoločenských vzťahov maďarského Ministerstva
ľudských zdrojov. Želiezovská
farnosť sa do projektovej výzvy
zapojila v tomto roku ešte úspešnejšie, keď na pokračovanie
projektu získala o milión forintov viac ako vlani. Vďaka tomu
sa konzervovanie 700-ročných
fresiek s cieľom zachovania ich
stavu môže uskutočniť za
12 tis. eur. V zmysle rozhodnutia sa práce vykonajú na
freske skladajúcej sa z dvoch
častí a znázorňujúcej Veronikinu šatku a Ježišov
pohreb s celkovými rozmermi 251x217 cm. Obraz
sa nachádza tesne vedľa zobrazenia posledného súdu
Juraja Vesszősa Becseiho na
juhovýchodnej stene osemhrannej svätyne.
Štvrtá, dodnes existujúca freska znázorňujujúca sv. Martina
sa podľa plánov bude rekonštruovať v budúcom roku, ak
bude farnosť opäť úspešná
v projektovej výzve. Na obraze s južnou orientáciou sa
vedľa sv. Martina objavuje aj

druhá postava, o totožnosti ktorej
sa názory rozchádzajú. Podľa
niektorých ide o sv. Lenarda, iní ju
identifikujú ako sv. Norberta alebo
sv. Svorada.
V súčasnosti sa v Kostole sv.
Jakuba nachádzajú štyri úplné
fresky zo 14. storočia, avšak
vieme, že múry slávneho kostola
Becseiovcov ich zdobilo oveľa
viac. Tieto fresky však navždy
zostanú v zahmlenej minulosti.
O jednej z nich, znázorňujúcej
sv. Cecíliu a sv. Barbaru sa zachovala rozsiahlejšia čiernobiela
fotodokumentácia. Freska sa
nachádzala v severovýchodnej časti svätyne. Jej časti boli

odhalené počas reštauračného
prieskumu pod omietkou. „Na
základe
zachovalých
častí a dostupných
dobových dokumentov
bola vytvorená (zatiaľ)
farebná
elektronická
kópia pôvodného obrazu. Tento postup však
umožní v budúcnosti
zhotovenie reprodukcie
v pôvodných rozmeroch
na stene kostola,“ prezradil jeden z iniciátorov zachovania týchto
hodnôt Ákos Csonka.
Súbežne s rekonštrukciou fresiek pokračujú
ďalšie rekonštrukčné
práce. Z projektu Ministerstva kultúry SR sa pokračuje
v reštaurovaní gotických
kamenných prvkov kostola.
Navrátenie pôvodného stredovekého stavu sa vlani začalo zo sumy 10 tis. eur, v tomto
roku je k dispozícii 15 tis. eur.
V rámci prác sa uskutočnila
aj výmena gotických okien,
resp. reštaurovanie exteriéru
svätyne, ktorú s vysokou odbornosťou vykonal želiezovský reštaurátor Árpád Mézes.
Podľa plánov sa časom môže
uskutočniť aj celkové reštaurovanie kostola, zatiaľ však je
dôležitejšie zachovanie stavu
gotických kamenných prvkov
objektu.

Na kostole a jeho okolí sa práce
začali pred niekoľkými rokmi a

pokračujú postupne. Ako prvé
boli rekonštruované strecha a
krov, potom bolo upravené okolie
kostola, kde bola umiestnená aj
busta želiezovského rodáka, košického biskupa Augustína Fischera-Colbrieho. Následne revitalizovali aj osvetlenie a vykurovanie
kostola a uskutočnilo sa viacero
menších investícií. Po takmer storočí dostal kostol nový píšťaľový
organ po tom, čo miestne spoločenstvo kúpilo podobný nástroj,
aký bol v druhej svetovej vojne
zničený. Tieto zásahy sú najmä
výsledkom obetavej práce dekana
Stanislava Illéša, no v neposlednom rade pokračujú týmto tempom aj vďaka finančnej a osobnej
pomoci veriacich.
(tsák)
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Keď nám vyjdú všetky plány a predsavzatia,
Bol jedným z Mikulčanov, ktorí sa snažili
oživiť kultúrny a spoločenský život vo
svojej mestskej časti. Keď po vzore Svodova založili občianske združenie, stal sa
jeho predsedom. V roku 2014 kandidoval
vo voľbách do Mestského zastupiteľstva a
získal 925 hlasov, najviac zo všetkých kandidátov. Je predsedom Komisie sociálnych
vecí a zdravotníctva i Komisie ochrany
verejného záujmu. Je ženatý, má dve dospelé deti. Pavol Ivan
Ste Mikulčanom od narodenia?
- Nie. Pochádzam z Bešeňova, kde moji rodičia vyrastali. Nemal som ani rok, keď sme
sa presťahovali do Želiezoviec. Otec sa stal
štátnym zamestnancom v ústave na Veľkom
Dvore, kde potom pracovali obaja a mama
neskôr pracovala v Bižutérii. Mikulčanom
som sa stal až keď som bol dospelý.
Takže ste vyrastali v Želiezovciach. Aké
bolo vaše detstvo?
- Bývali sme v malej bytovke na Komenského ulici, stavala sa nemocnica a 40-bytovka,
ale naše hry sa odohrávali väčšinou pri nadjazde úzkokoľajky nad železničnou traťou
smerom na Hronovce. Hrávali sme sa všetko
možné – skrývačky, futbal... Bolo tam na to
dosť priestoru a hlavne sme boli ďaleko od
dospelých.
Mali ste v detstve nejaké špeciálne záujmy?
- Už v detstve som mal vzťah k zvieratám,
venoval som sa psom a prakticky sa im

venujem doteraz. Ale vážnejšie som sa tým
začal zaoberať až na vojne.
Pre aké štúdium ste sa rozhodovali?
- Školu som skončil v roku 1970 a rozhodol som sa ísť na SOU banícke do
Ostravy.
Prečo ste sa tak rozhodli? Zapôsobili na vás vtedajšie slogany typu
„Ja som baník, kto je viac?“ a podobne?
- Presne tak. Bola to v tej dobe veľká
reklama. Prišli robiť do školy nábor,
nahovárali nás a asi piatich z nás presvedčili. Ponúkali veľké výhody, nielen
finančné, napríklad uhrádzali cestovné do Ostravy a domov a dostávali
sme, teda rodičia dostávali 50 metrákov uhlia a to vtedy niečo znamenalo.
A ja som vtedy chcel trošku vidieť svet
a tak som išiel do tej Ostravy.
Ako dlho ste boli baníkom?
- Po vyučení bola možnosť podpísať
baňu na 10 rokov, keby som to podpísal, nemusel by som ísť na ZVS. Ja som
to však nepodpísal, lebo ma od toho odhovárali, a tak som išiel na vojnu. Tam som
využil svoje skúsenosti, slúžil som na štátnych hraniciach s NSR ako psovod. Bolo to
v rokoch 1974-76. Potom som sa ešte musel
vrátiť do Ostravy, kde som ešte dva roky
pracoval ako baník. V Ostrave som dokopy
strávil 6 rokov.
Prečo ste stým skončili?
- Chcel som sa vrátiť domov. Rodičia,
najmä otec, ma presviedčali, aby som
išiel na Veľký Dvor. V roku 1978 som
tam nastúpil ako príslušník, robil som
psovoda a po desiatich rokoch som
sa stal vedúcim oddelenia psovodov.
Odpracoval som tam 33 rokov a v roku
2010 som išiel do dôchodku.
Medzitým ste si založili rodinu...
- V roku 1981 som sa oženil, manželka
robila v SES-ke žeriavničku. V roku
1993 sme sa presťahovali do Mikuly.
Máme dve dospelé deti, dcéra je taxikárka a syn kamionista.
Ako to bolo s tým občianskym
združením?
- Už dávno sa dalo vidieť, že Mikula
ako mestská časť, je dávaná na vedľajšiu koľaj. Do ničoho sa tam neinvestovalo, nič sa tam nedialo. Chceli
sme to nejako oživiť, ako to urobili vo
Svodove. V novembri 2010 sme založili
občianske združenie Mikulčan, aby
sme tých ľudí v Mikule nejako spojili.
Kedy ste sa začali zaujímať o komunálnu politiku?
- To bolo vtedy, keď sme založili občianske združenie. Organizovali sme
akcie a ľudia ma povzbudzovali, aby
som kandidoval na poslanca mestského

zastupiteľstva. Výbor ma potom presvedčil,
že keď chceme niečo pre Mikulu urobiť, je

potrebné, aby Mikula mala svojho poslanca.
Kandidoval som, vyšlo to a bol som rád, že
môžem niečo urobiť nielen pre mestskú časť,
ale pre celé mesto.
Darí sa vám napĺňať to, čo ste si predsavzali?
- Myslím si, že áno. Dúfam, že to tak cítia aj
občania. Veľa vecí sa podarilo a veľa sa ešte
urobí. Trápi ma však ľahostajnosť mladých
ľudí, ktorí nemajú záujem ani o komunálnu
politiku, ani o život v mestskej časti. Viem,
že je všade tento problém, že sa mladí málo
angažujú, ale v Mikule je to viac citeľné.
Keď ide o zábavu, ešte ako-tak sa s nimi dá
počítať, ale inak nie. Pritom sme ich viackrát vyzývali, aby aspoň navrhli, čo by sme
mali robiť. Je to smutné.
Na tento problém sa svojho času sťažoval aj Ladislav Vékony, ale po čase bolo
vidno na svodovských podujatiach, najmä na Dni detí, že na organizovaní sa
podieľajú tí násťroční. A potom, keď to
po jeho odchode vyzeralo s ich združením zle, vraj to boli práve tí mladí, vďaka ktorým pokračujú...
- Aj my sme im vtedy hovorili, že by bola
škoda s tým skončiť, keď ich podujatia už
majú tradíciu. Bol som neraz na Dni Svodova a videl som, že už tí mladí začínajú
pracovať a Henka Kurucová mi to potvrdila.
Dá sa povedať, že oni sú už na dobrej ceste,
pretože majú nástupcov. Ale v Mikule je
veľmi málo tých aktívnych mladých ľudí.
Možno to chce čas, aj vo Svodove to niekoľko rokov trvalo. Okrem toho, vám
sa podarilo vydať monografiu a takýto
počin predstavuje trvalú hodnotu.
- Nápad vydať monografiu vznikol vďaka
členke občianskeho združenia pani Pivarčiovej.
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mesto bude už iba prosperovať
Aj keď nám pomohli profesionálni autori,
pracovali sme na tom dva roky. Veľa na
tom robili Ladislav Uhliar, Sylvia Plizgová,
Mária Faragó, zvlášť sme vďační Margaréte
Novákovej, ktorá to všetko koordinovala.
Bolo vytlačených 500 kusov a zostalo len
asi 70.
Na knihu sú samé pozitívne ohlasy, je zaujímavé, ako sa starí ľudia spoznávajú na
starých fotografiách. A ľudia stále nosia ďalšie materiály. Možno neskôr k tomu vydáme
dalšie DVD.
Alebo, keď sa knihy minú, vydáte druhé,
rozšírené vydanie.
- Alebo tak.
Čo by ste ako občianske združenie chceli
ešte dosiahnuť?
- Najväčším negatívom je, že občianske
združenie nemá svoje sídlo. Nemáme svoju
miestnosť, kde by sme mali svoje veci a kde
by sme sa ako výbor stretávali. Stretávame
sa v mikulskom kultúrnom dome, ktorý je v
súkromných rukách, zatiaľ nám vychádzajú
v ústrety. Mali sme takú peknú predstavu,
že by sa odkúpil jeden starý dom, kde by sa
zriadilo múzeum a zároveň by bol sídlom
nášho združenia.
Jeden dom ste mali vyhliadnutý...
- Áno, ale ten ponúkali veľmi draho a mesto
nemalo vyčlenené finančné prostriedky na
kúpu tejto nehnuteľnosti. Bolo by dobré,
keby sa nám nejaký dom podarilo získať,
teraz však nie je žiadny vhodný na predaj.
Okrem toho, mal by to byť naozaj starý
dom, postavený v starom štýle.

V parčíku sa nám podarilo urobiť veľa vecí,
či už na vlastné náklady alebo z projektov,
napríklad to detské ihrisko. Stálo to za to,
chodí tam veľa rodičov s deťmi. Detské ihrisko chceme rozšíriť o nové prvky a nejakú
umelú plochu, kde by sa dal hrať futbal.
A samozrejme, chceme organizovať podujatia, ako bol napríklad Deň Mikuly. Podľa
odhadov tam bolo vyše 750 ľudí. Veľmi ma
teší, keď sa zídu ľudia, aby sa porozprávali
a zabavili sa a na chvíľu zabudli na tento
uponáhľaný svet.
Vidíte tento svet ako uponáhľaný?
- Áno. Myslím si, že súčasný svet je uponáhľaný a nepraje medziľudským vzťahom.
Kedysi si ľudia viac pomáhali a mali k sebe
bližšie. Teraz bežne vidno, že sused nepozdraví suseda, každý si ide za svojím a ľudia
si navzájom závidia, kto čo má.
Ľudí zbližujú aj podujatia, ktoré organizujete.
- Preto ich organizujeme. Aj v stanovách
máme napísané, že naším poslaním je zbližovať ľudí. Preto nás teší, že na naše podujatia chodia nielen Mikulčania, Želiezovčania a Svodovčania, ale aj ľudia zo širokého
okolia.
Ako vnímate vzťahy v zastupiteľstve?
- Samozrejme, občas sa vyskytnú problémy,
máme rôzne názory, ale vždy si ich vieme
vydiskutovať. Darí sa to aj vďaka pracovným poradám, kde si každý povie svoj názor, potom hľadáme kompromisy a na zasadnutiach nedochádza k väčším roztržkám.
Takže pôsobenie tohto zastupiteľstva

vnímate pozitívne?
- Určite áno. Veľa vecí sa v meste zmenilo
k lepšiemu a veľa sa toho zlepšuje, občania
to určite vidia. Všetko sa naraz nedá, ale
niečo sa urobilo a veľa sa toho pripravuje.
Keď nám vyjdú všetky plány a predsavzatia,
mesto bude už iba prosperovať.
Možno povedať, že mesto podľa Vás ide
správnym smerom?
- Rozhodne áno. Zo strany vedenia mesta
vidno snahu toto mesto pozdvihnúť a sú
za ním viditeľné výsledky. Je dobrý nápad
obnoviť v meste kúpalisko. Uvidí sa, či bude
termálny vrt použiteľný, ak áno, tak to bude
senzačné.
Predpokladám, že v blížiacich sa voľbách
budete opäť kandidovať.
- Áno. Pokúsim sa získať si opäť dôveru, aby
som mohol pokračovať.
Čo by ste ako poslanec chceli dosiahnuť?
- Pomôcť Želiezovciam, aby prosperovali.
Aby bol dostatok pracovných miest pre mladých ľudí, aby bol dostatok bytov, aby mladí
z mesta neodchádzali. Veľmi by som bol rád,
keby sa už v budúcom roku začala výstavba
polyfunkčného komplexu v centre mesta.
Chceli by ste niečo dodať?
- Dúfam, že tak ako sa rozvoj mesta v uplynulých rokoch rozbehol, bude aj pokračovať
a mesto bude napredovať. To želám sebe aj
občanom. Prial by som si tiež, aby boli ľudia
k sebe pozornejší a zodpovednejší a aby z
nich tá nevraživosť vyprchala.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Letné aktivity MsK

