„...Pomohol mi v tom môj poslanecký kolega
Marek Kepka, s ktorým sme čierno-bielu
fotku vyfarbili na základe zachovaného akvarelu Jánosa Wennesa a farebných odtieňov
ostatných fresiek. ... Po ukončení grafických
úprav sme obraz v pôvodnej veľkosti vytlačili
a umiestnili na pôvodné miesto, na severovýchodnú stenu svätyne.“
(Viac na 4. strane.)
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ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

Deň Zeme

v sobotu 27. apríla 2019
začiatok 9:00 hod.
vo Svodove pri kultúrnom dome, v Mikule v parku a pri MVE, v Želiezovciach pri kaštieli,
pri rybárskom dome, na detskom ihrisku na Hviezdoslavovej ulici a pri ZUŠ

Marcové zasadnutie MsZ

Otvorená cesta
k prestavbe
slobodárne

Prezidentské voľby
jednoznačnou záležitosťou
Prvého kola volieb hlavy štátu, ktoré sa konalo 16. marca 2019, sa zúčastnilo 2 158 859
voličov zo 4 429 033 oprávnených, čím sa
dosiahla 48,74-percentná volebná účasť. V
Nitrianskom kraji bola volebná účasť nižšia,
dosiahla iba 43,62 %. Za okres Levice to
bolo 44,09 %, za mesto Želiezovce iba 39,67
%, keďže z 5804 oprávnených voličov využilo svoje právo iba 2303 občanov.
V prvom kole prezidentských volieb
zvíťazila Zuzana Čaputová, ktorá získala
870 415 hlasov, čím dosiahla 40,57-percentnú podporu. Do druhého kola postúpil aj
Maroš Šefčovič, ktorého podporilo 18,66
% voličov, získal 400 379 hlasov. Ďalšie
poradie kandidátov: Štefan Harabin 14,34
%, Marian Kotleba 10,39 %, František
Mikloško 5,72 %, Béla Bugár 3,10 %, Milan
Krajniak 2,77 %, Eduard Chmelár 2,74 %,
Martin Daňo 0,51 %, Róbert Švec 0,30 %,

Juraj Zábojník 0,28 %, Ivan Zuzula 0,17 %,
Bohumila Tauchmannová 0,16 %. Napriek
tomu, že Robert Mistrík aj József Menyhárt
sa kandidatúry vzdali, získali 0,15, resp.
0,05-percentnú podporu voličov.
Víťazka prvého kola získala v Nitrianskom
kraji 39,41 %, v Levickom okrese 40,50 % a
v Želiezovciach dokonca 50,96 %.
Ako z priloženej tabuľky a grafu vidíme,
v našom meste sa poradie líšilo od celoštátneho poradia kandidátov. Keby sa
prezidentské voľby rozhodovali len na
základe želiezovských výsledkov, Zuzana
Čaputová by ich vyhrala už v prvom kole,
čiže by sa nerozhodovalo v druhom medzi
ňou a Marošom Šefčovičom. O to viac, že
v Želiezovciach skončil na druhom mieste
nie on, ale Štefan Harabin, ktorý by získal
vyše 12 %, rovnako ako Béla Bugár, ktorý
by skončil na 3. mieste. Šefčovič získal v Že→5

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa
zišlo na svojej 4. schôdzi 28. marca v sobášnej
sieni Mestského úradu. Otvoril a viedol ju
primátor Ondrej Juhász, ktorý po privítaní
všetkých prítomných vyzval, aby si minútou
ticha pripomenuli práve zosnulého bývalého
primátora mesta Ladislava Dobrovického.
Po úvodných záležitostiach sa poslanci
zaoberali témou slobodárne – návrhom
prevodu
nehnuteľnosti
s okolitými
pozemkami na víťaza verejného obstarávania,
vypísaného na prestavbu objektu na
bytový dom – spoločnosť Dynamik Real2,
Nitra. Schéma investície je nasledovná:
Spoločnosť odkúpi nehnuteľnosť, zrealizuje
prestavbu a následke odpredá objekt späť
mestu, ktoré zhodnotenú nehnuteľnosť
odkúpi z úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a v prípade pridelenia aj dotácie
od ministerstva výstavby. Návrh vyvolal
rozsiahlu diskusiu v pléne, časť poslancov
si kládla otázku, či bude mesto schopné
uniesť finančnú záťaž, vyplývajúcu z nového
úveru, najmä v prípade, že dotáciu nezíska.
Predstviteľ spoločnosti Dynamik Real2
skonštatoval, že mesto bude potrebovať
na odkúpenie 495 500 eur, výhodný úver
na to zo ŠFRB si určite zaistí, keďže je tam
dostatok prostriedkov a je pravdepodobné,
že získa aj dotáciu, ktorú je možné žiadať
po tri roky. Predseda komisie výstavby
Kazimír Kovács poznamenal, že pre časovú
tieseň nebola táto otázka prerokovaná
v komisii, on sám však podporuje investicíu
v niekoľko rokov chátrajúcej nehnuteľnosti.
Vedúca oddelenia výstavby MsÚ Emese
Gubíková pripomenula, že MsZ zámer tejto
investície už odsúhlasilo, odmietnutie jej
konkrétnej podoby by bolo krokom späť.
Podľa primátora prestavba slobodárne
figuruje aj v strategickom pláne rozvoja
→2
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mesta, ktorý je stále platný. „Objekt je 6 ZE (zmenený názov KLM Želiezovce, a.s.).
rokov prázdny, nevyužívaný. Stanovili sme si, Poslanci zobrali na vedomie informáciu
ako s ním naložíme, teraz to len napĺňame. o verejnej súťaži na predaj budovy bývalej
V meste chýbajú byty rôzneho druhu, pracovné MŠ vo Svodove a súhlasili s vyhodnotením
príležitosti sú, len ľudí nevieme ubytovať.“ jej výsledkov, na základe ktorých schválili
Pri poukázaní na prílišnú odvahu pri predaj nehnuteľnosti miestnemu záujemcovi
realizovaní investícií a riadení financí zo za sumu 15 500 eur. Schválili aj vyhlásenie
strany poslancov primátor dodal,
že finančné záležitosti mesta
neskonsolidoval preto, aby to
teraz celé zvrátil do pôvodného
žalostného stavu, je si plne vedomý,
aké finančné náklady mesto
znesie. Pri hodnotení výdavkov
treba podľa neho mať na zreteli aj
budúce príjmy, ktoré môžu plynúť
napríklad z predaja stavebných
pozemkov,
ako
aj
predaja
pozemkov v priemyselnom parku.
Primátor potvrdil konštatovanie
Mareka Kepku, že pre túto
investíciu sa ostatné ohlásené
investičné akcie nebudú musieť
presunúť. Po krátkej prestávke
a separátnej porade poslancov Účastníci marcového zasadnutia MsZ si minútou ticha uctili
predseda komisie ekonomiky bývalého primátora Ladislava Dobrovického.
Tibor Csenger vyhlásil, že MsZ
je pripravené podporiť túto investícu, ďalšie verejnej súťaže na prevod pozemkov
podobné však podporí len v prípade, že sa v Mikule na výstavbu bytových domov
rámci strategického rozvojového programu v reakcii na žiadosť bratislavskej spoločnosti
vytvoría priority. „Strategický plán je postavený AuPortal SK, s.r.o., ktorá prejavila záujem
na 5 miliónov eur, my máme možno 1 milión. o výstavbu 24 bytov v dvoch bytových
Nemáme prostriedky, aby sme využili všetky domoch. Vedúca organizačno-správneho
výzvy, musíme sa držať priorít. Vyšpecifikujme oddelenia Diana Csicsmanová oznámila,
z rozvojového programu svoje plány na prvý, že minulý rok mestský úrad nezaznamenal
druhý, tretí, štrvrtý rok, keď niečo pridáme, žiadnu podanú sťažnosť ani petíciu. MsZ
treba niečo aj ubrať.“ Následne MsZ vyhlásilo zobralo na vedomie správu o vyhodnotení
predmetný majetok za prebytočný a schválilo vybavovania sťažností a petícií, správu
o zmene organizačnej štruktúry mestského
zverejnenie zámeru predaja slobodárne.
Zastupiteľstvo schválilo prvú zmenu úradu, informačnú správu o súdnych
rozpočtu, ktorú si vyžiadala dotačná komisia a exekučných konaniach s účasťou mesta,
s cieľom zvýšenia rámcovej sumy na dotácie vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice
pre organizácie a občianske združenia. a Domu kultúry, nezobralo však na vedomie
Zmena
rozpočtu
bola
podmienkou návrh kultúrnych kalendárov a voľnočasovej
schválenia
rozdelenia
dotácií
podľa činnosti. V súvislosti s požiadavkou NSK na
odporúčania dotačnej komisie, ktorej návrh zmenu podmienok majetkového prevodu,
tvoril predmet ďalšieho programového týkajúceho sa nehnuteľnosti pri križovatke
bodu. Vedúca oddelenia ekonomiky Monika Schubertovej a Rozmarínovej ulice MsZ
Tomeková informovala o zasadnutí dotačnej zrušilo svoje pôvodné uznesenie z minulého
komisie a o tom, že z pôvodne 19 žiadostí roka a schválilo zmenu návrhu budúceho
bola jedna presunutá na financovanie z iného prevodu majetku. Z rozpravy k tomuto bodu
zdroja. Komisia navrhla podporiť 18 žiadostí vyplynulo: Keďže rekonštrukcia križovatky
sumou 29 500 eur, čo zastupiteľstvo schválilo. nebola dokončená, prostriedky na tento
Schválilo aj zrušenie VZN o pravidlách účel neboli úplne vyčerpané. Zvyšok nie je
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zapracovaný v tohtoročnom rozpočte, bude
mesta a následne prijalo návrh zásad sa však môcť čerpať z rezervného fondu.
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Rozsiahlu diskusiu vyvolal návrh na
mesta. Schválilo odkúpenie pozemkov odsúhlasenie prípravy projektu prestupného
za obchodným centrom Retail Box bývania pre neprispôsobivých občanov,
s vybudovanou komunikáciou, ktorá bude najmä z rómskej komunity. O projekte
môcť byť využívaná ako verejná komunikácia, prítomných informoval prizvaný odborník
ako aj zriadenie vecných bremien na tieto na tematiku Peter Bicko. Ide o budovanie
pozemky pre spoločnosť TAM Properties nízkoštandardných bytov alebo domov