Dobrodružná výprava do
starovekého Egypta

Modernizácia vybavenia mestských cintorínov pokračuje aj
v tomto roku. V lete prebehla rekonštrukcia chladiaceho zariadenia v želiezovskom dome smútku za 4110 eur.
(foto: ik)

Na tohtoročnej výprave do starovekého Egypta sa deti, ktoré sa zúčastnili
tohto letného programu Mestskej knižnice, stali skutočnými cestovateľmi
v čase. Ich cieľom bola staroveká Alexandria. Po naštudovaní tematiky si
pozreli krátku rozprávku a prezentáciu o živote v tejto krajine. Po zhotovení cestovného pasu, faraónskej masky a náhrdelníka v tvorivej dielničke sa vydali na púštne dobrodružstvo. Ako skutoční faraóni si pomocou
hieroglyfov poskladali vlastnú kartušu. Dekódovanie listu napísaného
hieroglyfmi im pomohlo určiť správny smer pri hľadaní
faraónskeho pokladu. Oáza
Fajjúm, prechod cez rieku Níl,
návšteva paláca faraónky Hatšepsut, výprava do Údolia kráľov a napokon odhalenie Tutankhamonovho pokladu. Ako
to v pyramídach býva zvykom,
na mieste, kde to nikto nečakal. Deti si počas zábavného
a napínavého predpoludnia
precvičili hlasné čítanie s porozumením a získali pamätný
list s darčekom.
(msk)
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PHSR: z 35 navrhovaných projektov je 5 úplne
a 24 čiastočne zrealizovaných

1→

projektmi z vlastných zdrojov mesta
bola zaradená čiastočná rekonštrukcia
Domu kultúry, na ktorú v minulom roku
mesto vynaložilo takmer 20 tisíc eur.
Z vlastných prostriedkov prebehla v prvej
polovici volebného obdobia aj výstavba
multifunkčného ihriska vo Svodove za 43 416
eur.
Rovnako z vlastných prostriedkov
mesta boli vytvorené podmienky na
organizovanie
Celoštátneho
ľudovoumeleckého festivalu, v minulom roku to
bola suma vyše 15 tisc. eur. Na rekonštrukcie
miestnych komunikácií, budovanie a opravy
chodníkov a bezbariérových priechodov
mesto vynaložilo v minulom roku 153 tis.
eur, na budovanie vzťahov s partnerskými
mestami vynaložila samospráva 24 tis. eur.
Významnými rozvojovými aktivitami boli
aj rekonštrukcia kaštieľa a rekonštrukcia
areálu mestského kúpaliska, ktorej realizácia
sa však začala až začiatkom tohto roka,
v minulom roku bola iba vo fáze prípravy.
V roku 2017 pokračoval program budovania
detských ihrísk a revitalizácie verejných
priestorov a oddychových zón, vlani na
tento účel samospráva minula 37, resp.
91 tisíc eur. Vlani boli uskuktočnené aj
menšie, napríklad dobudovanie verejného
osvetlenia za 14 tis. na Rákócziho ul.
rekonštrukciu mestského rozhlasu za 7 tis.
eur, resp. projekty neplánované v PHSR, ako
napr. rekonštrukcia futbalového štadióna.
Niekoľko uskutočnených projektov bolo
kofinancovaných z europrojektov alebo iných
zdrojov, boli však uskutočnené pred rokom
2107. Najrozsiahlou takouto investíciou bola
rekonštrukcia verejného osvetlenia, pričom
boli použité vlastné zdroje mesta vo výške
45 926 a externé zdroje vo výške 538 031 eur.
Na rekonštrukciu domu smútku a oplotenia

cintorína v Želiezovciach poskytol peniaze
Úrad vlády SR vo výške 19 518 eur, mesto na
prácach participovalo vlastnými zdrojmi vo
výške 46 471 eur. Na vytvorenie pracovných
pozícií sociálneho terénneho pracovníka
a jeho asistenta získali Želiezovce 3409
eur
z Európskeho
sociálneho
fondu
a spolufinancovali ho vyše 3000 eurami
z vlastného rozpočtu. Z Envirofondu získalo

sú napríklad dobudovanie zberného dvora
a rozšírenie systému separovaného zberu
odpadu, ktorý sa práve realizuje alebo
zníženie energetickej náročnosti budovy
MsÚ, kde je projekt schválený, len sa kvôli
nezrovnalostiam s verejným obstarávaním
sa ešte nezačal realizovať. Informáciami
uplynulého
obdobia
sú
schválenie
nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu telocvične T18, na projekty
budovania cyklotrás na území mesta,
rekonštrukcie MŠ v Mikule či sanácie
nelegálnej skládky odpadu vo Svodove.
Na druhej strane stále nebol schválený
projekt dobudovania kanalizačnej siete,
ktorý mal byť ťažiskovou investíciou
volebného obdobia a čaká sa aj na možnosti
financovania rekonštrukcie ZŠ s VJM.
V tomto roku pokračuje budovanie
detských ihrísk, tvorba podmienok pre
výstavbu polyfunkčných domov, resp.
rodinných domov, rekonštrukcia kúpaliska,
kaštieľa aj mestských komunikácií.
Končiace sa volebné obdobie charakterizovalo
Plnenie programu hospodárskeho rozvoja
okrem iných aj intenzívne budovanie detských iha sociálneho rozvoja môžeme považovať
rísk. Po meste ich vzniklo niekoľko.
za mimoriadne dobré, miestami až
naše mesto 42 956 eur na sanáciu nelegálnej prekvapivé. Najmä s prihliadnutím na fakt,
skládky odpadov na Poštovej ulici. Na že v období prijatia tohto strategického
vyčistenie tohto priestoru využilo aj vlastné dokumentu bola finančná situácia mesta
prostriedky vo výške 2260 eur.
veľmi nelichotivá. Podľa vtedajších vyjadrení
Ďalších niekoľko projektov sa nachádza vo predstaviteľov mesta nikto z tých, ktorí
fáze prípravy podkladov, tvorby projektovej PHRSR
zostavovali
alebo schvaľovali,
dokumentácie, čakania na rozhodnutie nepredpokladal tak výrazný posun v plnení
o podanej žiadosti, resp. v niekoľkých rozvojových plánov. Sám primátor sa
prípadoch už mesto dostalo správu vtedy vyjadril, že úspechom bude, ak sa
o pridelení finančného príspevku, nezačala mestu podarí splniť 10 % vytýčených úloh.
sa však samotná realizácia. Tie sa týkajú Tento minimalistický cieľ bol splnený už
najmä tohto roka a budúceho obdobia, preto v prvej polovici obdobia, k jeho koncu sa
v správe o plnení PHSR figurujú, no nie sú percentuálne plnenie výrazne zvyšuje.
o nich k dispozícii najnovšie fakty. Takými
(ik)

Mobilný zber bioodpadu od začiatku populárny
Mobilný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorý mesto
zaviedlo v júli 2018 v rámci projektu Rozšírenie systému separovaného zberu odpadu
na území mesta Želiezovce, si v radoch
obyvateľov od svojho začiatku získal značnú
popularitu. Veľké, 240-litrové nádoby hnedej
farby sa zo zberného dvora rýchlo míňajú.
Podľa pracovníkov zberného dvora získalo
mesto v rámci projektu cca 2000 smetných
nádob a do konca augusta, čiže za obdobie poldruha mesiaca, si občania vyzdvihli
takmer polovicu z nich.
Prvoradým cieľom mobilného zberu BRKO
je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa dostáva
na skládky. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý občania často dávali do
nádob na tuhý komunálny odpad, je vďaka

projektu možné zbierať a spracovávať zvlášť. Vďaka mobilnému
zberu BRKO klesne množstvo
odpadu, uloženého mestom na
regionálnej skládke, a tým aj
náklady. Tento prístup naberá na
dôležitosti najmä v kontexte avizovaného zvyšovania poplatkov
za uloženie komunálneho odpadu od budúceho roka. Mobilný
zber bioodpadu z nádob sa začal
v auguste, v rámci jedného zberu
sa vyzbiera asi 6 ton bioodpadu,
ktorý tak neskončí na skládke.
BRKO sa odváža v dvojtýždenných intervaloch podľa harmonogramu zverejnenom na webstránke mesta.
Nádoby hnedej farby si je naďalej možné

vyzdvihnúť v areáli zberného dvora BRO za
železničným priecestím, a to každý pondelok, stredu, piatok a sobotu.
(ik)
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Členovia Miestneho kynologického
klubu Hron so sídlom vo Svodove
prezentovali v polovici augusta svoju
činnosť klientom Nového domova.
Ukážky, ktoré sa uskutočnili na nádvorí bývalej nemocnice, sa tešili veľkému
záujmu obecenstva z radov seniorov
– obyvateľov inštitúcie. Ako poznamenal predseda MKK Hron Branislav
Alakša, augustová ukážka bola pilotným podujatím, pretože vzhľadom na
pozitívne ohlasy klientov sa s vedením
Nového domova dohodli na pravidelných návštevách. Tie sa budú uskutočňovať najmä v neskoršom jesennom, zimnom
a skorom jarnom období, kedy časté pochmúrne počasie nepriaznivo vplýva na psychiku
najmä osamelých ľudí, a preto klientov domova dôchodcov najviac poteší prítomnosť
štvornohých priateľov človeka.
(ik, foto: mkkh)

Matica slovenská oslávila významné jubileum
A treba povedať, že ho oslávila dôstojne,
tak ako sa na 50. výročie znovuoživenia
MS patrí... Slávnosť sa uskutočnila v Deň
sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2018 v DK v Želiezovciach, v popoludňajších hodinách
pod názvom - Z vôle ľudu obnovená. Dom
kultúry bol slávnostne vyzdobený, vestibul
vítal hostí hodnotnou výstavou o vzácnych
osobnostiach slovenských dejín, matičných
dejateľoch, o štúrovcoch, k nahliadnutiu
boli aj rôzne archívne dokumenty zo zakladajúcej schôdze MS v Želiezovciach zo
dňa 26.5.1968.
Súčasťou tohto jubilea bolo vydanie brožúrky päťdesiatročnej histórie MO, ktorú
dostal každý účastník. Obsah brožúrky
vychádza z historických dokumentov získaných z archívov v Martine a v Leviciach.
Na tento počin sme patrične hrdí. A hrdí
môžeme byť na mnohé ďalšie prínosné činy

a aktivity, ktoré sme v uplynulom období
vykonali a ktoré vo svojich príhovoroch
a pozdravných prívetoch vyzdvihli viacerí
z hostí a diskutujúci miestni matičiari.
Hostí malo toto slávnostné podujatie
významných a vzácnych. Svojou prítomnosťou nás poctil predseda MS Marián
Gešper, prvý podpredseda MS Marek
Hanuska, členka predsedníctva MS Libuša
Kľučková, členka výboru MS Dáša Machalová, poslankyňa NR SR Eva Smolíková,

podpredsedovia NSK Igor Éder a Tibor
Csenger, poslanec NSK Martin Bátovský,
predsedníčka OR MS v Leviciach Daniela
Trňanová, riaditeľ Domu MS v Leviciach
Miroslav Považan a viceprimátor Želiezoviec Géza Nagy.
Podujatie, ktoré s profesijnou bravúrou
moderoval známy herec Ján Greššo,
niekdajší riaditeľ DAB v Nitre, sa mohlo
uskutočniť vďaka sponzorom. Ich mená
lemovali pódium na dvoch paneloch.
Najštedrejší z nich bol Nitriansky samosprávny kraj, ktorý MO MS v Želiezovciach
ocenil Zlatou plaketou a Pamätným listom
predsedu NSK Milana Belicu.
V kultúrnom programe vystúpil Detský
a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik
z Nových Zámkov. Ťažiskom slávnostného
programu bolo oceňovanie verných členov,
ktorí do MS vstúpili v pamätnom roku
1968. Bolo ich sedemnásť a vytrvalosť v šírení matičných ideí im bude
odteraz pripomínať vzácny slávnostný matičný preukaz a ďakovné listy.
Mimoriadnou cenou - Cenou predsedu MS – bol in memoriam ocenený
Jozef Petrikovič, ktorý mal na oživení
MS v Želiezovciach v roku 1968 veľkú zásluhu. Cenu prevzala manželka,
pani Anna Petrikovičová.
V bohatom kultúrnom programe vystúpili aj domáce spevácke skupiny
Fialky a Vrbovianka a jeho folklórny
ráz umocnilo profesionálne vystúpenie súboru Háj z Novej Bane. Na
záver zaznela hymnická pieseň Kto za
pravdu horí...
Dlhoročná činnosť aj organizačná práca
želiezovských matičiarov sa pretavila do
spokojnosti s krásnym slovenským kultúrnym popoludním, naplneným priateľskou
atmosférou žičlivých ľudí, folklórom a duchovnými odkazmi v bohatom kultúrnom
programe pretkanom láskou hostiteľov
z MO MS v Želiezovciach.
Mgr. Mária Varkolyová

K 21. 8. 1968

Hovorí sa, že história je učiteľkou života. Ale aj to,
že kto nepozná históriu, býva odsúdený prežiť ju
znovu. Znamená to, že historické udalosti by sme
mali poznať a poučiť sa z nich.
Poučenie z 21. augusta 1968 i z toho, čo túto udalosť predchádzalo, sme mali jasne sformulované v
brožúre s jednoznačným názvom. Po jej prečítaní
každý jasne vedel, čo si má myslieť. Ľudia si však
väčšinou mysleli niečo iné. Potichu. A napriek
tomu, že verejné pripomínanie tejto udalosti nebolo povolené, našli sa takí, ktorí si jej výročie každý
rok pripomínali. Na ulici. Aj napriek hroziacim
studeným sprchám z vodných diel, obuškom, či
dokonca zatýkaniam a problémom v škole, na
pracoviskách.
Od roku 1990 si o 21. auguste 1968 má každý
právo myslieť a hovoriť, čo chce. Môže hovoriť o
okupácii a vojenskej agresii, ale aj o bratskej pomoci. Výročie si každý rok pripomíname verejne, a ak
nie, médiá nám ho pripomenú.
Ale aj napriek tomu, že si toto výročie každoročne
pripomíname, najmä ak ide o okrúhle výročie,
tento rok to bolo zvlášť búrlivé. A to aj napriek
tomu, že prieskumy hovoria o nízkom historickom
vedomí najmä mladej generácie. Ale darmo. To,
čo nedokážu školy v rámci výučby ani množstvo
stále pribúdajúcej literatúry a sprístupňujúcich sa
historických prameňov, zvládnu niektorí politici a
politickí aktivisti vo veľmi krátkom čase. A keď sa
pri výklade histórie niečo zamlčiava a naopak, niečo sa zdôrazňuje až príliš, výsledkom síce nebýva
historické vedomie, ale aspoň žiaduca „hodnotová
orientácia“. V praxi to znamená vedieť, na koho
štekať a komu sa hádzať k nohám. Pokiaľ možno,
bezvýhradne.
Z historických udalostí sa dá poučiť rôzne. Aj tak,
že si urobíme zoznam národov a krajín, s ktorými
máme zlé skúsenosti a tak si na ne dáme dobrý pozor. Rusi? Nemci? Maďari? Turci? Alebo aj Briti a
Francúzi? To by sme asi nemali byť ani v EÚ...
Istý ústavný činiteľ vo svojom príhovore k 50.
výročiu okupácie Československa uviedol: „Preto
potrebujeme spojencov s rovnakými hodnotami a
rovnakým rešpektom k slobode, právam ľudí a demokracii.“ A aby nedošlo k omylu, poučil nás, v kom
takých spojencov a partnerov v súčasnosti máme.
Ale spojencov a partnerov s rovnakými hodnotami
sme mali aj pred 50 rokmi. A asi aj pred 75 rokmi.
A isto aj kedykoľvek predtým. Ale neskôr sa vždy
ukázalo, že s tými hodnotami je to trošku inak.
Čo tak sa aj z historických udalostí poučiť inak?
Ako? Napríklad tak, že si neustále budeme klásť
otázky, či to, čo práve považujeme za hodnoty, sú
naozaj hodnoty. Alebo či pre našich partnerov sme
aj my partnermi. A či to, čo z nás robí partnerov, sú
naozaj tie hodnoty, či to nie je naopak alebo úplne
inak. Možno sa nám tak podarí vyvarovať sa chýb
z minulosti. Pretože vždy, za každého režimu sa to
začínalo vznešenými myšlienkami a svetlými ideálmi a pokračovalo to módnymi pojmami a výstižnými sloganmi. Až po čase sme prichádzali na to, že
slogany akosi otupeli, myšlienky sa kamsi vytratili,
pojmy sa vyprázdnili a stali sa z nich zaklínadlá
bez akéhokoľvek významu.
Števo Hečko
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Ponuka voľnočasových aktivít mesta Želiezovce
Názov voľnočasovej aktivity
Kincső
Apró Kincső
Ringató
Futbal mladší žiaci
Futbal starší žiaci

Meno
T. č.
Sándor Juhász
+36706 632 274
Esztera Juhászová
0918 949 538
Fruzsina Szőcs
0915 110 873
Pavel Sakáč
0903 526 595
Patrik Klimaj

Rastislav Škrha
0907 370 732
Ladislav Sokol
Futbal prípravka
0903 795 726
Mgr. Martin Hudec
Tenis
0905 517 570
Miroslav Rybár
Kyokushin karate
0949 129 016
Mgr. Milan Haborák
Atletika
0905 594 263
Ladislav Sokol ml.
Street work - out
0918 110 652
Alexander Juhász
Stolný tenis
0905 243 969
No Control Dance
Róbet Szabó
Group
0908 521 007
Jumping kids &
Petra Buchlovičová
junior
0905 957 567
Klubová činnosť pre deti (tvorivé dielne,
edukačné a spoločenské hry)
Futbal dorast

Mobilný zber biologicky
rozložiteľného
komunálneho odpadu
Čo patrí a čo nepatrí do nádoby na
BRKO:
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.
(msu)

Miesto
T – 18
Dom kultúry (DK)
T – 18

PO

UT

ZŠ - maď.
T – 18
ZŠ slov.

ŠT

16:00 –
18:00

16:00 –
18:00
16:30 –
17:00
17:00 –
18:30
17:00 –
18:30

17:00 –
18:30

17:00 –
18:30

NE

08:00 –
10:30
15:30 –
17:00

15:00 –
17:00
18:00 –
20:00
15:30 –
17:00

SO
09:00 –
13:00

17:00 –
18:30
17:00 –
18:30

15:00 –
16:30
15:00 –
17:00

10:30 –
13:30

18:00 –
20:00
13:30 –
15:00

13:30 –
15:00

14:30 –
16:30

ZŠ - maď.
14:00 –
15:30

T - 18

16:00 –
17:30

MŠK

16:00 –
17:30

17:00 –
18:30

MŠK
DK

PI
17:00 –
21:00

DK
T – 18
MŠK
T – 18
MŠK
T – 18
MŠK
T – 18
MŠK
T – 18
MŠK

STR

14:00 –
15:30

14:00 –
15:30

14:00 –
15:30

14:00 –
15:30

Pestrý program
na farskom dni

V prvý septembrový deň sa konal Farský deň želiezovskej rímsko-katolíckej farnosti. Organizátori pripravili program pre všetky vekové kategóri záujemcov. Na námestí si na svoje prišli
deti, ktorým pripravili skákací hrad, jazdu na koni, maľovanie na tvár a rôzne súťaže. Návštevníci si mohli pozrieť kostol, výstavu starých fotografií, vypočuť si prednášku o svätcoch
nejakým spôsobom spätých so želiezovským kostolom a kto mal záujem, mohol vystúpiť do
kostolnej veže. Viacerí sa zapojili do súťaže vo varení guláša a pečení báboviek. Prítomní si
pozreli vystúpenie folklórnej skupiny Vrbovianka a zúčastnili sa svätej omše. V podvečerných hodinách si v rámci programu mohli záujemcovia v kaštieli pozrieť divadelné predstavenie Juliany Sersenovej Listy gróy Ernestíny, ktoré malo veľký úspech aj na júnových
mestských dňoch.

Ešte ku Dňu Svodova

Začiatkom júla, ako každý rok, teplota v našej redakcii vrcholila. Teplomer ukazoval 32°C aj
napriek otvoreným dverám i oknám a zapnutému ventilátoru. Vedeli sme si síce predstaviť
príjemnejšie miesta trávenia horúcich letných dní, ale my sme pred dovolenkami museli
pripraviť letné
dvojčíslo.
A tak, keď naša
pozornosť klesala, otvorenými dverami sa k
nám nebadane
vkradol škriatok a zamenil
fotografie. A tak
sa pri článku o
Dni Svodova
objavila tmavá nevýrazná
fotografia
zo
zasadačky MsÚ. Chybu sme si všimli až po vytlačení novín.
Všetkým čitateľom a zvlášť Svodovčanom sa týmto ospravedlňujeme a celú vec uvádzame na
správnu mieru: 30 júna na Dni Svodova to v skutočnosti vyzeralo takto!
(redakcia)
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Ďalšie kolo Slovenského
kartingového pohára v mládežníckych kategóriách sa
uskutočnilo 25. augusta
v Dlhej. Pretekov sa zúčastnili obaja bratia Vincze
Dókovci – Kristián aj Adrián. Starší z bratov vyhral obe
sobotňajšie rozjazdy a získal
celkové 1. miesto, mladší
Adrián si mohol stúpnuť na
strieborný stupienok víťazov.
(foto: )

VI. liga – dospelí –Oblastná súťaž Levice
Želiezovce – Horné Túrovce 5:2 (2:0)
P. Kokoška, P. Müller, S. Rotík, G. Dulai, M. Černák
- G. Nagy 2
Pohr . Ruskov – Želiezovce 1:4 (0:1) M. Csicsó
– D. Burin 2, S. Rotík, T. Čík
Želiezovce – N. Dedina 2:0 (2:0) S. Rotík, T. Čík
Žemberovce – Želiezovce 3:5 (1:4) T. Vanya, M.
Petráš, P. Tóth – G. Dulai 3, M. Dobiaš, S. Rotík
Želiezovce – Tlmače 2:3 (2:1) S. Rotík, K. Tóth – J.
Chlpík 2, E. Tóth

Strelecká súťaž k výročiu SNP
s úctyhodnou účasťou
V sobotu 25. augusta usporiadal strelecký klub MAGNUM v spolupráci so
ZO Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov na strelnici v Želiezovciach
súťaž v streľbe z malokalibrovej a veľkokalibrovej pištole na 15 m. Zúčastnilo sa
V 49. minúte zápasu s Tlmačami domáci
ešte viedli.
(Foto: L V)

Želiezovská líška
V sobotu 28. júla sa uskutočnil strelecký
prebor Želizovská líška – 4. ročník súťaže
v streľbe ľahkou malokalibrovou puškou
na 50 m s puškohľadom. Súťaže sa zúčastnili vybraní športovi strelci zo západného
Slovenska. V tejto, pre športových strelcov
netradičnej disciplíne, dosiahli účastníci
pozoruhodné výsledky. Súťažilo sa v 4 kategóriách: ženy, muži, seniori do 60 a nad
60 rokov. V kategórii žien zvťazila domáca
pretekárka Mária Maturkaničová so ziskom
197 bodov, 2. bola Barbora Čudaiová z P.
Ruskova so 196, 3. Annamária Urbánová z I.
Sokolca so 188 bodmi. V kategórii mužov: 1.
Ján Kováč (Rúbaň, 200 zásahov z 200 možných), 2. Peter Gyurusi (N. Zámky, 197), 3.
Richard Rozman (Trnava, 196). Seniori do
60 rokov: 1. Zsolt Urbán (I. Sokolec, 197
bodov), 2. Milan Vékony (Želiezovce, 197), 3.
Árpád Samson (Svodín, 194). Seniori nad 60
rokov: 1. Štefan Bugyi (Šahy, 200), 2. Ladislav
Dobó (Želiezovce, 200 – zaujímavý rozstrel,
pri rovnosti bodov sa účastníci zhodli na
tom, že rozhodne hod mincou, ktorý sa
skončil v prospech hosťujúceho strelca), 3.
František Csala (Šahy, 199).
(LV)

jej 56 strelcov v 5 kategóriách. U žien zvíťazila Mária Maturkaničová zo Želiezoviec s nástrelom 275 rán z 300 možných.
Druhá bola Adriana Nosianová zo Šurian
s nástrelom 258 bodov, tretia skončila
Annamária Urbánová z Ipelského Sokolca
so 147 bodmi. U mužov v malokalibrovke zvíťazil Jozef Hubert zo Želiezoviec s
nástrelom 288 bodov. Druhý bol Andrej
Tóth Kurucz z Kamenného Mosta s nástrelom 286 bodov.Taký istý počet bodov
získal aj Ladislav Svanczár z Lontova, ktorý obsadil 3. miesto. V kategórii seniori v
malokalibrovke zvíťazil Dušan Bublák z
Handlovej, keď dosiahol 295 bodov. Druhý skončil Richard Nosian zo Šurian s 289
bodmi pred tretím Vladimírom Belákom
z Nitry, ktorý nastrieľal o bod menej. U
mužov vo veľkokalibrovke zvíťazil Jozef
Hubert s 284 bodmi, druhý bol Ladislav
Svanczár s 280 bodmi a tretí Andrej Tóth
Kurucz s 276 bodmi (na snímke). U seniorov vo velkokalibrovke zvíťazil Dušan
Bublák s 281 bodmi pred Richardom Nosianom s 279 bodmi a tretím Vladimírom
Belákom, ktorý nastrieľal 269 bodov. Na
záver hlavný rozhodca Jozef Haller (prvý
zľava) požiadal strelcov o spoločnú fotografiu.
(LV)

IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Veľké Úľany 4:0 (1:0)
D. Burín 2, M. Gatial, Z. Nagy
Veľký Meder – Želiezovce 2:2 (0:2) B. Barna, Á.
Farkas – Z. Nagy, M. Gatial
Želiezovce – Nevidzany 0:5 (0:2) - S. Sakáč 2, L.
Baják, T. Steinbauer, M. Hrnčiar,
Tvrdošovce – Želiezovce 1:5 (1:3) E. Csanda – Z.
Nagy 2,I. Mácsadi, T. Kudela, R. Pastorok
Želiezovce – Marcelová 4:2 (2:2) Z. Nagy,
I. Mácsadi, T. Kudela, D. Burín – R. Molnár,
S.Csintalan
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Nitra-Chrenová – Želiezovce 0:3 (0:2) D. Pizúr, B.
Bohák, L. Boťťan
Gabčíkovo – Želiezovce 5:1 (5:0) E. Hervay 2, G.
Nagy 2, Marsal – T. Balog
Želiezovce – Veľký Meder 9:0 (4:0) M. Majer 2, L.
Boťťan 2, T.Tatay, K. Pompos, E. Sládeček, B.Bohák, T. Balog
Šahy – Želiezovce 0:1 (0:1) M. Majer
Želiezovce – Dominik N. Zámky 3:6 (2:2)
B. Bohák 3 - R. Nagy 2, E.Hlavačka 2, R. Garai, D.
Záblecky
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Nitra- Chrenová – Želiezovce 5:0 (3:0)
P. Holka 2, S. Fabulec 2, L.Lanák
Gabčíkovo – Želiezovce 5:0 (2:0) M. Major 2, I. Író,
R. Juricin, G. Dénes
Želiezovce – Veľký Meder 0:10 (0:4) M. Lelovics 2,
Gy. Németh 2, K. Orvos 2, B.Németh, R. Nagy, A.
Szabó, Á. Orbán (vlastný)
Šahy – Želiezovce 4:1 (2:0) M. Tóka 2,Á. Heimlich,
A.Donát – F. Bahorec
Želiezovce – Dominik Nové Zámky 12:0 (6:0)
F. Bahorec 5, Á. Orbán 3, K.Babvos, N. Bogdáň,
C.Balog, M. Virág
(nyf)
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Zo života
ZŠ na Mierovej 67

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
ZŠ Želiezovce v šk. roku 2017/2018
Meno žiaka

Pohybom ku zdraviu

Pohyb a spevňovanie svalstva je predpokladom správneho držania tela dieťaťa a výborným prostriedkom na boj proti obezite.
Na to, aby mali deti radosť z telesných aktivít, používame rôzne telovýchovné náčinie.
Naša škola bola úspešná pri realizácii projektu Pohybom ku zdraviu, ktorý finančne
zabezpečil Nitriansky samosprávny kraj.
Realizátorom projektu bolo Rodičovské
združenie pri ZŠ Želiezovce. Z finančnej
dotácie 1000 eur boli zakúpené fitlopty,
lopty, tenisové loptičky, rukavice a chrániče
na kolená. Nové telocvičné náradie bolo
žiakom 1. stupňa odovzdané na júnových
športových aktivitách.