v radovej zástavbe s viacerými stupňami
vybavenia, a následnú sociálnu starostlivosť
po ubytovaní. Projekt, ktorého oprávnené
výdavky môžu u jedného žiadateľa dosiahnuť
2,5 mil. eur, je spolufinancovaný vo výške 5
%, pričom náklady na budovanie nového
ubytovania sa pohybujú okolo 900 eur/
m2. V rozprave boli dokonca
zadefinovaní potenciálni členovia
cieľovej skupiny, nakoniec však
návrh nezískal podporu väčšiny
poslancov. Naopak, schválený
bol návrh na prípravu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
(NFP), ktorý bude využitý na
vypracovanie novej koncepcie
tepelného hospodárstva. Ako
informovala vedúca oddelenia
výstavby, na spolufinancovanie
tohto projektu bude mesto
potrebovať len 775 eur a ďalšie
zdroje na prípravu verejného
obstarávania, pričom spoločnosť
Teplo GGE prisľúbila finančnú
pamiatku spoluúčasť do sumy 2000 eur.
(foto: ik) MsZ schválilo aj žiadosť o NFP
z Environmentálneho fondu na
zvýšenie energetickej účinnosti verejných
budov. Primátor oboznámil poslancov s
tým, že maximálna suma dotácie je 200 tis.
eur a štadión je budovou, v prípade ktorej by
žiadosť mesta bola oprávnená.
Poslanci zobrali na vedomie správu
o výsledku finančných kontrol, ročnú správu
o činnosti hlavného kontrolóra, správu
o kontrole plnenia uznesení, ako aj správu
o činnosti mestskej polície za prvé dva
mesiace roka.
(ik)

OZ Mikulčan
zasadalo
V sobotu 23. marca sa v mikulskom kultúrnom dome zišli členovia občianskeho
združenia Mikulčan na členskej schôdzi,
kde okrem iného hodnotili svoju činnosť
od apríla minulého roka. Boli ňou najmä
známe podujatia, napríklad Fašiangová
zabíjačka, Fašiangová zábava, Deň Zeme,
stavanie mája, Deň Mikuly a ďalšie. Samozrejme, združenie stále žije najmä úspešnou monografiou o Mikule, ktorej krst sa
uskutočnil začiatkom minulého roka. Bola
prerokovaná správa o hospodárení OZ ako
aj plán ďalších aktivít združenia.
Schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta Ondrej Juhász. Vo svojom vystúpení prítomných oboznámil so súčasnými aktivitami
mesta i plánovanými investičnými akciami,
potom ochotne odpovedal na otázky prítomných.
(šh)
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29 500 eur na dotácie
V polovici februára zasadala dotačná komisia mesta, ktorá sa radila o prideľovaní
tohtoročných dotácií organizáciám a občianskym združeniam na činnosť alebo
realizáciu konkrétnych podujatí, projektov.
Dotačná komisia bola menovaná primátorom mesta a jej zloženie je totožné so
zložením mestského zastupiteľstva, čo

K Námestiu sv. Jakuba
má pribudnúť ďalšie
Všeobecná diskusia marcového zasadnutia
mestského
zastupiteľstva
priniesla
množstvo rozmanitých tém a podnetov.
Marek
Kepka
pripomenul
potrebu
včasného spracovania návrhu zmluvy
medzi mestom a reformovanou cirkvou vo
veci prenájmu priestorov pre MŠ s VJM.
Podľa primátora musí prvotný návrh
urobiť prenajímateľ, následne vymenoval
poradie jednotlivých krokov spolupráce.
Ákos Csonka požiadal o pomenovanie
priestranstva na rohu Ul. SNP a Poľnej
názvom Námestie želiezovských martýrov
na pamiatku obetí žandárskej salvy v roku
1919. Primátor prisľúbil začatie konania
v tejto veci. Na poslaneckú otázku odznela
informácia o napredovaní príprav projektu
budovania cyklochodníka. Prebehlo verejné
obstarávanie, ak jeho výsledok schváli
kontrolný orgán, bude nasledovať zmluva
so zhotoviteľom. Pavel Polka upozornil
na masívny výrub stromov na východnej
strane Hrona, požiadal o ošetrenie sôch
na verejných priestranstvách, ako aj
o vyasfaltovanie krátkeho úseku cesty pri
Maďarskom dome. Primátor pri tejto téme
podotkol, že mesto už kúpilo zariadenia
na finálnu úpravu asfaltového povrchu
vozoviek, tieto práce bude vykonávať vo
vlastnej réžii. Kazimír Kovács zdôraznil
potrebu dobudovania chodníka pri
hlavnom ťahu až na koniec Mikuly, ako aj
potrebu výmeny okien na budove DOS.
Ladislav Sokol informoval o ponuke
podnikateľa pôsobiaceho pri Dome služieb,
ktorý by zabezpečil na vlastné náklady
kanalizáciu vo dvore DS s refundovaním
prostriedkov po dostavbe kanalizačnej siete
v meste. Pavol Ivan žiadal, aby sa mesto
opäť pokúsilo získať do majetku mikulský
park, Miroslav Hasznos informoval o tom,
že spoločnosť AuPortal SK pripravuje
v Mikule investíciu – bytovú výstavbu
v hodnote 2,5 mil. eur. Občianka upozornila
na nedostatok parkovísk pri objekte ZUŠ,
občianskym združeniam navrhla viac sa
zapájať do dobrovoľníckej činnosti na
spôsob OZ Mikulčan a Svodov a poukázala
na lokality so zvýšenou mierou nečistoty
verejných priestorov.
(ik)