Názov súťaže

Obv. kolo

okr. kolo

kraj. kolo

celoslov. kolo

Matematický klokan
Matematický klokan
Matematický klokan
Šaliansky Maťko
Malí botanici
Hviezdoslavov Kubín
Pytagoriáda
Klokanko
Všetkovedko
Pytagoriáda
Hviezdoslavov Kubín
Malí botanici
iBobor
iBobor
iBobor
iBobor
Geologická olympiáda
Všetkovedko
Všetkovedko
Pytagoriáda
Pytagoriáda
Pytagoriáda
Dejepisná olympiáda

2. miesto
účasť
-

14. miesto
14. miesto
-

úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
-

Dejepisná olympiáda

-

-

-

Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
6.B Nikolas Árpád Nagy Komenský a my

-

3. miesto
účasť
účasť
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
1. miesto
4. miesto
úspešný riešiteľ
20. miesto
úspešný riešiteľ
-

-

Vesmír očami detí

-

-

-

Olymp. v anglickom jazyku
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Geografická olympiáda
Olymp. v anglickom jazyku
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Malí botanici
Svätoplukovo kráľovstvo
ožíva
Dejepisná olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda

-

7. miesto
1. miesto
3. miesto
11. miesto
8. miesto
2. miesto
1. miesto
-

3. miesto
22. miesto
2. miesto
14. miesto

2. miesto
postup do
celoslov. kola
-

-

-

-

1. miesto

-

7. miesto
úspešný riešiteľ
11. miesto
úspešný riešiteľ
17. miesto

-

-

2.A Martin Cebo
Alexandra Bieliková
Veronika Baluchová
3.B Lara Šándorová
Zuzanna Kováčová
4.A Tibor Gurvai

Sebastián Bugár
Liana Baloghová
4.B 4.C Adam Nagy
5.A Damian Beše
Dóra Dudášová
Natália Balážová
Peter Karásek
Patrícia Biela
Sofia Kovácsová
Nikola Juhászová
Peter Gaál
5.B Maroš Viktóriusz
6.A Ema Gubíková
Monika Mésárošová
Simone Horhíová

Emília Štefáková

Športuje celá škola

Cieľom našej školy je viesť žiakov k športu,
k zdravému životnému štýlu, aktívne sa podieľať na vypĺňaní voľného času žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti a predchádzať
tým vysedávaniu žiakov pri počítačoch
a mobilných telefónoch. Škola sa úspešne zapojila do projektu Športuje celá škola, na ktorý
finančne prispel Nitriansky samosprávny kraj
sumou 500 eur. Pre žiakov II. stupňa boli zakúpené badmintonové rakety, lano a hula hoop
kruhy využiteľné v popoludňajších športových
aktivitách.
ZŠ Želiezovce

7.A Ema Ferdová
8.A Denis Bélik
Adriana Straňáková
Sebastian Peťovský
8.B Patrik Kyseľ
9.A Jakub Koprla
Ema Feješová
Kristína Šašová
Lucia Jarošová
9.B Dominika Szalaiová
Ema Tvrdá
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 8. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

697 572,10 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

8 147,92 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 163 570,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

-

Je to už 10 rokov, čo nás 17. 7. 2008 navždy
opustil náš milovaný manžel a otec

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)

Árpád Hajdu.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Manželka a syn

(18-21)

Szőköl István (Zselíz) augusztus 28-án ünnepelte 70. születésnapját. Ebből az alkalomból minden szépet, jót, erőt, egészséget és
hosszú életet kíván neki testvére Eszti, továbbá Csaba, Klárika és
Zsófika, sok puszit küld felesége és leánya családjával.
(18-22)

Vývoz triedeného odpadu
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 18. septembra, 16. októbra, 20. novembra
a 18. decembra.
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: 19. septembra,
17. októbra, 21. novembra a 19. decembra.

(18-06)

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: 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Kupka, Jiří S.: Krvavé jahody (Citadella 2017)
Kruto skutočný príbeh je desivým svedectvom Věry Sosnarovej, ktorá bola v r. 1945 deportovaná ako 14-ročná spolu so
svojou 9-ročnou sestrou Naďou a matkou z Brna do ZSSR.
Feldek, Ľubomír: Čiernobiela kniha rozprávok (Virone 2011)
Spisovateľ Ľubomír Feldek a výtvarník Albín Brunovský vytvorili pred rokmi dve úspešné detské knihy: Modrú a Zelenú
knihu rozprávok. Rozmýšľali aj nad treťou, pre ktorú Albín
Brunovský vybral názov Čiernobiela.
Knihy sú kúpené z rozpočtu mesta Želiezovce

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

Dán, Dominik: List zo záhrobia (Slovart 2018)
Nočné ulice Nášho Mesta sa presýtia ľudským odpadom,
novodobí detektívi dostanú šancu poupratovať, dokázať spoločnosti svoju opodstatnenosť.

Z obchodov: 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.

Follett, Ken: Kingsbridge 1 – 3 (Gabo, 2017)
Vér, ármány és szerelem, zsarnokság, hűség és árulás - A
nagyszabású, több évszázadot átölelő trilógia filmszerűen pergő, sodró lendületű cselekménye életre kelti a régi Angliát.
Deák István: Európa próbatétele (Argumentum, 2015)
Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és
szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, vagy ha
óvatosan együttműködik a megszállókkal?
Hare, B. – Woods, V.: Az okos kutya (XXI. Század, 2013)
A kutyák sokkal többre képesek, mint gondolnád. Brian Hare kutyakutató, evolúciós antropológus és Vanessa Woods könyve
a kutyák intelligenciájának, legokosabb háziállataink gondolatvilágának forradalmian új megközelítését mutatja be.
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* Sport *
A Szlovákiai Gokard Kupa ifjúsági kategóriájú soron következő fordulóját augusztus 25-én,
Dlhán rendezték meg. A versenyen részt vett mindkét Vincze
Dóka testvér, Krisztián és
Adrián is. Az idősebbik mindkét
szombati futamot megnyerte,
így összesítésben az 1. helyen
végzett. A fiatalabb, Adrián
a dobogó második fokára állhatott fel saját kategóriájában.
(foto: FB)

LABDARÚGÁS

Sportlövőverseny
az Sznf évfordulójára
Augusztus 25-én, szombaton a MAGNUM
sportlövőklub a Szlovákiai Antifasiszta

VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
Želiezovce – Horné Túrovce 5:2 (2:0)
P. Kokoška, P. Müller, S. Rotík, G. Dulai, M. Černák
- G. Nagy 2
Pohr . Ruskov – Želiezovce 1:4 (0:1) M. Csicsó
– D. Burin 2, S. Rotík, T. Čík
Želiezovce – Nová Dedina 2:0 (2:0) S. Rotík, T.
Čík
Žemberovce – Želiezovce 3:5 (1:4) T. Vanya, M.
Petráš, P. Tóth – G. Dulai 3, M. Dobiaš, S. Rotík
Želiezovce – Tlmače 2:3 (2:1) S. Rotík, K. Tóth – J.
Chlpík 2, E. Tóth

Harcosok Szövetsége alapszervezetével
közösen a zselízi lőtéren 15 m-es kis- és

A Tolmács elleni mérkőzés 49. percében
még a hazaiak vezettek.
(Foto: L V)

Zselízi róka
Július 28-án, szombaton rendezték meg
a zselízi rókalövészet (könnyű kiskaliberű
távcsöves puskából 50 méteres távon) 4.
évfolyamát. A versenyen Nyugat-Szlovákia
válogatott sportlövészek vettek részt. Ebben, a sportlövészek számára rendhagyó
versenyágban a résztvevők figyelemreméltó
eredményeket értek el. Négy kategóriában
versenyeztek: nők, férfiak, szeniorok 60
éves korig és 60 éven felül. A nők kategóriájában a hazai Mária Maturkaničová
nyert 197 ponttal, 2. helyen az oroszkai
Barbora Čudaiová végzett 196 ponttal, 3.
az ipolyszakállosi Urbán Annamária lett 188
ponttal. A férfiak kategóriájában: 1. Ján Kováč (Fűr, 200 találat a lehetséges 200-ból), 2.
Peter Gyurusi (Érsekújvár, 197), 3. Richard
Rozman (Nagyszombat, 196). Szeniorok 60
éves korig: 1. Urbán Zsolt (Ipolyszakállos,
197 pont), 2. Milan Vékony (Zselíz, 197), 3.
Árpád Samson (Szőgyén, 194). Szeniorok 60
éven felül: 1. Štefan Bugyi (Ipolyság, 200), 2.
Ladislav Dobó (Zselíz, 200 – érdekes végkifejlet, pontegyenlőség esetén a résztvevők
megegyeztek abban, hogy érmefeldobással
döntik el, ki lesz az első, ezúttal a vendégjátékos volt szerencsésebb), 3. František Csala
(Ipolyság, 199).
(LV)

nagykaliberű pisztolylövésben rendezett
versenyt. Öt kategóriában 56 versenyző
vett benne részt. A nők közül a zselízi
Mária Maturkaničová nyert 275 találattal,
(a lehetséges 300-ból). Második a nagysurányi Adriana Nosianová lett 258 ponttal,
harmadikként az ipolyszakállosi Urbán
Annamária végzett 147 ponttal. A férfiak körében kiskaliberben a zselízi Jozef
Hubert győzött 288 találattal, második
a kőhídgyarmati Tóth Kurucz Endre
lett 286 ponttal, ugyanennyi pontja volt
a harmadik
helyezett lontói Svanczár
Lászlónak is. A szeniorok közt kiskaliberben a handlovái Dušan Bublák
győzedelmeskedett 295 ponttal, második
a nagysurányi Richard Nosian lett 289
ponttal, a harmadik helyen a nyitrai
Vladimír Belák végzett egy ponttal
kevesebbel.
A férfiak
nagykaliberű
versenyében Jozef Hubert győzött 284
ponttal, második Svanczár László 280
ponttal, harmadik Tóth Kurucz Endre 276
ponttal. A szeniorok között Dušan Bublák
lett az első 281 ponttal, megelőzve Richard
Nosiant, aki 279 találatot ért el, a harmadik
helyen pedig Vladimír Belák végzett 269
ponttal. A verseny végén Haller József
játékvezető (a felvételen balról az első) közös
fotózásra szólította fel a lövészeket.
(LV)

IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Veľké Úľany 4:0 (1:0)
D. Burín 2, M. Gatial, Z. Nagy
Veľký Meder – Želiezovce 2:2 (0:2) B. Barna, Á.
Farkas – Z. Nagy, M. Gatial
Želiezovce – Nevidzany 0:5 (0:2) - S. Sakáč 2, L.
Baják, T. Steinbauer, M. Hrnčiar,
Tvrdošovce – Želiezovce 1:5 (1:3) E. Csanda – Z.
Nagy 2,I. Mácsadi, T. Kudela, R. Pastorok
Želiezovce – Marcelová 4:2 (2:2) Z. Nagy, I. Mácsadi, T. Kudela, D. Burín – R. Molnár,S. Csintalan
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Nitra-Chrenová – Želiezovce 0:3 (0:2) D. Pizúr, B.
Bohák, L. Boťťan
Gabčíkovo – Želiezovce 5:1 (5:0) E. Hervay 2, G.
Nagy 2, Marsal – T. Balog
Želiezovce – Veľký Meder 9:0 (4:0) M. Majer 2,
L. Boťťan 2, T. Tatay, K. Pompos, E. Sládeček, B.
Bohák, T. Balog
Šahy – Želiezovce 0:1 (0:1) M. Majer
Želiezovce – Dominik N. Zámky 3:6 (2:2)
B. Bohák 3 - R. Nagy 2, E. Hlavačka 2, R. Garai,
D. Záblecky
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Nitra- Chrenová – Želiezovce 5:0 (3:0)
P. Holka 2, S. Fabulec 2, L.Lanák
Gabčíkovo – Želiezovce 5:0 (2:0) M. Major 2, I. Író,
R. Juricin, G. Dénes
Želiezovce – Veľký Meder 0:10 (0:4) M. Lelovics 2,
Gy. Németh 2, K. Orvos 2, B.Németh, R. Nagy, A.
Szabó, Á. Orbán (vlastný)
Šahy – Želiezovce 4:1 (2:0) M. Tóka 2,Á. Heimlich,
A.Donát – F. Bahorec
Želiezovce – Dominik Nové Zámky 12:0 (6:0)
F. Bahorec 5, Á. Orbán 3, K.Babvos, N. Bogdáň,
C.Balog, M. Virág
(nyf)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak versenyeredményei a 2017/2018-as tanévben
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanárok:
Dóka Erika, Gubík Mária, Gunyics János, Karko
Zsanett, Kaszmán Zoltán, Kovács Anikó, Lenthár
Olga, Mokos Éva, Sajka Mária)
Katedra Irodalomverseny (csapatverseny): Duba
Dorottya (9. A), Nagy Szilvia (9. A), Riedly Miklós
Kristóf (9. A) – országos 13. hely.
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny:
Šógor Bálint Marcell (6. B) – járási ezüst, Viczencz
Vivien (8. A) – járási bronz, Kovács Kloé (5. oszt.)
– járási bronz, Melczer Anna (7. oszt.) – körzeti 3.
hely, Goga Vivien (4. A) – országos ezüst, Farkas Dezső Alex (3. B) – az országos elődöntőn 2. helyezett.
Ister—Granum Eurorégiós Vers- és Mesemondó Verseny: Viczencz Vivien (8. A) – nemzetközi 2.
hely, Farkas Dezső Alex (3. B) – országos különdíj.
Részt vett még a nemzetközi versenyen: Kovács
Kloé (5. oszt.) és Karko Laura (5. oszt.).
Gyurcsó István Szavalóverseny: Lakatos Jim
(8. B), Viczencz Vivien (8. A), Hudák Zsófia (6. B)
és Kreko Bianka (6. B) – részt vettek a megyei
döntőn.
„Hétmérföldes csizmában” – meseverseny: a IV.
B osztály csapata (Fábik Viktor, Sunyík Zsófia, Raj
Tamara és Trgiňa Marcell) járási 2., területi 1. és
országos 3. helyet szerzett.
Kincsőrző: Farkas Dezső Alex (3. B) – országos
ezüst sáv.
Angol nyelv (Felkészítő tanár: Zsigmond István)
Angol nyelvi olimpia: 1. B kategória: Nagy Szilvia
(9. A) – járási 10. hely, 1. A kategória: Čatlóš Tamás
(7. oszt.) – járási 8. hely.
Matematika (Felkészítő tanárok: Demeter Ildikó,
Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária, Mokos Éva, Nagy Tünde, Sokol Zsuzsanna, Tar Myrtil,
Urbán Beáta)
Matematikai olimpia: A járási döntőn 10 tanuló
vett részt. Sikeres eredményt ért el Mikle Réka (5.
oszt.) – 18. hely.
Pitagorasz matematikaverseny: A járási döntőn
részt vett 13 tanuló. Sikeres megoldók: Raj Tamara (4. B) – 2. hely, Okoš Máté Zsolt (5. oszt.) – 12.
hely, Jašák Kevin (4. A) – 14. hely, Kaszmán Tamás
(6. A) – 14. hely
„Klokan” matematikaverseny. Részt vett 83
tanuló. A százalékos eredmény azt mutatja, hogy
a tanuló a saját évfolyamában szlovákiai szinten
a tanulóknak hány százalékát előzte meg. Az 1.
osztályosok között („Klokanko 1”) 97,5%-os eredményt ért el az 1. A osztályból: Alt Gergő, Mangult
Dávid, Nyustyin Dominik, Šárik Daniel, az 1. B osztályból: Tomašovský Marián. 2—9. osztály, legjobb
eredmények: Raj Tamara (4. B) – 95,2%, Jašák Kevin (4. A) – 90,4%, Éder Máté (2. A) – 86,3%, Virág
Boglárka (3. B) – 72%, Streda Bálint (6. A) – 71,4%,
Šógor Bálint Marcell (6. B) – 71,4%, Családi Norbert
(7. oszt.) – 66,3%, Fábik Viktor (4. B) – 64,8%, Levický Máté István (7. oszt.) – 59,4%, Kreko Bianka
(6. B) – 58,8%, Kovács Ezechiel (8. A) – 58,1%,
Antal Noel (2. B) – 49,4%, Tóth Krisztián (6. A)
– 48,1%, Čatlóš Tamás (7. oszt.) – 42,6%...
Kenguru Matematikaverseny. Részt vett 74
tanuló. Legjobb helyezések (országos eredmények): Raj Tamara (4. B) – 1. hely, Jašák Kevin (4. A)

– 7. hely, Fábik Viktor (4. B) – 19. hely, Éder Máté
(2. A) – 24. hely, Tomašovský Péter (3. B) – 25. hely,
Šógor Bálint Marcell (6. B) – 29. hely, Lábsky Melinda
(2. B) – 36. hely, Snírer Tamás (6. B) – 37. hely, Kováč
Dániel (5. oszt.) – 39. hely, Titkoš Alan Dávid (8. A)
– 40. hely, Fazekas Levente (6. B) – 44. hely, Čatlóš
Tamás (7. oszt.) – 44. hely, Levický Artúr (8. A) – 45.
hely, Kicsindy Krisztián (4. A) – 56. hely, Raj Krisztián (2. B) – 62. hely, Kalló Mihály (2. A) – 65. hely,
Mikle Réka (5. oszt.) – 68. hely, Levický Máté István
(7. oszt.) – 70. hely, Félix Eszter (8. B) – 75. hely, Okoš
Máté Zsolt (76. hely), Szekereš Lilien (2. B) – 76. hely,
Györög Áron (8. B) – 78. hely, Szabó Kristóf (3. B)
– 78. hely, Zajacz Dorina (2. B) – 80. hely...
Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Részt vett
34 tanuló. Legjobb (megyei) eredmények: Raj
Tamara (4. B) – 1. hely (részt vett a kecskeméti
Kárpát-medencei döntőn is), Családi Norbert
(7. oszt.) – 17. hely, Raj Krisztián (2. B) – 19. hely,
Mikle Réka (5. oszt.) – 37. hely, Kaszmán Tamás
(6. A) – 37. hely, Repka Alexandra (6. A) – 39. hely,
Csomor Dániel (8. A) – 44. hely, Snírer Tamás (6. B)
– 50. hely, Mikle Márk (3. B) – 75. hely.
Katedra Matematikaverseny. A levelező fordulókban részt vett 20 tanuló. A levelező részben
sikeres volt: Raj Tamara (4. B – az ötödikesek
korcsoportjában), Mikle Réka (5. oszt.), Kováč
Dániel (5. oszt.), Kaszmán Tamás (6. A), Streda
Bálint (6. B), Repka Alexandra (6. A), Hudák
Zsófia (6. B), Šógor Bálint Marcell (6. B) és Čatlóš
Tamás (7. oszt.). Az országos döntőn Čatlóš Tamás
(7. oszt.) a 24. helyen, Repka Alexandra (6. A) pedig
25. helyen végzett.
Fizika (Felkészítő tanár: Főző Zoltán)
Arkhimédész-verseny. Čatlóš Tamás (7. oszt.)
részt vett a járási döntőn
Országos makettverseny (Nyitra): Šógor Bálint
Marcell (6. B) – 1. hely. Részt vett még az országos
döntőn: Kreko Bianka (6. B) és Fazekas Levente
(6. B).
Vágsellyei makettverseny: Šógor Bálint Marcell
(6. B) – 1. hely.
Ipolynyéki makettverseny: Šógor Bálint Marcell
(6. B) – nemzetközi 1. hely.
Kémia (Felkészítő tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Vrzala Anita (9. A) – járási 28.
hely, Holop Veronika (9. A) – járási 29. hely.
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny (csapatverseny):
Nagy Szilvia (9. A), Repka József (9. B), Riedly Miklós Kristóf (9. A) – országos 10. hely.
Képzőművészeti nevelés (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva)
Ister—Granum Rajzverseny: Kurali Vanessa
(8. A) – nemzetközi 2. hely.
Človek na orbite (körzeti eredmények): Belák A.
Péter (4. B) – 1. hely, Repka Alexandra (6. A) – 1.
hely, Levický Artúr (8. A) – 1. hely, Szekereš Kála
(4. B) – 2. hely, Kovács Kloé (5. oszt.) – 2. hely, Kovács Bence (6. A) – 2. hely, Hlavacsek Krisztina (9. B)
– 2. hely, Fábik Viktor (4. B) – 3. hely.
Ex libris: Hlavacsek Krisztina (9. B) – a könyvtár
különdíja.
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub rajz-

pályázatán 2 rajzzal, a budapesti Hagyományok
Háza által szervezett Karácsony hava pályázaton
15 rajzzal, a Maľovaná cyklomapa versenyen 4
rajzzal, a besztercebányai Zelený svet pályázaton
20 rajzzal, a Príroda očami detí pályázaton 4
rajzzal, a Harmos Károly képzőművészeti pályázaton 6 rajzzal vettek részt az iskola tanulói.
Képviseltették magukat a Komenský a my és a
Vesmír očami detí rajzversenyen is.
Testnevelés és sport (Felkészítő tanárok: Markovics Imre, Köteles Péter)
Mezei futóbajnokság (Garamkálna): Balla Beatrix (8. A) – 10. hely, Holop Veronika (9. A) – 46. hely,
Valenteje Jessica (9. A) – 47. hely.
Floorball – járási elődöntő: Borsos Bence (9. A),
Búri Dávid (9. A), Jakab E. B. Lajos (9. A), Javorka
Ádám (9. B), Kovács Gyula (9. A), Lakatos Imre
(6. A), Streda Bálint (6. A), Tanai Ákos (6. A), Tóth
Krisztián (6. A) – 5. hely.
Karácsonyi Minifocikupa lányoknak (Csata):
Balla Beatrix (8. A), Csikós Friderika (5. oszt.),
Holop Veronika (9. A), Hutai Bianka (9. A), Molnár
Dóra (6. B), Valenteje Jessica (9. A) – 2. hely.
Futball Cup – kispályás focitorna (Zselíz): Kaszmán Tamás (6. A), Kováč Vilmos (7.), Lakatos Imre
(6. A), Lakatoš Jim (8. B), Lakatoš Marian (6. B),
Lakatoš Nikolas (7.), Németh Armand (8. B), Streda
Bálint (6. A), Tanai Ákos (6. A) – 2. hely a járási
elődöntőben.
Polgármesteri Kupa – kispályás labdarúgás
(Zselíz): Kaszmán Tamás (6. A), Kováč Vilmos (7.),
Lakatos Imre (6. A), Lakatoš Jim (8. B), Lakatoš Marian (6. B), Lakatoš Nikolas (7.), Németh Armand
(8. B), Streda Bálint (6. A), Tanai Ákos (6. A) – 2.
hely.
A Szlovák Labdarúgó-szövetség Iskolakupája: Kaszmán Tamás (6. A), Kozák Nikolas (5.), Lakatos Imre
(6. A), Lešťan Ádám Noel (5.), Streda Bálint (6. A),
Tanai Ákos (6. A), Tóth Krisztián (6. A) – 2. hely.
Járási atlétikai bajnokság: 4x60 m futás: Balla
Beatrix (8. A), Furár Barbara (7.), Holop Veronika
(9. A), Molnár Dóra (6. B) – 2. hely; távolugrás:
Balla Beatrix (8. A) – 2. hely; magasugrás: Balla
Beatrix (8. A) – 2. hely; 60 m futás: Holop Veronika
(9. A) – 4. hely, Furár Barbara (7.) – 18. hely, Molnár Dóra (6. B) – 23. hely
Sakk: Járási sakkverseny: Repka József (9. B), Levický Máté István (7.), Családi Norbert (7.) – 10. hely;
Grand Prix (Oroszka): Jašák Kevin (4. A), Raj Tamara (4. B), Raj Krisztián (2. B) – 1. hely.
Tantárgyközi versenyek (Felkészítő tanár: Baka
Zsuzsanna)
Szivárvány projekt: Dióši Dániel (8. B), Boška
Márk (8. B) – 3. hely.
A Franz Schubert Gyermekkar fellépései (Karnagy: Horváth Diana): 2017. december 2.: a zselízi
Franz Schubert Vegyeskar jubileumi hangversenye; 2017. december 21.: karácsonyváró iskolai
rendezvény a művelődési otthonban; 2018. január
21.: fellépés a Magyar Házban a magyar kultúra
napja alkalmából; 2018. május 4.: anyák napi műsor a művelődési otthonban; 2018. június 27.: tanévzáró hangverseny a református templomban.
Összeállította: Horváth Géza
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Idén sem maradt el
a strandröplabda-torna

Folytatva a korábbi hagyományokat, idén sem maradt
el a strandröplabda-torna a
Bowling Bár két sportpályáján
a Via Nova és a Fiatalok a Garam és az Ipoly mentéért polgári társulás szervezésében.
Korábban évekig a hely tulajdonosa, Grosz Gábor szervezte a tornákat, tavaly óta ezt
Csonka Ákos és Kepka Márk
vette át, ráadásul tavaly nem
csak kinti, de teremtornát is
szerveztek a télen.
„Tíz csapat mérkőzött meg egymással a nagyon jó hangulatban megvalósuló tornán.
Érkeztek versenyzők többek között Érsekújvárból, Párkányból és Lévából is, ez is
bizonyítja, hogy terjeszkedünk, és hírünk messzebbre is eljut. Reggel kilenc órától
egészen hatig versengtek a háromtagú (2+1) csapatok a torna legjobbja címéért, melyet végül az érsekújváriak nyertek el, de klasszikus frázissal élve mindenki nyert, aki
benevezett, hiszen sportolt és jó társaságban lehetett” – árulta el Csonka Ákos.
Terveik szerint december, január környékén idén is megvalósul a fedett pályás torna
a sportcsarnokban.
(k)

Mozgalmas volt az egyházközségi nap
Szeptember elsején tartották a zselízi rómaikatolikus plébánia egyházközségi napját.
A szervezők minden korosztályra gondoltak. A főtéren a gyerekeket ugróvár, lovaglás, arcfestés és különféle versenyek
várták. A látogatók megtekinthették
a templomot, a régi fényképekből készült kiállítást, előadást hallgattak meg
a zselízi templommal valamilyen módon
kapcsolatban álló szentekről, és aki akart,
felmászhatott a templom tornyába is.
Többen bekapcsolódtak a gulyásfőző
versenybe és a kuglófsütésbe. A résztvevők megnézték a Vrbovianka folklórcsoport műsorát, és szentmisén vettek részt.
A koraesti órákban a program keretében az érdeklődők a kastélyban megnézték
Juliana Sersenová: Ernesztina grófnő levelei c. színielőadását, amelynek nagy sikere
volt már a júniusi városi napokon is.
(ik, foto: Raj Róbert)