znamená, že zastúpenie v nej majú všetci
poslanci mesta. Predložené jej boli žiadosti
18 subjektov. Komisia vo svojom odporúčaní navrhla prideliť dotáciu všetkým prihláseným subjektom, medzi ktorými navrhla
rozdeliť sumu 29 500 eur. V rozpočte mesta
bolo pôvodne na účely dotácií vyčlenených
iba 15 000 eur, členovia komisie, čiže poslanci sa však dohodli, že na najbližšom
zasadnutí MsZ odhlasujú zmenu rozpočtu
a zvýšenie potrebného finančného rámca.
Komisia svoj návrh predložila primátorovi
mesta, ktorý ho zas predložil na marcové
rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Želiezovciach.
Najväčšiu dotáciu aj v tomto roku získal
Mestský športový klub, ktorý sumu 12 000
eur využije na svoju celoročnú činnosť.
Mierne nadpriemernú výšku dotácie získal neinvestičný fond Čistý premeň (2000
eur) na celoročnú činnosť súborov Kincső
a Apró Kincső, OZ Castellum Zeliz na
podujatie Schubert Fest – Na hudbe záleží
získalo 1350 eur. Ostatní žiadatelia získali
dotácie v sume od 300 do 1000 eur.
Dotácie sa v Želiezovciach poskytujú v
troch oblastiach. V oblasti telovýchova a
šport na podporu tradičných, masových
športových alebo turistických podujatí,
športových organizácií, zvyšovanie výkonnostnej úrovne športových talentov alebo
podporu športovcov reprezentujúcich
mesto. V oblasti kultúrno-spoločenských
aktivít na tvorbu a šírenie kultúrnych, spoločenských a duchovných hodnôt, podujatia mestského alebo regionálneho charakte-

ru, podporu záujmovo-umeleckých telies a
činností, kultúrnu tvorivosť a voľnočasové
kultúrne aktivity mládeže, rozvoj kultúry
menšín a tradičnej ľudovej kultúry, resp. na
podporu edičnej a vydavateľskej činnosti,
zameranej najmä na propagáciu mesta. V
oblasti podpory organizácií a združení sa
dotácia poskytuje na propagáciu činnosti,
budovanie atrakcií, humanitárnu a charitatívnu činnosť, zdravotníctvo, životné
prostredie a budovanie oddychových zón a
na rozvoj partnerských vzťahov.
Ako sa konštatutje v návrhu na pridelenie
dotácií, predloženom na marcové zasadnutie, mesto poskytuje dotácie aj nepriamo.
Vo väčšine prípadov ide o odpustenie nájomného za prenájom priestorov vo vlastníctve mesta. Zvýhodnenými organizáciami sú: Castellum Zeliz (prenájom budovy
Mestského múzea za 1 euro ročne a platba
za energie do výšky 3000 eur ročne, poistenie prepožičaných exponátov), MO Matice
Slovenskej (bezplatný prenájom DK pri organizovaní podujatí), ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (bezplatný
prenájom zasadačky MsÚ na schôdze), OZ
Svodov (bezplatné využívanie priestorov
KD vo Svodove), MO Slovenského zväzu
telesne postihnutých (bezplatný prenájom
DK na členské schôdze), OZ Želiezovské
hlasy – Zselizi hangok (bezplatné užívanie
DK na skúšky), Mestský športový klub
(bezplatné využívanie štadióna, vrátane
budovy – voda, elektrina plyn, prenájom
stávkovej kancelárie za 1 euro ročne).
(ik)

Výrub stromov
pre rekonštrukciu teplovodov
Tepelné rozvody systému centrálneho zásobovania sú v katastrofálnom stave, spoločnosť
Teplo GGE sa preto rozhodla investovať do ich rekonštrukcie. Ak by rekonštrukciu realizovala z vlastných prostriedkov, náklady by musela premietnuť do cien tepla. Dobrou správou
pre obyvateľov je, že sa tak nestane. Vyhlásil to generálny riaditeľ spoločnosti Rudolf Pradla.
„Naša spoločnosť požiadala o čerpanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu rozvodov
v Želiezovciach Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru. Žiadosť bola
schválená. Ak sa nič nepredvídateľné
nestane, do septembra 2019 bude
zrekonštruovaná podstatná časť tepelných rozvodov v meste.“
Pre rekonštrukciu teplovodov bol
vydaný súhlas na výrub drevín
rastúcich v ochrannom pásme
teplovodu a v trase plánovaného
nového teplovodu na pozemkoch
vo vlastníctve mesta, informoval
nás referát životného prostredia
MsÚ. Výrub drevín sa uskutočnil v blízkosti bytových domov na Jilemnického, Sládkovičovej,
Hronskej, Mierovej, Štúrovej a Komenského ulici.
(ik)
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Po 75 rokoch sa v Kostole sv. Jakuba objavila
ďalšia stredoveká freška
Viackrát sme sa zmienili o tom, akými mimoriadnymi hodnotami oplýva náš Kostol
sv. Jakuba. Predpokladá sa, že múry takmer
700-ročnej sakrálnej stavby zdobilo svojho
času 14 fresiek, väčšina z nich už nie je viditeľná. V súčasnosti nájdeme v kostole 5 fresiek, z nich jednu, znázorňujúcu sv. Katarínu
Alexandrijskú, objavili vďaka náhode vlani.
Ostatné fresky boli zrejme zničené, i keď
o niekoľkých, vďakabohu, zostali písomné
poznámky a o jednej aj fotodokumentácia.
Freska zobrazujúca sv. Barboru a Apollóniu
bola nenávratne zničená počas II. svetovej
vojny.
Poslanec mestského zastupiteľstva, miestny
historik a člen náboženskej obce Ákos Csonka sa už dlho zaoberá záchranou a ochranou
želiezovských hodnôt. Existujúce fresky
boli reštaurované čiastočne na jeho podnet.
„Sú to naše mimoriadne hodnoty, ktorých
ochrana a podľa možností obnova je našou
povinnosťou. Už dlho hľadáme možnosti, ako
reprodukovať zničené fresky. Tak sme s dekanom Stanislavom Illéšom dospeli k rozhodnutiu, že podľa zachovaných fotografií graficky
zreprodukujeme stredoveké dielo. Pomohol mi
v tom môj poslanecký kolega Marek Kepka,
s ktorým sme čierno-bielu fotku vyfarbili na
základe zachovaného akvarelu Jánosa Wennesa a farebných odtieňov ostatných fresiek.
Po zatretí fresiek ich v roku 1884 reštauroval
najprv Ferenc Storno, potom János Wennes,
ktorý ich zvečnil aj na akvareloch. Po ukončení

smrťou v Alexandrii v r. 249. Podľa legendy
jej pri mučení vybili všetky zuby. Preto sa
v stredoveku stala ochrankyňou ľudí s boľavým zubom a zubárov. Na obrazoch je
zobrazovaná ako dievča z významnej rodiny
držiace v ruke kliešte na ťahanie zubov (v
kliešťoch drží zub, to ich odlišuje od klieští
Agáty, ktorej nimi potrhali prsia). Oslavuje
sa 9. februára.
Jej uctievanie v týchto končinách sa zrejme
na základe vplyvu Legendy Aurey datuje na
XIV. storočie, keď sa začína objavovať v omšových knihách a na freskách. Zo známych
freskových zobrazení je najskoršieho dáta
práve želiezovské.
Sv. Barbora
Sv. Barbora je ochrankyňou baníkov, hutníkov, delostrelcov, staviteľov, pyrotechnikov,

grafických úprav sme obraz v pôvodnej veľkosti
vytlačili a umiestnili na pôvodné miesto, na
severovýchodnú stenu svätyne.“
Koho však zobrazuje táto freska?
Mučenica sv. Apollónia
Panna Apollónia žila v časoch cisára Decia
(postrachu kresťanov), zomrela mučeníckou

zlievačov diel a zvonov, mučenica a v kresťanskej kultúre jedna zo štrnástich pomocníkov v núdzi. Medzinárodne je známe meno
svätá Barbora (v maďarčine používaný tvar
je Borbála), v ortodoxnom kresťanstve je
Barbora veľkomučeníčkou. Jej meno je ženskou obdobou pohanského mena Barbarus.

Keďže jej legenda je spätá s bleskom, jej kult
sa viaže najmä s profesiami súvisiacimi s výbuchom, ohňom. Veže s pušným prachom
stredovekých miest boli často nazvané podľa
sv. Barbory, aby chránila pred možným výbuchom nebezpečného materiálu. Oslavuje
sa 4. decembra.
Legendy o jej živote sa rozšírili vo viacerých
variantoch, ktoré si v mnohých bodoch
vzájomne odporovali. Podľa niektorých žila
v Antiochii, podľa iných v Héliopole, pravdepodobným miestom jej smrti je Nikomédia,
ale niektoré zdroje uvádzajú aj Toscanu
a Rím.
Marcell Jankovics vo svojom Kalendári symbolov opisuje jej legendu nasledovne: Svätú
Barboru jej otec Dioskur zavrel do veže, aby
sa k nej nedostali pytači. Veža síce mala dve
okná, Barbora však počas neprítomnosti otca
presvedčila staviteľov, aby vybúrali aj tretie
okno, podľa jej následného vysvetlenia otcovi preto, aby jej dušu osvetľovala Svätá trojica
(jej atribútom je veža s tromi oknami alebo
jej maketa). Cezeň si k sebe zavolala kňaza,
ktorý ju pokrstil. To sa však vo vtedajšej
Rímskej ríši považovalo za hriech. Keď sa to
jej otec dozvedel, v snahe zabiť ju vytasil meč,
ale Barbore pomohli modlitby, múr sa roztvoril a dostala sa na vrch, kde pásli pastieri
svoje stádo. Ukryli sa v skalnej štrbine, Dioskur ju však našiel, lebo jeden z pastierov
ju vyzradil. (Neskôr bol postihnutý tým, že
jeho ovce sa premenili na kobylky.) Otec
dal svoju dcéru zbičovať a odovzdal ju rímskym úradom. Bola mučená, bili ju horiacou
fakľou na lícach, ale jej vieru nedokázali
zlomiť. Diali sa nové a nové zázraky. V noci
sa temný žalár naplnil svetlom, jej rany sa do
rána zahojili a fakle, ktorými ju chceli mučiť,
stále zhasínali, skôr než sa dokázali dotknúť
jej tela. Nahú ju chceli vystaviť na pranier na
tržnici mesta, ale hmla spúšťajúca sa z neba
ju zakryla. Nakoniec ju vlastnoručne sťal jej
bohapustý otec v roku 306. Ani on však neušiel trestu, na mieste jeho hrozného zločinu
ho usmrtil blesk.
(tsk)
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Nitriansky samosprávny kraj podporil
takmer 20 želiezovských projektov
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (ZNSK) schválilo na svojom 11. riadnom zasadnutí v polovici marca pridelenie
tohtoročných dotácií vo viacerých oblastiach: na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení, podporu rozvoja cestovného ruchu,
športu, kultúry a na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Vo
viacerých oblastiach boli žiadateľmi aj subjekty zo Želiezoviec, ktoré
aj získali dotáciu.
V oblasti podpory cestovného ruchu bolo podporených 11 projektov zo Želiezoviec a blízkeho okolia, vrátane podpory projektu
Dolnohronského rozvojového partnerstva (DRP) s názvom Spoznaj
produkty Dolného Pohronia. Priamo do nášho mesta smeruje dotácia
pre OZ Sacher na projekt Oživenie a propagácia Sacherovho dedičstva vo výške 1800 eur a pre Aerobklub Želiezovce na zorganizovanie
medzinárodného zrazu pilotov, taktiež vo výške 1800 eur.
ZNSK podporilo 6 želiezovských projektov v oblasti športu, ako aj žiadosť DRP na projekt Bicyklom za krásami Dolného Pohronia (1400
eur). Podporené boli: mesto Želiezovce: Športuje celé mesto (1700
eur), združenie rodičov pri ZŠ Želiezovce: Veríme v zábavu (700

eur), ZŠ s VJM: Športový atletický deň (700 eur), ZŠ: Malí športovci v
herni (700 eur), združenie rodičov pri Gymnáziu J. A. Komenského:
Comenius Club a Comenius Cup 2019 (1200 eur), združenie rodičov
pri ZŠ s VJM: Tradičný deň detí (1000 eur).
V oblasti kultúry bolo podporených 9 želiezovských projektov a projekt DRP s názvom Spievajúce Dolné Pohonie, na ktorý poskytol NSK
podporu vo výške 1300 eur. Podporené želiezovské projekty: Čistý
prameň – Tiszta Forrás, n. f.: Celoročná činnosť súborov Kincső a
Apró Kincső (1700 eur), mesto Želiezovce: Spája nás hudba – hudobný festival pre milovníkov živej hudby (1000 eur), OZ Sacher: Po stopách Esterházyovcov a Sacherovcov (výstava, fotokniha – 1500 eur),
združenie rodičov pri ZŠ: Jazyk, história, kultúra = základ vzdelania
(700 eur), ZŠ: Country v meste (500 eur), ZŠ s VJM: Literárna noc
(500 eur), združenie rodičov pri ZŠ s VJM: Kreatívna dielňa remesiel
(1000 eur), združenie rodičov pri Gymnáziu J. A. Komenského: Virtuálna realita – želiezovská realita najmodernejšieho spôsobu vyučovania (1000 eur), ZO Csemadok: podpora celoročných aktivít (1700
eur).
(ik)