Városi konzultációt hirdet az MKP

„Az MKP a városi képviselő-testület legerősebb, egyedüliként frakcióban működő
politikai ereje. Szervezetben működő pártja számára fontos a lakosság város ügyeivel
kapcsolatos véleménye. Ezért úgy döntöttünk, hogy a következő ciklusra vonatkozó
választási programunkat a lakossággal együttműködve kívánjuk összeállítani. Erre
széleskörű konzultációt hirdetünk, melynek során mindenki kifejtheti véleményét:
milyen feladatok alkossák választási programunk sarkalatos pontjait, melyek azok a
területek, amelyek fontossági sorrendben fejlesztendőek városunkban” – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
„A kérdőív 10 kérdést tartalmaz, ami az úthálózatot, a város kínálta munkalehetőségeket, településünk arculatát, lakossággal folytatott kommunikációját, kulturális, szórakozási, sportolási lehetőségeit, turisztikai kihasználtságát, vállalkozási környezetét
és adóterheit taglalja. Nem tudok róla, hogy volt-e valaha ilyen itt, pedig lényegében
ez a demokrácia lényege” – árulta el a kezdeményezésről Csonka Ákos, az MKP helyi
szervezetének elnöke.
Az anonim kétnyelvű kérdőíveket nyomtatott formában eljuttatják minden háztartásba, de online is kitölthetők lesznek. Aki papíron kívánja visszajuttatni, bedobhatja
a Delfin papírüzletben, a Bambino bababoltban és máshol, az erre a célra kihelyezett
urnába október 10-éig.
Alakítsuk együtt Zselíz jövőjét, mert SIKERT CSAK CSAPATBAN LEHET ELÉRNI!
– zárul a közlemény.
(mkp)
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Úgy tartják, a történelem az élet tanítómestere. De azt is
mondják, hogy aki nem ismeri a történelmet, kénytelen lesz
újból átélni. Ez azt jelenti, hogy ismernünk kell a történelmi
eseményeket és tanulnunk kell belőlük.
Az 1968. augusztus 21-i események és az ezt megelőző
történések tanulságát világosan fogalmazták meg az egyértelmű címmel ellátott kiadványban. Elolvasása után mindenki tisztán tudta, mit kell gondolnia. Az emberek mégis
többnyire valami mást gondoltak. Csendben. Annak ellenére, hogy az eseményekről való nyilvános megemlékezés nem
volt megengedett, akadtak olyanok, akik az évfordulóról
minden évben megemlékeztek. Az utcán. Annak ellenére,
hogy megkockáztatták a vízágyúból rájuk zúduló hideg
zuhanyt, a gumibot okozta sérülést, vagy a letartóztatást,
az iskolai, munkahelyi nehézségeket.
1990 óta 1968. augusztus 21-ről mindenkinek joga van azt
gondolni és azt mondani, amit akar. Beszélhet a megszállásról
és a katonai agresszióról, de akár a baráti segítségnyújtásról
is. Az évfordulóról minden évben nyilvánosan emlékezünk
meg, és ha mégse, a sajtó emlékeztet minket rá.
Annak ellenére is, hogy az évfordulóról minden évben
megemlékezünk, főleg ha kerek évfordulóról van szó, az
idei nagyon viharosra sikeredett. Annak ellenére is, hogy
a kutatások szerint történelmi tudatunk szintje alacsony,
főleg a fiataloké. Hiába. Amire nem képesek az iskolák
a tanítás során, sem a témában állandóan gyarapodó
irodalom, sem a történelmi források hozzáférhetősége,
azzal néhány politikus és politikai aktivista nagyon rövid
idő alatt megbirkózik. És ha a történelem tálalása során
valamit elhallgatnak, vagy ellenkezőleg, valamit túlságosan
hangsúlyoznak, az eredmény nem a történelmi tudat elmélyítése, hanem az „érték-orientáltság” lesz. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy tudni kell, kire kell ugatni, kinek a lábaihoz kell dörgölőzni. Ha lehet fenntartások nélkül.
A történelmi eseményekből sok mindent megtanulhatunk.
Úgy is, ha készítünk egy jegyzéket azokból a nemzetekből
és országokból, melyekkel rosszak a tapasztalataink, és
amelyekkel jobb, ha vigyázunk. Oroszok? Németek? Magyarok? Törökök? Vagy a britek, a franciák? Akkor talán
nem kellene az EU-tagság sem...
Egy bizonyos alkotmányos szereplő Csehszlovákia megszállásának 50. évfordulója alkalmából tartott beszédében
azt mondta: „Ezért hasonló értékekkel bíró, a szabadságról,
az emberi jogokról, a demokráciáról hasonlóan vélekedő
szövetségesekre van szükségünk.” És hogy tévedés ne essék,
kioktatott bennünket, kikben találjuk meg a jelenben ezeket
a szövetségeseket, partnereket. De hát 50 évvel ezelőtt is hasonló értékrenddel megáldott szövetségeseink és partnereink
voltak. Talán 75 évvel ezelőtt is, és biztosan ezt megelőzően
is. De később megmutatkozott, hogy a hasonló értékekkel
kicsit más a helyzet.
Milyen tanulságot vonhatunk le tehát a történelmi eseményekből? Például állandóan tegyünk fel kérdéseket, hogy
amit éppen értéknek gondolunk, valóban érték-e? Vajon
partnereink bennünket is partnereknek tartanak-e? S hogy
valódi érték-e az, ami miatt mi társai vagyunk másoknak,
vagy fordítva, esetleg teljesen másképp? Lehet, hogy átgondolva mindezeket kiküszöbölhetjük a múltban elkövetett
hibákat. Mivel mindig, minden rezsim fennkölt gondolatokkal, világos eszményképekkel kezdődött, majd divatos
fogalmakkal és találó szlogenekkel folytatódott. Csak egy
idő után jöttünk rá arra, hogy a szlogenek megfakultak, a
gondolatok elillantak, a fogalmak értelmüket veszítették, és
jelentés nélküli varázsigékké váltak.
Števo Hečko
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Fejlesztési terv: 35 javasolt projektből
5 teljesen, 24 részlegesen megvalósult
1→

ill. a fejlesztési programban nem tervezett
beruházások is, mint a sportpálya felújítása.
Néhány 2017 előtt megvalósított projektet
uniós alapokból vagy más forrásból
támogattak. A legnagyobb ilyen beruházás
a közvilágítás korszerűsítése volt, amelyet
45 926 eurós önrésszel és 538 031 eurónyi
külső forrásból valósítottak meg. A
zselízi ravatalozó felújítására és a temető
kerítésének javítására a kormányhivatalból
kaptunk 19 518 eurót. A város ezekre a
munkákra 46 471 euró saját forrást fordított.
Egy szociális terepmunkás és egy asszisztensi
munkahely kialakítására a város 3409 eurós
támogatást kapott az Európai Szociális
Alapból, emellett több mint 3000 eurót saját
költségvetéséből is felhasznált erre a célra.
A Környezetvédelmi Alapból 42 956 eurót
kapott a Posta utcai illegális szemétlerakat
felszámolására. A terület kitisztítására saját
forrásból 2260 eurót fordított.

A város nagy figyelmet szentelt az utóbbi időben a választási időszak elején a polgármester által
meghirdetett játszótér-építési programnak. Ennek nyomán több új játszótér létesült városszerte.

További néhány pályázat és beruházás
előkészületi, tervezeti vagy projekt-elbírálási
fázisban van, ill. néhány esetben már van
tájékoztatás a támogatás megítéléséről, de
nem történt még meg a kifizetés és a
megvalósítás. E projektek főleg a jövő
évben valósulnak meg, ezért legújabb
fejleményeik nem szerepelnek a fejlesztési
programban. Ilyen pl. az osztályozott
hulladékgyűjtés bővítése, amelynek
megvalósítása folyik, a városi hivatal
energiatakarékossági pályázata, amely
esetében jóváhagyták a támogatást, ám
a közbeszerzéssel kapcsolatos nehézségek
miatt még nem fizették ki. A legutóbbi
időszakban érkezett tájékoztatás arról,
hogy további projektek finanszírozását
hagyták jóvá, így rövidesen megkezdődik
a T18-as tornaterem felújítása, egy szódói
szemétdomb felszámolása, a városi
kerékpárút kiépítése és a garammikolai
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb, pályázatból fede- óvoda felújítása. Másrészt még mindig
zett beruházása a közvilágítás korszerűsítése volt.
nem született döntés a közcsatorna-

hálózati projektről (amely a tervek szerint
a választási időszak legnagyobb beruházása
lett volna), valamint a magyar alapiskola
felújításának pályázatáról.
Idén folytatódik a játszótér-építési program,
a lakás- és házépítés feltételteremtése, a
fürdő, a kastély és a városi utak felújítása.
A gazdasági és szociális fejlesztési program
teljesítése jónak, helyenként meglepőnek
is mondható. Tekintettel főleg arra, hogy
a stratégiai dokumentum elfogadásának
időszakában a város anyagi helyzete
igencsak törékeny volt. A programalkotók
és -jóváhagyók közül valószínűleg senki
nem gondolta volna, hogy a fejlesztési
tervek teljesítése ilyen jól halad majd. Maga
a polgármester is azt mondta akkor, hogy
sikerként könyveli majd el, ha a városnak
a kitűzött feladatok 10 százalékát sikerül
elérnie ebben a ciklusban. Ezt a minimális
célt már az időszak felénél sikerült elérni, a
vége felé pedig a teljesítés mértéke tovább
növekszik.
(ik)

A kezdetektől népszerű
a mozgó biohulladékgyűjtés
A biológiailag lebomló hulladék mozgógyűjtését a város idén júliusban vezette
be, a Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bővítése Zselíz város területén c.
projekt keretében. A biohulladék gyűjtésének ez az új formája a kezdetektől
elnyerte a lakosok tetszését. A nagy, 240
literes barna színű edények gyorsan
fogynak a gyűjtőudvarról. A gyűjtőudvar személyzete szerint a projekt keretében a város kb. 2000 kukát kapott, és
augusztus végéig, tehát alig több mint
másfél hónap alatt a lakosok már csaknem a felét átvették.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének elsődleges célja csökkenteni
a szeméttelepre kerülő hulladék mennyiségét.

A biohulladékot, amelyet a lakosok gyakran a háztartásihulladék-gyűjtő kukákba

helyeztek, ily módon külön lehet gyűjteni
és feldolgozni. Ennek köszönhetően csökken a város által a regionális szeméttelepen
elhelyezett szemét mennyisége, így az erre
fordított költségek is. Ez a hozzáállás fontos lehet abból a szempontból is, hogy
jövőre várhatóan általánosan emelkedik
a szemételhelyezés költsége. A biohulladék gyűjtése augusztusban kezdődött, egy
gyűjtés alatt kb. 6 tonna hulladék gyűlik öszsze, amely így nem a szeméttelepen landol.
A biológiailag lebomló hulladékot kéthetente hordják el a város weboldalán közzétett időrend szerint. A barna színű edények
továbbra is minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton átvehetők a vasúti átjáró
mögötti gyűjtőudvaron.
(ik)
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városunk fellendül
Volt egy szép elképzelésünk, hogy vettünk volna egy öreg házat, ahol múzeumot létesítettünk
volna, és ugyanakkor a társulásunk székhelye
is lett volna.
Ki is néztek egy házat maguknak...
– Igen, de nagyon drágán kínálták, és a városnak nem volt ennek az ingatlannak a
megvásárlására betervezett kerete. Jó lenne,
ha sikerülne egy házat szerezni, de most
nincs alkalmas eladó ház. Ráadásul, tényleg öreg háznak kell lennie, régi stílusban
épültnek.
A kis parkban sok mindent csináltunk, akár
saját költségvetéssel, akár pályázatok útján, pl.
a gyermekjátszóteret. Megérte, sok szülő jár ki
a gyermekeivel. A játszóteret szeretnénk kibővíteni új elemekkel és egy műfüves pályával,
ahol focizni lehet.
És természetesen szeretnénk megtartani
a rendezvényeket, mint amilyen például
a Mikolai Nap. Becslések szerint több mint
750 ember vett részt rajta. Nagy örömmel tölt
el, ha összejönnek az emberek, szórakoznak,
beszélgetnek, és egy kis időre megfeledkeznek
a rohanó világról.
Rohanónak látja a világot?
– Igen. Úgy gondolom, hogy rohanó ez a világ,
nem kedvez az emberek közötti kapcsolatoknak.
Valamikor az emberek jobban segítették egy-

mást, és közelebb álltak egymáshoz. Manapság
nem ritka, ha a szomszédok nem köszönnek
egymásnak, mindenki a maga dolgát hajtja, az
emberek irigykednek egymásra.
Közelebb viszik az embereket egymáshoz
azok a rendezvények is, amelyeket Önök
szerveznek.
– Ezért szervezzük. Az alapszabályunkban is
szerepel, hogy a küldetésünk közelebb vinni
egymáshoz az embereket. Ezért tölt el örömmel
bennünket, hogy rendezvényeinkre nemcsak
a mikolaiak, zselíziek és szódóiak járnak, hanem a környező falvakból is.
Ön szerint milyen a viszony a képviselőtestületben?
– Természetesen időnként előfordulnak problémák, különfélék a nézeteink, de mindig
meg tudjuk vitatni azokat. Köszönhető ez
a munkaértekezleteknek is, ahol mindenki
elmondja a véleményét, majd kompromisszumot keresünk, és az üléseken már nincsenek
nagyobb viták.
Tehát a testület működését pozitívnak látja?
– Mindenképpen. A városban sok minden lett
jobb, és sok minden válik jobbá, a lakosoknak
ezt látniuk kell. Nem lehet mindent egyszerre
megoldani, de valamit azért elvégeztünk és sok
dolog van folyamatban. Ha bejönnek a terveink és elképzeléseink, városunk fellendül.