Prezidentské voľby
jednoznačnou záležitosťou
liezovciach podporu vyše 11 % voličov, čím
skončil až na 4. mieste. Relevantný výsledok
tu dosiahol ešte Marian Kotleba s viac ako 6
percentami.
V druhom kole, ktoré sa konalo 30. marca,
sa zúčastnil 1 847 115 voličov, čím bola
dosiahnutá 41,8 percentná volebná účasť.
Zvíťazila Zuzana Čaputová, ktorá získala
1 056 582 hlasov, čiže 58,40 %, Maroš Šefčovič získal podporu 752 403, čiže 41,59 %
voličov.
V krajskom meradle boli tieto výsledky:
volebná účasť 37,45 %, Zuzana Čaputová
121 449 hlasov (58,06 %), Maroš Šefčovič

87 702 (41,93 %), v okresnom: volebná
účasť 37,27 %, Zuzana Čaputová 20 909
hlasov (61,56 %), Maroš Šefčovič 13 051
(38,43 %).
Druhého kola prezidentských volieb sa
v Želiezovciach zúčastnilo 2006 občanov, čo
je 34,7 % zapísaných voličov. Je to o 4,97 %
menej ako v prvom kole. Zuzanu Čaputovú
volilo 1497 (75,37 %), Maroša Šefčoviča
489 (24,62 %) Želiezovčanov, čo znamená,
že prezidentské voľby v roku 2019 boli aj
v našom meste jednoznačnou záležitosťou
masívnej podpory Zuzany Čaputovej.
(ik)

Pokračuje sa v úprave a skrášľovaní verejných priestranstiev. Pri
vchode do areálu spoločnosti Eurospinn, kde sa začína chodník k
budove želiezovského pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, bola odstránená nepotrebná stará stavba, pravdepodobne
niekdajšia vrátnica.
(šh)

Výsledky volieb v Želiezovciach
1. kolo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kandidát
Béla Bugár
Zuzana Čaputová
Martin Daňo
Štefan Harabin
Eduard Chmelár
Marian Kotleba
Milan Krajniak
József Menyhárt
František Mikloško
Robert Mistrík
Maroš Šefčovič
Róbert Švec
Bohumila Tauchmannová
Juraj Zábojník
Ivan Zuzula

SPOLU
283
1167
7
286
22
144
50
10
42
7
257
3
3
7
2

V marci sa začala rekonštrukcia budovy MsÚ. Spolufinancovaná je z
projektu s názvom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke Mestského úradu“, realizovaného v rámci OP Kvalita životného prostredia. Projekt zahŕňa výmenu vyše 65-ročných okien a komplexné zateplenie budovy. Na rekonštrukciu budovy získalo mesto nenávratný
finančný príspevok 384 676,92 eur.
(šh)
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Vtipná mačka –
s poučením

Pozrime sa, čo sa nedávno stalo na Sacherovej ulici, alebo ako si jedna mačka zavtipkovala s chlapmi v uniformách. Stalo sa
v uplynulých týždňoch, že na dvore jedného
z bytových domov na Sacherovej ulici mačka jedného z obyvateľov bytovky v dobrej
nálade vyliezla na strom. Ako to už s mačkami býva, cesta na strom je ľahšia ako cesta
zo stromu, a tak miláčik rodiny, keďže cestu
späť akosi nedokázal nájsť, niekoľko dní
strávil v korune stromu.
Keď majitelia po čase stratili trpezlivosť
s neschopnosťou zvieraťa, všeobecne považovaného za šikovné, rozhodli sa svojho
miláčika dostať na zem silou zákona. Mestskí policajti v službe prišli riadne a včas, ale
keď jeden z nich priložil k stromu rebrík
a začal vystupovať k utečencovi, ukrývajúcemu sa v korune stromu, ten radšej začal
stúpať vyššie, než by sa mal vzdať strážcovi
zákona. Možno ho hnal dávny pud, alebo
niečo bude na častom zobrazovaní mačiek
v rozprávkach ako stojacich mimo zákona,
faktom však je, že odvážnemu policajtovi
sa nepodarilo dostať mačku na zem ani
silou, ani pekným slovom. Nič sa nedá robiť,
musíme zavolať hasičov – znelo rozhodnutie
domácich a tak aj učinili. Keď však prišli
hasiči a začali vysúvať svoj rebrík s dosahom niekoľkých poschodí, používaný pri hasení a záchrane osôb, mačka si uvedomila:
z tejto situácie je iba jediné východisko, a to
smerom nadol. S úplnou samozrejmosťou
zbehla zo stromu na zem a opustila svoju
niekoľko dní bránenú pozíciu.
Ak by sme popri ľahkej zábave chceli z tejto
historky získať aj určité ponaučenie, ponúka sa ich niekoľko: 1.) V meste máme
ochotných policajtov aj hasičov, 2.) Pomôcť
niekomu môžeme len vtedy, ak si pomoc nárokuje, 3.) Keď je niekto hore, nie je isté, že
chce zostúpiť nižšie, a to ani vtedy, keď ho
tam chcú dostať muži v uniformách.
(ik, foto: MsP)

V ZO SZPB hodnotili
a rozhodli ako ďalej
Výročná členská schôdza ZO SZPB v Želiezovciach sa konala 12. februára za účasti
primátora mesta Ondreja Juhásza a predsedu
Oblastného výboru SZPB v Leviciach Jána
Hamara. V úvode si jej účastníci uctili minútou ticha pamiatku zosnulého člena Dezidera
Szalaiho a Márie Maturkaničovej, svojej aktívnej spolupracovníčky zo ŠSK Magnum.
ZO SZPB má za sebou dva úspešné roky
práce. Organizovala pietne spomienkové
zhromaždenie k udalostiam súvisiacim s I.
aj II. svetovou vojnou a SNP, so ŠSK Magnum spoluorganizovala 10 streleckých súťaží
k týmto výročiam, organizovala vlastivedno-poznávacie zájazdy po miestach spojených
s protifašistickým odbojom, účasť na oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici, úzko
spolupracovala s antifašistami z Budapešti...
Za toto obdobie prijala do svojich radov 16
nových členov.
Odbojári zdôraznili, že si vážia ústretovosť,
ktorá sa im dostávala od MsÚ, zvlášť od primátora mesta. Viacerí úspešne reprezentovali

organizáciu i mesto. Jozef Kanyuk napríklad
výstavami svojich obrazov s námetmi holokaustu v Želiezovciach, Novom Tekove,
Budapešti ako aj 12. ročníkom predvianočnej
benefičnej aukcie Art for Help. Ján Rakica 1.
miestom v behu na 9 km v kategórii muži
a veteráni nad 60 rokov v Memoriáli partizánov M. Jurku a M. Olejára v Hostí koncom
januára 2019. Organizácia usporiadala aj
hodnotné podujatia pre školskú mládež.
Na VČS bola diplomom oblastného výboru
v Leviciach ocenená práca Gizely Bystrickej,
Jozefa Hallera, Evy Šimkovej, Štefana Šebu,
diplomom ZO SZPB práca Jozefíny Kováčovej, Edity Pompošovej, Márie Varkolyovej
a ŠSK Magnum. Bol prijatý plán práce na najbližšie dvojročné obdobie, zvolení delegáti na
oblastnú konferenciu, ako aj členovia výboru
a revízor ZO SZPB. Novými členmi výboru
sa stali Gizela Bystrická, Slavomír Hrivnák,
Jozefína Kováčová, Eva Šimková, Mária
Varkolyová, Jozef Výboch a Ida Žáčiková,
revízorkou Edita Pompošová.
→9

Riaditeľ želiezovského Mestského múzea Pavel Polka prednášal v polovici marca o histórii nášho mesta v rytierskej sále ostrihomského hradu. Ako sa pre
naše noviny vyjadril, bola to obrovská pocta, keďže
predstaviteľa nášho mesta požiadali o prednášku na
slávnostnej konferencii, konanej pri príležitosti 80.
narodením poprednej maďarskej a stredoeurópskej
kunsthistoričky Márie Prokopp. Možnosť vystúpiť
dostalo niekoľko vybraných prednášajúcich a iba v
tematických okruhoch, ktoré sú oslávenkyni srdcu
blízke. Riaditeľ želiezovského múzea oboznámil
účastníkov hodnotného podujatia s históriou Kostola sv. Jakuba. „Je potešiteľné, že po mojej prednáške
a možno trochu aj vďaka nej mi viacerí uznávaní
historici naznačili, že v blízkej budúcnosti prídu
navštíviť naše mesto,“ zhrnul Pavel Polka význam
podobných pozvaní a vystúpení.
(ik)
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MUDr. Orság ocenený zlatým záchranárskym krížom
Ako je známe, zlatým záchranársky krížom sú oceňovaní nielen profesionáli
(hasiči, zdravotníci, policajti), ale aj
dobrovoľníci i laici, neraz aj deti. Ide o
ocenenie obetavých činov - poskytnutia
prvej pomoci a záchrany života.
27. marca 2019 bol Zlatým záchranárskym krížom profesionálov jednotlivcov
ocenený aj známy želiezovský lekár
MUDr. Juraj Orság st. Ocenených prijal
prezident SR Andrej Kiska.
„Bolo to v minulom roku, keď som dostal
zo záchranného systému správu, že na
stavbe nového obchodného centra v Želiezovciach bol jeden z robotníkov niečím
uštipnutý a je v bezvedomí. Po príchode na
miesto som skontroloval jeho životné funkcie a začal s potrebnými úkonmi, autom
som ho previezol do ambulancie, pričom
neustále dostával kyslík. V ambulancii
som už mal asistenciu, spolupracovník ho
držal v požadovanej polohe a mohol som
začať s injekčnou liečbou, pričom mu stále
išiel kyslík. Vtedy už prišla zdravotnícka
pomoc s lekárom, ujali sa ho a odviezli ho
do nemocnice. Pacient bol doliečený, je v
poriadku a raduje sa zo života a to bolo
našim cieľom,“ povedal Dr. Orság, podľa
ktorého záchrana života bola spoločným
dielom: „Dôležitá je vzájomná prepojenosť
jednotlivých záchranárskych a zdravotníckych zložiek. A to vždy presadzujem, lebo
to tak má byť.“
K prijatiu u prezidenta Dr. Orság poznamenal: „Pán prezident nás prijal v prezidentskom paláci. Zaujímal sa, o aké prípady išlo, bolo tam veľa zaujímavých ľudí

so zaujímavými príbehmi. Mal som z toho
dobrý pocit. Jedna vec je, že sa podarilo za-

Urobili poriadok

chrániť život a druhá to, že to spoločnosť aj
takouto formou oceňuje.“
(šh)

Asi väčšina z nás by si priala žiť v čistom a
peknom prostredí, ale len málokto je pre to
ochotný niečo urobiť. O neporiadku v našich uliciach, pri mestských bytovkách ale
aj v prírodných zákutiach sa na stránkach

smetí a desať vriec nazbieraného odpadu
odviezli na zberný dvor.
„Počas prechádzok sme si tam všimli neporiadok a hnevalo nás to. Žijeme tu a chceme,
aby naše mesto bolo pekné, tak sme si pove-

našich novín píše často. Ale z času na čas
sa objavia aj pozitívne správy o občanoch
skrášľujúcich prostredie, a to nielen v rámci
každoročného Dňa Zeme. Zvlášť potešiteľné je, keď sú pozitívnymi príkladmi mladí
ľudia.
K takým patria aj súrodenci, žiaci Základnej školy na Mierovej ulici, siedmačka Ema
Nagyová a piatak Hugo Nagy, ktorí so svojimi rodičmi vyčistili gaštanovú aleju od

dali, že to upraceme a pustili sme sa do toho“,
povedal nám Hugo a dodal: „Toto nebolo
prvýkrát, každý rok v lete zvykneme vyzbierať
smeti v zákrutách pri ceste na Jarok.“
O obdivuhodnom čine žiakov sa dozvedel
riaditeľ školy Vojtech Tomašovič a prijal
ich aj primátor mesta Ondrej Juhász, ktorý ich aktivitu ocenil diplomom a vecnými cenami.
(šh)

Mesto Želiezovce,
Občianske združenie
Želiezovské hlasy,
Maďarská spoločnosť priateľov hudby,
Spolok za zachovanie a rozširovanie kultúrneho dedičstva Eugena Szíjjártóa
a ZO Csemadok-u v Želiezovciach
Vás srdečne pozývajú na

P  
  . 
   E S
dňa 11. mája 2019 (v sobotu) o 18.00 hod.
v Dome kultúry v Želiezovciach

Účinkujú:
Ženský spevácky zbor z Tešedíkova
Zmiešaný spevácky zbor
Franza Schuberta zo Želiezoviec
Detský spevácky zbor Franza Schuberta
pri ZŠ s VJM v Želiezovciach
Zmiešaný spevácky zbor Concordia
z Komárna
Spevácky zbor maďarských učiteľov
na Slovensku Lajosa Vassa
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Opustil nás statočný človek
Dňa 21. marca 2019 sme odprevadili na
poslednej ceste Ladislava Dobrovického,
ktorý po niekoľko desaťročí stál na čele
nášho mesta, najprv ako predseda MsNV
(mestského národného výboru), neskôr
ako primátor mesta. V súvislosti s jeho odchodom sa pokúsim o nemožné: jeho život,
roky strávené usilovnou prácou zhodnotím
niekoľkými vetami. Aká teda bola jeho
životná púť, akým človekom bol Ladislav
Dobrovický?
Za tajomníka MsNV bol zvolený v roku
1964 vo svojich iba 23 rokoch. Do práce
sa vrhol s mladíckym elánom, plný plánov
a táto dynamika charakterizovala jeho
prácu až do konca. V rokoch 1976 až 1980
bol predsedom MNV v Šalove, v r. 1980 bol
opäť zvolený za tajomníka MsNV nášho
mesta, potom po zmene spoločenských pomerov bol primátorom mesta až do svojho
odchodu do dôchodku. Počas celej svojej
kariéry mal pred očami záujmy mesta, ľudí,
nikdy nie svoje. Ťažko vymenovať, čo vytvoril, bez nároku na úplnosť by som však
niekoľko vecí vyzdvihla.
Jeho zásluhou otvoril prevádzku v našom
meste jablonecký podnik na výrobu perál,
kde si našli prácu dievčatá a ženy z mesta
a regiónu. Ďalšou veľkou investíciou bola
výstavba podniku SES, jedálne, telocvične
ZŠ, budovy gymnázia, jedálne ZŠ s VJM,
budovy Gymnázia s VJM a jeho telocvične.
Po požiari bolo znovuvybudované kino,
novú administratívnu budovu dostala
Domová správa a Technické služby mesta.
Vybudovala sa tržnica, zrekonštruovalo námestie a dnes už chátrajúci amfiteáter. Po-