Elmondható, hogy Ön szerint a város jó
irányba halad?
– Egyértelműen igen. A város vezetése részéről
látható a város fellendítésére irányuló igyekezet és ennek az eredményei. Jó ötletnek tartom
a városban felújítani a strandot. Meglátjuk,
használható-e a termálfúrás, ha igen, az szenzáció lenne.
Feltételezem, hogy a közelgő helyhatósági
választásokon újra indul.
– Igen. Megpróbálom újra megszerezni az
emberek bizalmát, hogy folytathassam a megkezdett munkát.
Képviselőként mit szeretne elérni?
– Segíteni Zselíz fellendülését. Legyen elegendő munkahely a fiatalok számára, legyen
elegendő lakás, hogy a fiatalok ne költözzenek
el. Nagyon szeretném, ha már jövőre megkezdődne a városközpontban a többfunkciós
komplexum építése.
Szeretne valamit még hozzátenni?
– Remélem, hogy a város az elmúlt évekhez
hasonlóan a jövőben is tovább fejlődik. Ezt
kívánom magamnak és a polgároknak is.
Szeretném, ha az emberek figyelmesebbek és
felelősségteljesebbek lennének egymáshoz, ha
megszűnne a gyűlölködés.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Jelölteket állított az önkormányzati választásra az MKP Zselízen
Megtartotta jelöltállító taggyűlését az MKP zselízi helyi szervezete a
november 10-én esedékes önkormányzati választásokra. A helyi szervezet két témakörben hivatott döntést hozni: a polgármesterjelölt és a
képviselőjelöltek tekintetében. A döntés értelmében az MKP Zselízen
önálló polgármester-jelöltet nem állít. Más jelöltek támogatásáról később, szeptember 10-e után hoznak döntést, amikor ismertté válnak
az indulók nevei. Az előző választási ciklusban az MKP a jelenlegi
polgármestert, Juhász Andrást támogatta.
Döntés született továbbá arról, hogy az önkormányzati választáson
szinte teljes listával önállóan indul a párt helyi szervezete, aminek
értelmében 10 képviselőjelölttel vágnak neki a kampánynak. A tíz
jelölt: Baka Lajos, Bellus Dániel, Csenger Tibor, Cserba Gabriella,
Csonka Ákos, Juhász Eszter, Kepka Márk, Kotasz Norbert, Puksa
Andrea, Rák Norbert.
„Az MKP Zselízen mindmáig az egyetlen párt, mely működik és
tényleges tevékenységet fejt ki. Ezért a felelősségünk is nagy, hogy
megfelelő választási lehetőséget kínáljunk a lakosságnak. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott listát sikerült összeállítanunk. Jól
felkészült, hiteles és a közösségért tenni kész szakemberek alkotják a
csapatunkat, akik már eddig is bizonyították elhivatottságukat, amit
most magasabb szintre szeretnének emelni a városért. A jelöltek személyét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a város minden része le
legyen fedve, és minden korcsoport meg legyen szólítva. Nem volt ez
könnyű, hiszen fontos szempontnak tartottuk, hogy a listára kerülők
értelemszerűen a feladatra is alkalmasak legyenek, szakmájukban
kiemelkedők, akik méltóképpen tudják majd képviselni a zselízi
lakosság és a magyarság érdekeit. Arányosan vannak közöttük a
párt tagjai és a szimpatizánsai, amit azért tartunk fontosnak, mert
tapasztalatunk szerint egy önkormányzat munkáját a sok különálló
független egyén meg tudja bénítani. Mi csapatban gondolkodunk,
hiszen eredményeket csak egységben, stabil elképzelések alapján le-

het elérni. Nem véletlen, hogy egyedül az MKP képviselői dolgoztak
frakcióban a testületben. Ezt tükrözi a jelmondatunk is: A SIKERHEZ CSAPAT KELL!”– nyilatkozta az MKP helyi szervezetének
elnöke, Csonka Ákos.
(mkp)

Augusztus 20-án mutatták be a jelentős várakozással megelőzött
Csíksomlyói passió című előadást, amelynek zselízi vonatkozásai is voltak. A 18. századi ferences iskoladrámák és Szőcs Géza:
Passió című műve alapján Vidnyánszky Attila rendezésében az
előadást a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
tagjai vitték színre. A táncegyüttesben színpadra léptek az egykori Kincsősök is: Juhász Bence Zsombor, Juhász Sándor, Molnár
Sarolta és Csicsman Dániel.
(ik)
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Ha bejönnek a terveink és elképzeléseink,
Egyike azoknak a mikolaiaknak, akik igyekeztek a városrészben feleleveníteni a kulturális és a társadalmi életet. Amikor szódói
példára megalapították a polgári társulást,
ő lett az elnöke. 2014-ben a helyhatósági
választásokon képviselő-jelölt volt, 925 szavazatot kapott, az összes jelölt közül a legtöbbet. A szociális és egészségügyi komisszió valamint a közérdekvédelmi komisszió elnöke.
Nős, két felnőtt gyermeke van. Ivan Pál.
Születése óta mikolai?
– Nem. Zsitvabesenyőről származom, szüleim ott éltek. Még egyéves sem voltam, amikor szüleim Zselízre költöztek. Édesapám
a nagypusztai intézet állami alkalmazottja
lett, ahol mindketten dolgoztak, édesanyám
később a gyöngygyárban helyezkedett el. Felnőttként lettem mikolai.
Zselízen nőtt fel. Milyen volt a gyermekkora?
– Egy Komenský utcai kis bérházban laktunk, épült a kórház és a 40-es bérház, de mi
többnyire a kisvasút feletti felüljáró mellett
játszottunk mindenfélét – bújócskát, futballt...
Jó nagy terület állt rendelkezésünkre, és távol
voltunk a felnőttektől.
Volt gyermekkorában valamilyen figyelemre méltó érdeklődési köre?
– Már gyermekkoromban érdekeltek az állatok,
kutyákkal foglalkoztam, és ez a mai napig tart.
Komolyabban azonban csak a katonaság után
kezdett érdekelni a dolog.
Milyen iskolát választott?
– 1970-ben fejeztem be az alapiskolát, és
tanulmányaimat Ostravában, a bányászati
szaktanintézetben folytattam.
Miért döntött így? Hatással volt Önre az
akkori propaganda?

– Pontosan. Abban az időben nagy reklámot
csináltak. Toboroztak az iskolában, rábeszéltek bennünket, ötünket sikerült meggyőzniük.
Nagy kedvezményeket kínáltak, és nem csak
anyagiakat, pl. kifizették az útiköltségünket

Ostravába és onnan haza, szüleink 50 mázsa
szenet kaptak. Abban az időben az sokat jelentett. Én akkoriban világot szerettem volna
látni, így elmentem Ostravába.
Meddig volt bányász?
– A tanulmányok befejezése után lehetőség
lett volna 10 évet aláírni a bányában, ha ezt
megtettem volna, nem kellett volna katonának mennem. Én azonban nem írtam alá,
mert lebeszéltek róla, így sorkatona lettem.
Felhasználtam minden tapasztalatomat,
a német határon szolgáltam kutyásként. Ez
1974—76-ban volt. Ezt követően még vissza
kellett térnem Ostravába, ahol még két évig
bányászként dolgoztam. Ostravában tehát
összesen hat évet töltöttem.
Miért hagyta ott?
– Haza akartam jönni. A szüleim, főleg apám
rábeszéltek arra, hogy menjek Nagypusztára.
1978-ban léptem be, kutyásként, majd tíz év
után a kutyások részlegének vezetője lettem.
Harminchárom évet dolgoztam le, és 2010-ben
mentem nyugdíjba.
Időközben családot alapított...
– 1981-ben megnősültem, feleségem a tolmácsi
gépgyárban darusként dolgozott. 1993-ban
költöztünk Mikolára. Két felnőtt gyermekünk
van, a lányom taxisofőrként, a fiam kamionosként dolgozik.
Mi volt a helyzet a polgári társulással?
– Régóta tapasztaltuk, hogy Mikola mint városrész mellékvágányra került. Semmit nem
fejlesztettek, nem történt itt semmi. Szerettünk
volna ezen változtatni, ahogyan azt Szódón
tették. 2010 novemberében megalapítottuk a Mikulčan polgári társulást, hogy a városrészben
élőket mozgósítsuk.
Mikortól kezdett érdeklődni a helyi politika iránt?
– Akkor kezdődött, amikor megalapítottuk
a polgári társulást. Rendezvényeket szerveztünk, és az emberek buzdítottak arra, hogy
jelöltessem magam képviselőnek. A vezetőség
meggyőzött arról, hogy ha akarunk valamit
Mikoláért tenni, szükséges, hogy legyen saját
képviselőnk. Indultam, és bejött. Örültem,
hogy tehetek valamit a városrészért és magáért
a városért is.
Sikerül teljesítenie azt, amit célul tűzött
ki?
– Úgy gondolom, hogy igen. Remélem, a lakosok is így érzik. Sok mindent sikerült elérni, de
sok minden még folyamatban van. Bánt azonban, hogy vannak fiatalok, akik közömbösek, nem
érdekli őket a helyi politika, sem a városrészben folyó élet. Tudom, hogy ez máshol is gondot okoz, de
Mikolán még jobban érezhető. Ha szórakozásról
van szó, még csak-csak lehet rájuk számítani, de
máskor nem. Közben többször is felszólítottuk
őket, javasoljanak, mondják el, mit kellene csinálnunk. Ez szomorú.
Erre a problémára annak idején Ladislav Vékony is felhívta a figyelmet, de egy idő után
a szódói rendezvényeken, főleg a gyermek-

napon láthatóan bekapcsolódtak a szervezésbe a tizenévesek is, és később, amikor az
ő távozása után rosszul állt a társulás szénája, éppen a fiatalok voltak azok, akiknek

köszönhetően folytatódott a munka...
– Mi is mondtuk nekik akkor, hogy kár lenne befejezni, amikor már a rendezvényeknek
hagyományuk van. Többször voltam a Szódói
Napokon, és láttam, hogy a fiatalok elkezdtek
dolgozni, és Henka Kurucová ezt meg is erősítette. Elmondható, hogy ők már jó úton járnak,
mert vannak utódaik, követőik. De Mikolán
nagyon kevés az aktív fiatal.
Lehet, hogy időre van szükség, Szódón is
évek teltek el. Önöknek sikerült kiadniuk
egy monográfiát, aminek örök értéke van.
– A monográfia kiadásának ötlete a társulás
egyik tagjának, Pivarčiová asszonynak köszönhető. Annak ellenére, hogy profi szerzők segítettek ebben, két évig dolgoztunk rajta. Nagyon
sokat dolgozott a kiadványon Ladislav Uhliar,
Sylvia Plizgová, Faragó Mária, külön hálásak
vagyunk Novák Margarétának, aki az egészet
koordinálta. 500 darabot nyomtattunk, és csak
70 maradt belőle.
A könyv kapcsán csupa pozitív visszhang
érkezik, érdekes, amikor az öregek felismerik
magukat a régi fényképeken. És az emberek
hordják a további anyagokat. Lehetséges, hogy
később kiadunk egy DVD-t is hozzá.
Vagy ha elfogynak a könyvek, kiadnak egy
második, bővített kiadást.
– Az is lehet.
Mit szeretne még elérni a polgári társulással?
– A legrosszabb, hogy a társulásnak nincs
saját székhelye. Nincs saját helyiségünk,
ahol a dolgainkat tarthatnánk, ahol a vezetőség találkozhatna. A mikolai kultúrházban találkozunk, amely magánkézben
van, egyelőre a kedvünkben járnak.
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Útjavításba kezd a város. A Fučík utca lesz az első
A városi képviselő-testület augusztusi ülésének általános vitájában a legtöbb szó Mikola
városrészről, az iskolaügyről, a városi beruházásokról és a lakosok mindennapi gondjairól
esett. Néhány lakos a garammikolai óvoda
elégtelen kapacitásáról panaszkodott a képviselőknek, amelyben nem tudták biztosítani
néhány mikolai gyermek elhelyezését. A polgármester ismertette, hogy éppen folyik az
óvodabővítés kivitelezőjének kiválasztása.
A nyilvánosság soraiból jelentkező egyik
hozzászóló megköszönte a városnak az autóbuszmegállók környékének rendbetételét,
konkrétan a mikolai városrészben, de hozzátette, hogy folyamatosan tisztán kell tartani a
megállókat, és szemétkosarakat is el kellene
a közelükben helyezni. Hozzászólt az óvoda
kérdéséhez is. Mint elmondta, az épületet a
lakosok építették saját kezükkel, ezért a felvételnél előnyben kellene részesíteni a mikolai,
szódói és zselízi gyermekeket.

Szó volt arról is, hogy a Mikulčan polgári
társulás immár 8 éve működik, hasznos tevékenységet végez, de még mindig nincs saját
székhelye, amelyet sokak szerint megérdemelne. Ezzel a polgármester is egyetértet, aki arról
is tájékoztatta a jelenlevőket: a város dolgozik
azon, hogy végre kikerüljenek a Garammikola
városrészt jelölő tájékoztató táblák, ám ezt össze
kell hangolni az érvényes előírásokkal.

Nagy az érdeklődés a mikolai óvoda iránt. Az
épület a közeljövőben pályázatból bővül.

Marianna Šedivá megjegyezte: az önkormányzati törvény legutóbbi módosítása
értelmében át kellene dolgozni a városi
képviselő-testület tárgyalási rendtartását.
A polgármester több képviselői kérdésre
válaszolt. Kijelentette, hogy a város megkezdi néhány utca felújítását, konkrétan
a Fučík, a Sládkovič, a Mező utcát és a
Állomási lakótelep („Kínai”-negyed)
környékét említette meg. A hévízforrás
hasznosíthatásával kapcsolatban megjegyezte: a tanulmány kész, a közeljövőben
nyilvános ülésre hívják majd meg a Slovgeoterm vállalat képviselőit, akik azonnal
válaszolnak majd a kutatással kapcsolatos
esetleges kérdésekre. A kerékpárutak építésével kapcsolatos projekthez fűződő kérdésről elmondta: idén a telkeket vásárolja
meg a város, a többi tevékenység a jövő
évben valósul meg.
(ik)

Folytatódik a freskók rekonstrukciója
a Szent Jakab-templomban
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,
hiszen egymillió forinttal többet nyert a projekt folytatására.
Ennek köszönhetően
közel 12 ezer euróból
valósulhat meg a 700
éves freskók állagmegőrző konzerválási
beruházása. A döntés
értelmében ezúttal
a két részből álló
Veronika kendőjét
és Jézus temetését
ábrázoló
falikép
kerül sorra, melynek együttes mérete
251 x 217 cm. A kép
közvetlenül a Becsei
Vesszős
György
végítéletét ábrázoló
mellett helyezkedik
el a nyolcszög alakú
szentély
délkeleti
falán.
A negyedik, máig
létező freskó Szent

Mártont ábrázolja, ez a tervek
szerint jövőre újulna meg,
amennyiben újra sikeres lesz a
pályázat. A déli tájolású képen
Szent Márton mellett egy másik
alak jelenik meg, akinek kilétéről megoszlanak a vélemények,
egyesek szerint Szent Lénárdot,
mások szerint Szent Norbertet
vagy Szórádot formálja meg.
Jelenleg ez a négy 14. századi
freskó található teljes alakban
a Szent Jakab-templomban,
ám tudható, hogy korábban
jóval több díszítette Becseiék
híres templomát. Ezek viszont

valószínűleg a reformáció terjedésekor – amikor elfoglalták a
templomot –, illetve a második
világháborús pusztulás során
(amikor a visszavonuló németek felrobbantották a templom
egy részét) tűnhettek el végleg
a múlt homályába. Az egyikről,
a Szent Cecíliát és Borbálát
ábrázolóról maradt fenn több
fekete-fehér fotódokumentum is.
A falfestmény egykor a szentély
északkeleti részét díszítette. Egy
restaurálási feltárás során egyes
részei elő is kerültek a vakolat
alól. Az előkerülő darabok és a
meglévő
kordokumentumok
alapján egy speciális grafikai
eljárással újraszínezték a képet
– egyelőre csak elektronikus
formában. Ez viszont immár
lehetővé teszi, hogy a jövőben
elkészüljön
belőle
egy
méretarányos reprodukció is,
és visszakerülhessen a templom
falára – árulta el Csonka
Ákos, az értékmentés egyik
szorgalmazója.
A
freskófelújítási
eljárással
párhuzamosan folytatódnak az
egyéb restaurálási munkálatok
is. A szlovák kormány kulturális
minisztériumától elnyert pályázatból valósul meg a gótikus kőelemek restaurálásának folytatása.
Tavaly 10 ezer euróból kezdték
meg az eredeti, középkori állapot visszaállítását, idén már
15 ezer euró áll rendelkezésre.