liklinika dostala dôstojné priestory v novej vždy našiel čas na svoju rodinu. Bol starostbudove, vybudoval sa rad obchodov vďaka livým, milujúcim manželom, otcom, starým
spotrebnému družstvu Jednota a mestským otcom. Charakterizovali ho dve veci: čestne
akciám Z. Vznikla nová železničná stanica. odvedená práca a čistý rodinný život. Keď
Vybudovala sa nová hlavná cesta na území si pri svojich nespočetných úlohách našiel
mesta.
Chcem sa zmieniť aj o tom,
akého človeka som v ňom
poznala. Najlepšou charakteristikou asi je, že v práci
bol maximalista a čestne
odvedenú prácu žiadal aj
od svojich podriadených.
Verejná správa kladie špeciálne požiadavky tak na
vedúcich
funkcionárov,
ako aj na zamestnancov.
A veru, občas sme aj pochybili. V takých prípadoch
nikdy nezvyšoval svoj hlas,
nehľadal spôsob, ako vinníka potrestať, ale všetkými Predseda MsNV Vladimír Ličko blahoželá tajomníkovi MsNV
svojimi schopnosťami hľa- Ladislavovi Dobrovickému (vpravo) v roku 1987.
dal riešenie, urobil všetko
(foto: kronika mesta Želiezovce)
pre nápravu chyby. Je to
zriedkavé nadanie, u nikoho iného som trochu voľného času, videli sme ho pri
ho nezaregistrovala, aj preto si ho vážime jeho milovanom Hrone s udicou v ruke. Po
odchode do dôchodku sa tomuto svojmu
a pripomíname s vďakou.
Ako matrikárka som pri ňom často stála na koníčku mohol venovať naplno.
sobášoch, privítaniach do života a občian- Na záver snáď len toľko, že počas mojej
skych pohreboch. Za tých mnoho rokov, dlhej kariéry som sa nestretla s ľudskejším,
počas ktorých sme spolupracovali, sa ani statočnejším, usilovnejším človekom ako
raz nestalo, že by sa nebol pripravil. Svoje Ladislav Dobrovický. Bol človekom, a slovo
sviatočné príhovory si zvyčajne písal sám, ČLOVEK musíme písať veľkými písmenaprednášal ich pekne, slávnostne, preto pre mi. Aj touto cestou ďakujeme, že bol, že bol
dobrý a poctivý.
mnohých zostanú nezabudnuteľné.
Zuzana Kajtárová
Popri svoje rozmanitej činnosti a práci si

Mikulská monografia už aj s DVD
V sobotu 23. marca v kultúrnom dome v Mikule, po skončení členskej schôdze občianskeho združenia Mikulčan, uskutočnila sa
109. Literárna kaviareň venovaná monografií
o niekdajšej obci, v súčasnosti želiezovskej
mestskej časti, Mikule. Hosťami boli tí, ktorí
sa na vzniku úspešnej knižky podieľali: Margaréta Nováková, Elena Smetanová, Vladimír Smetana, Ladislav Vince, Peter Peťovský,
Marianna Faragová a samozrejme aj miestni
spoluautori Ladislav Uhliar a Pavol Ivan.
Na stretnutie Sylvia Plizgová pripravila
prezentáciu, ktorá dokumentuje zrod monografie od prvotného nápadu aktívnej členky
združenia Ľudmily Pivarčiovej, cez hľadanie
formy publikácie k 50. výročiu pričlenenia
Mikuly k mestu, potenciálu a možností až
k osloveniu ľudí, ktorí s publikáciami o obciach majú skúsenosti. A práve tie skúsenosti
hovoria o tom, že ak má vzniknúť naozaj živá
a zároveň komplexná publikácia o obci, malo
by sa na nej tvorbe a koncipovaní podieľať
viac ľudí. A tak vznikol kolektív, z ktorého
niektorí pátrali v archívoch a kronikách,
ďalší komunikovali s pamätníkmi, spisovali

ich spomienky a zhromažďovali
dokumenty z minulosti.
Nakoniec ich bolo toľko, že nie
všetky sa do knižky zmestili,
navyše chceli dodržať termín. A
tak neskôr ku knižke vydali DVD
s doplňujúcimi dokumentmi.
Avšak medzitým prišiel úspech,
keď mikulská monografia v celoštátnej súťaži Slovenská kronika
získala mimoriadnu cenu v kategórii vedecká a vedecko-populárna monografia.
Ako sa potvrdilo aj na podujatí,
štvorročná práca sa vyplatila a jej
plody už teraz vystačia na viac,
než „len“ na úspešnú monografiu.
Ako ich občianske združenie využije, ukáže čas, ale jedno je viac
než isté. Mikulčanom sa podarilo
urobiť ďalší krôčik k posilneniu
lokálpatriotizmu. Časom sa snáď
podarí presadiť aj tabule označujúce mestskú časť, niekdajšiu
obec.
(šh)

Literárna kaviareň o mikulskej monografií, na ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta Ondrej Juhász, bola organizovaná
mestskou knižnicou v spolupráci s OZ Mikulčan. Ako to už
u Mikulčanov býva zvykom, súčasťou občerstvenia bol aj
tradičný chutný guláš.
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* Šport *

Milan Haborák sa kvalifikoval
na olympijský festival mládeže

FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
H. Turovce – Želiezovce 4:7 (1:5), D. Nagy 2,
Z. Mintál, M. Goral – M. Dobiaš 3, T. Čík 3, J.
Gonda
Želiezovce – P. Ruskov 8:1 (6:0), G. Dulai 3,
S. Rotík 2, M. Dobiaš, P. Müller, Z. Nagy – R.
Lacko
N. Dedina – Želiezovce 0:2 (0:0), G. Dulai, M.
Herceg
Želiezovce – Žemberovce 5:0 (2:0), G. Dulai, S.
Rotík, K. Tóth, M. Herceg
Tlmače – Želiezovce 0:4 (0:1), G. Dulai 3, K.
Tóth
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
V. Úľany – Želiezovce 1:0 (0:0), Dvoržák
Želiezovce – V. Meder 5:1 (2:0), D. Burín 2, T.
Čík, Á. Dudáš, T. Kudela – B. Barna
Nevidzany – Želiezovce 2:0 (0:0), Steinbauer

Milan Haborák mladší ukončil aktuálnu zimnú sezónu v dvojbobe a do začiatku ďalšej sezóny sa opäť venuje svojmu ďalšiemu obľúbenému športu – atletike. O jeho mimoriadnom
športovom nadaní hovorí fakt, že v oboch športových odvetviach patrí k absolútnej slovenskej špičke. Presvedčil o tom nielen svojimi výkonmi na európskych a svetových súťažiach
ako člen reprezentačného tímu bobistov SR, ale hneď aj v úvode altetickej sezóny.
Na halových majstrovstvách Slovenska, ktoré sa koncom februára uskutočnili v hale Elán
v Bratislave, si v dorasteneckej kategórii vybojoval víťazstvo vo vrhu guľou. Opäť sa potvrdilo, že vo svojej kategórii má na Slovensku dominantne najlepšíu výkonnosť, zlatú medailu si
vybojoval výkonom 17,58 metra, čím predstihol druhého v poradí o vyše dva metre.
Svojím výkonom ako jediný z účastníkov tohtoročných Majstrovstiev Slovenska splnil kvalifikačný limit na účasť na tohtoročnom letnom Európskom mládežníckom olympijskom festivale, ktorý sa uskutoční 21. až 27. júla 2019 v hlavnom meste Azerbajdžanu – Baku. Mladému
Želiezovčanovi opäť blahoželáme k jeho skvelým výkonom.
(ik, foto: FB)