A beruházás részét képezte a
gótikus ablakok cseréje, illetve a
szentély külső burkolatának restaurálása, melyet a zselízi restaurátor, Mézes Árpád végez szakértelemmel. A tervek szerint idővel
a templom komplex restaurálása
is napirendre kerülhet, egyelőre
valamennyi gótikus kődíszítőelem feldolgozása sürgősebb, hogy
állapotuk ne romoljon.
A templomon és környezetén
pár éve kezdődtek a munkálatok,
melyek lépésről lépésre haladnak. Előbb a tetőszerkezet és a födém újult meg, majd a templom
körüli terület rendeződött, ahol
szobrot állítottak az itt született
Fischer-Colbrie Ágoston kassai
püspöknek; ezt követően revitalizálták a templom világítását és
fűtésrendszerét, és több kisebb
beruházás is megvalósult. Közel
egy évszázad után újra sípos
orgonája lett a templomnak. Az
egyházközség a második világháborúban tönkrement orgonához
nagyon hasonló orgonát vásárolt. Pótolták az ugyancsak ekkor
eltűnt díszes örökmécsest is, legutóbb pedig a 73 éve elpusztult
toronyóra is újra „ketyeghet”.
A felsorolt újítások elsősorban
Stanislav Illéš esperes áldozatos
munkájának, nem utolsó sorban
pedig a hívők segítségének és
anyagi támogatásának köszönhetően halad ilyen ütemben.
(tsák)
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Bölcsődét nyitna az önkormányzat
1→

saját eszközre lesz szüksége. Marianna Šedivá
megjegyezte: alig több, mint egy évtizede költöztette ki a város az objektumból az óvodát,
most pedig pénzt ad ki arra, hogy ismét óvoda
működjön benne. Baka Lajos és Kepka Márk
arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a művészeti alapiskola kiköltözne az épületből, nagy
figyelmet kell szentelni megfelelő elhelyezésének. A polgármester kijelentette: a művészeti
alapiskola elhelyezését illetően több alternatívában is gondolkodnak, annyi biztos, hogy méltó
körülmények közé kerül. Néhány lehetőséget is
megemlített – a városi hivatal szárnyépületét, és
esetleg a kastélyt. Gubík Emese megjegyezte,
hogy az egész objektum átépítése 1,022 millió
euróba, ebből az óvodai rész felújítása 856 ezer
euróba, a bölcsőde rész pedig 166 ezer euróba
kerülne. A projektek elszámolható költsége 250
ezer euró lesz.
A testület jóváhagyta, hogy a város vegyen
részt a zselízi vágóhíd árverésének második
fordulójában. Az első fordulót augusztus végén,
néhány nappal az önkormányzati ülés után tartották 21 200 eurós kikiáltási árral, ám vásárló
nem akadt. Ahogy Nyúl Péter, a város jogásza
elmondta, a második fordulóban általában

Megtárgyalta a városi programköltségvetés módosításának javaslatát, amelyet
Monika Tomeková városi közgazdász
szerint a merítés aktualizálása miatt kellett előterjeszteni. A módosítás szerint
a sarokszámok ekképpen alakulnak: a
rendes bevételek 251 ezer, a tőkealapú
bevételek 446 ezer, a rendes kiadások
179 ezer, a tőkeforgalmi kiadások pedig
495 ezer euróval növekednek. A testület
jóváhagyta a módosításokat. Tudomásul vette a tavalyi követelésekről
szóló beszámolót, a főellenőr pénzügyi
ellenőrzéséről, valamint a testület ha- A hivatal szerkezeti felépítésének módosításával
tározatainak teljesítéséről szóló beszá- kapcsolatban felmerült, hogy az utóbbi időben túl
molót, amelyet jóvá is hagyott. A város sok volt az ilyen irányú változtatás. Ezek főleg azzal
nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek voltak kapcsolatosak, hogy a város számos, addig
bérbeadását célzó versenytárgyalás külső szolgáltatók által végzett tevékenységet átváleredményeinek megvitatása során Ha- lalt. Ezek közé tartozik a szemételszállítás, a temetők
ris Péter, a városi vagyongazdálkodási fenntartása és számos további szolgáltatás.
és szolgáltatási osztály vezetője arról
tájékoztatott, hogy három felajánlásra három vette a városi rendőrség júniusi és júliusi tevéérdeklődő reagált, ám csak két javaslat felelt meg kenységéről szóló beszámolót is.
a követelményeknek. A testület az erről szóló Az építési bizottság elnöke, Kovács Kázmér
beszámoló alapján jóváhagyta, hogy a két ér- az interpellációk keretében megemlítette: elődeklődővel a város kössön bérleti szerződést a készületben van egy új beruházási tervezet,
szolgáltatások házában levő 101,5 négy- amely újabb, családi házak építésére szolgáló
zetméteres, valamint a Béke utca 8-ban terület kialakításával számol. Az építkezés céltalálható (egykori szabadidőközpont) 47 jára kiszemelt telkek a város által a Posta utcai,
négyzetméteres helyiség bérbeadásáról. házépítésre kialakított területtől északra, GaTudomásul vette a meghirdetett verseny- rammikola felé terülnek el. A polgármester
tárgyalásokról szóló beszámolót is. Haris megjegyezte, hogy a megvalósításhoz módoPéter ennek keretében arról nyilatkozott, sítani kell majd a városrendezési tervet; ennek
hogy a két pályázatra (az egykori szódói költségeit szokás szerint az egyébként zselízi
óvoda épületére, valamint egy Ötvös ingatlanfejlesztő állja majd. Juhász András
utcai telekre) egyetlen vásárlási ajánlat további ilyen jellegű kezdeményezésekről is
sem érkezett. A városi hivatal szervezési, szót ejtett. Baka Lajosnak a városközponti
Az egykori vágóhíd ma már csak romos épületmarad- közigazgatási és szociális osztályának többrendeltetésű építkezés előkészületeivel
vány a Garam mellett. Éppen azon a környéken csúfítja vezetője, Csicsman Diana tájékoztatott kapcsolatos képviselői kérdésére válaszolva
a városképet, ahol az önkormányzat – és a legújabban a hivatal szerkezeti felépítésének válto- elmondta, hogy az egyik ajánlattevőtől be
egy magánbefektető is – családi házak építését tervezi. zásairól, amit a testület tudomásul vett. kell szerezni néhány hiányzó dokumentumot,
A testület döntése alapján az város részt vesz az ingat- Azzal kapcsolatban, hogy a változások a és ezt követően a testületben megszülethet a
lan árverésén azzal a céllal, hogy amennyiben sikerrel szabadidős tevékenységeket is érintették, döntés a Béke utcai építkezés irányáról. A polCsenger Tibor megjegyezte: fontos, hogy gármester hozzátette: még a választások előtt
jár, lebontja az objektumot.
a város megfelelően propagálja az általa megszülethetne ez a döntés.
alacsonyabb a kikiáltási ár. Alexander Tóth arra
kínált tevékenységeket. A testület tudomásul
(ik)
a környezeti kockázatra figyelmeztetett, amely
az objektum esetleges megvásárlása után veszélyeztethetné a várost. Ennek ellenére a képviselők többsége osztotta a polgármester véleményét,
miszerint az árverés lehet a romos állapotban
levő épületegyüttessel kapcsolatos gondok
egyedülálló megoldása. Elhangzott, hogy az
objektum maradványainak eltávolítása 50–100
ezer euróba kerülhet. Amennyiben az árverés
során eladják az épületet, a város számíthat arra,
hogy a tulajdonos iránti eddig kielégítetlen 3000
eurónyi adókövetelését is kiegyenlítik.
A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a város
vásároljon meg egy felkínált 8 négyzetméteres
Szeptember 20-án nyílik a városközpontban rekordgyorsasággal felépített bevásárlóközpont. A
területet a városi sportpályán 30 euróért, vakomplexumban a Billa, a Planeo Elektro, a Teta drogéria, a Pepco, a Kik textil, valamint az Esolamint 4 darab 16 négyzetméteres Komenský
line üzletlánc telepedett meg.
(Foto: ik)
utcai telek eladását egyenként 157,76 euróért.

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/9, szeptember, XIX. évfolyam

Remélem, hogy a város az elmúlt évekhez
hasonlóan a jövőben is tovább fejlődik. Ezt
kívánom magamnak és a polgároknak is.
Szeretném, ha az emberek figyelmesebbek és
felelősségteljesebbek lennének egymáshoz, ha
megszűnne a gyűlölködés.
(Bővebben a 4. és 5. oldalon.)

...közel 12 ezer euróból valósulhat meg a
700 éves freskók állapotmegőrző konzerválási beruházása... ...folytatódnak az egyéb
restaurálási munkálatok is... Tavaly 10 ezer
euróból kezdték meg az eredeti, középkori
állapot visszaállítását, idén már 15 ezer
euró áll rendelkezésre.
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SELÍZI

ára: 0,35 euró

Megtartotta jelöltállító taggyűlését az
MKP zselízi helyi szervezete... A tíz jelölt:
Baka Lajos, Bellus Dániel, Csenger Tibor,
Cserba Gabriella, Csonka Ákos, Juhász
Eszter, Kepka Márk, Kotasz Norbert, Puksa
Andrea, Rák Norbert.
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Augusztusi önkormányzati ülés

Bölcsődét
nyitna az
önkormányzat

A zselízi városi képviselő-testület augusztus
28-án a városi hivatal esketőtermében tartotta 50. rendes ülését. A szokásos bevezető
után a testület jóváhagyott egy jövőbeni
vagyoneladást a város és Nyitra megye
között. Az előszerződés szerint a Schubert
és a Rozmaring utcai kereszteződést érintő
ügylet tárgyát a létrejövő autóbusz-sáv és telekrész képezi. Az építési engedély kiadásának
a feltétele a vagyoneladás, ill. az erről szóló
előszerződés. A kereszteződés felújításával
kapcsolatos képviselői kérdésre Juhász András
polgármester megjegyezte: a város családi
házak építését tervezi a Rozmaring utcában, és
ehhez megfelelő közlekedési elérhetőség kell.
A testület jóváhagyta a kerékpárút-fejlesztési
pályázat megvalósításához szükséges további
telkek megvásárlásának javaslatát. Ez alapján
a város 30 124 négyzetméternyi területet vásárol meg 50 centes egységáron, tehát összesen
15 062 euróért a helyi Pohronie mezőgazdasági szövetkezettől. Ahogy Gubík Emese, a városi
hivatal építési osztályának vezetője tájékoztatott, a telekvásárlás költségei szerepelnek a
projektkiadások között, így nem terhelik majd
a városkasszát.
Hosszabb vita előzte meg a bölcsőde kialakítását, valamint az óvoda átköltöztetését
támogató pályázatokban való részvételről
szóló javaslatot. Az építési osztály vezetője
megemlítette a képviselőknek, hogy a város
a jelenlegi művészeti alapiskola épületében
alakítana ki bölcsődét, és ide költöztetné át
az Sznf utcai óvodát is. Jelenleg a tervdokumentáció kivitelezőjének kiválasztása folyik.
A pályázatok sikere esetén komplex felújításon
esne át az épület. Amennyiben csak az egyik
projekt lesz sikeres, a tervezet egy része valósul
meg csupán, és a városnak a felújításhoz több
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Szeptember 3-án megkezdődött az új tanév. A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 278
tanuló kezdte meg tanulmányait, köztük két osztályban 33 elsős. A szlovák alapiskolában 476
tanulót számlálnak, három osztályban 62 elsős kezdte meg a tanévet.
(fotó: ik)

Fejlesztési terv: 35 javasolt projektből
5 teljesen, 24 részlegesen megvalósult

A regionális fejlesztés támogatásáról szóló törvénymódosítás kötelességként szabja meg az
önkormányzatoknak, hogy minden évben készítsenek beszámolót a gazdasági és szociális
fejlesztési program teljesítéséről. Az eltelt időszakra vonatkozó beszámolót városunk is
kidolgozta. A dokumentum a megvalósított tevékenységekről tájékoztat, számszerűen említi
a felhasznált saját és külső forrásokat és azok eredetét is.
A gazdasági és szociális fejlesztési programban javasolt 35 projekt közül a város múlt év
végéig ötöt valósított meg, ezek közül egyet kizárólag saját forrásból. További 24 projekt
tervezési, előkészületi fázisban van, illetve részlegesen már meg is valósult. Jelentős fejlesztési
tevékenység volt a kastély részleges felújítása, valamint a fürdő idén év elején kezdődött
felújítása, amely tavaly még csak előkészületi fázisban volt. 2017-ben folytatódott a játszóterek
építése, a közterületek és pihenőzónák revitalizációja, e célokra az önkormányzat tavaly 37,
ill. 91 ezer eurót költött. Tavaly kisebb beruházások is megvalósultak, pl. a Rákóczi utcai
közvilágítás kiépítése 14 ezer euróból, a városi hangszóró részleges felújítása 7 ezer euróból,
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