III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Nr Chrenová 5:1 (2:0), M. Majer,
T. Balog, T. Tatay, P. Pastorok, B. Bohák – M.
Červenka
Želiezovce – Gabčíkovo 0:5 (0:3), Polák 2, Nagy,
Csiba, Biegelbauer
V. Meder – Želiezovce 2:7 (1:3), Csongor, Szalay
– M. Majer 4, T. Balog, P. Pastorok, L. Boťťán
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Nr Chrenová 1:3 (0:1), F. Bahorec
– Fabulec, Holka, Kovársky
Želiezovce – Gabčíkovo 2:0 (1:0), Ľ. Balázs 2
V. Meder – Želiezovce 2:0 (1:0), Bódis, Németh
(ik)

V ZŠ s VJM v Želiezovciach si vážia tvrdú
prácu a úspechy, ktoré prináša. Svojmu bývalému žiakovi, Kristiánovi Vincze Dókovi,
majstrovi Slovenska v motokrose a v súčasnosti úspešnému kartingovému pretekárovi
venovali nástenku, pripomínajúcu jeho
doterajšiu pretekársku kariéru a úspechy,
ktorých rad zrejme ešte zďaleka nekončí.
Kristián Vincze Dóka začal novú motokárovú sezónu v rakúskom Brucku. Koncom
marca štartoval na súťaži Moravského pohára a Majstrovstiev SR, kde skončil na 3
mieste.
(ik, foto: FB - KVD,
alapiskolazseliz.edupage.org)
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Gaál Gábor igazságügyi
miniszter
márciusban
városunkban járt. Előbb a
Comenius Gimnáziumba,
majd a városházára látogatott, ahol találkozott
Juhász András polgármesterrel. Ezt követően
Lévára tett egy kitérőt,
végül hivatalos látogatást
tett a zselízi büntetésvégrehajtási intézetben.
(foto: comgim.sk)

V ZO SZPB hodnotili...
1→

SPOMIENKA
Dňa 30. 4. 2019 uplynie 13 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
PAVEL PROKSA.
S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.
Stále si s nami v našich srdciach.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

A KOKA márka hisz az egyediségben, kreativitásban
valamint abban, hogy a kezdő tervezőket és a kreatív
embereket segíteni kell az álmuk megvalósításának
rögös útján. A nemsokára 15 éves születésnapját ünneplő márka ezennel szeretne teret adni és kiemelten
foglalkozni a tehetséggondozással, így mi sem természetesebb, mint hogy a divat került előtérbe, ennek
keretén belül hirdeti meg Divattervező Pályázatát,
amelyre olyan tehetséges pályakezdő divattervezők
jelentkezését várja, akik még nem mutatták be
kollekciójukat a nagyközönség számára, viszont éreznek
magukban ambíciót és kitartást, hogy bemutassák a
KOKA márka által inspirált kapszulakollekciójukat. A
tervezők egy teljes szettből álló, a KOKA és a sikeres
nő inspirálta ruhával és/vagy kiegészítővel nevezhetnek
egyénileg vagy csoportban. A pályázati anyagokat,
tervek, anyagminták, leírás és technikai rajzokat 2019.
MÁJUS 12-ig online kell eljuttatni vagy kinyomtatva
postai úton az alábbi címre. 92901, Patas, Pastuchy
233, koka.anna@gmail.com
A nyertesek bemutathatják saját kollekciójukat az
ősszel megrendezendő KOKA gálán, bemutatkozási
lehetőséget kapnak több hazai magazinban, továbbá
a nyertes tervezővel közös munkát biztosít a KOKA
Fashion Design.
Bővebb
tájékoztatás:
https://www.facebook.com/
Kokafashion-114634835256555/

Želiezovský spravodajca

Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Tlač: MsÚ Želiezovce
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.

(19-12)

MEGEMLÉKEZÉS
Mit jelent a fény
Jézus sírjánál?
Április 28-án, halálának 2. évfordulóján
emlékezzünk
Luky Irénre (Zselíz).
Fia Zoltán, menye Mónika,
unokája Otília férjével, Rudival.

(19-11)

ZO SZPB chce ďalšou svojou prácou pozdraviť júnový zjazd SZPB v Poprade, ako aj
jubilejné 75. výročie SNP a KDO.
Nasledujúceho dňa sa zástupcovia ZO SZPB spolu so zástupcami z Levíc a Kalnej
nad Hronom zúčastnili spomienkového pietneho zhromaždenia v Budapešti, organizovaného tunajšou samosprávou a MEASZ-om pri príležitosti ukončenia bojov
v Budapešti pred 74 rokmi. Počas pietneho aktu tam položili veniec v mene ZO SZPB.
Dňa 21. februára sa 9 delegátov zo Želiezoviec zúčastnilo oblastnej konferencie SZPB
v Leviciach, na ktorej boli do Oblastného výboru zvolení aj zástupcovia želiezovskej
ZO: Štefan Béreš, Jozef Kanyuk, Jozef Výboch a Ida Žáčiková, do Okresnej revíznej
komisie Rudolf Galata. Medzi hosťami konferencie boli aj podpredseda NSK Igor Éder,
tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, predseda klubu vojakov v zálohe Vladimír Hebert a zástupca OZ Šiklóš Michal Borguľa.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

A KOKA Fashion Design
Divattervező Pályázatot hirdet!

Zselízi Hírmondó
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 3. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

937 242,79 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

39 895,01 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 050 436,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
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

-

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő gyorsan száll felettünk
Mert tizenhárom éve elment, akit szerettünk.
Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Fájó szívvel gondolunk
a drága jó feleségre és édesanyára

(19-09)

31. 12. 2014

Položka

Somogyi Lenkére.

értesíti Önöket, hogy 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 09-es telefonszámon lehet.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a szomorú,
Férje és fia
13. évfordulón.

POĎAKOVANIE

(17-67)

Vyjadrujeme hlbokú úctu a vďaku celému zdravotníckemu personálu ODCH
WESPA pod vedením pani primárky
MUDr. Kataríny Šebőkovej, taktiež
všetkým opatrovataľkám a opatrovateľom
GRANDPARK Želiezovce pod vedením
Mgr. Martiny Levickej, Mgr. Evy Tímárovej, Alžbety Kovárikovej a Márie
Majerníkovej za ich obetavú a príkladnú
starostlivosť, ktorou nám pomáhali zmierniť posledné chvíle života nášho drahého
zosnulého
(18-06)

MUDr. Zoltána Paksiho.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Smútiaca rodina

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

Kozmon, František: Kukučka (Ikar 2018)
V Bratislave zavraždili ženu bohatého plastického chirurga.
Kapitán Marek Wolf postupne odkrýva rodinné tajomstvá
vedúce k odhaleniu vraha.
Urbaníková, Eva: Manželka mi nevadí (Mafra 2018)
Úprimná spoveďou matky-manželky, ktorá po sérii nešťastných rozhodnutí stráca pevnú pôdu pod nohami. Niekedy
máme v živote jednoducho smolu. Niekedy sa dostaneme do
prúseru, ani nevieme ako.
Bednářová, Jaroslava: Herbár alebo od alchemiky po žindavu (Fortuna Libri 2017)
161 byliniek, ktoré sa osvedčili v tradičnej medicíne. Okrem
estetického zážitku kniha ponúka množstvo užitočných rád,
učí liečivé rastliny spoznávať, zbierať, spracovať a využívať,
usiluje sa prebudiť hlbší záujem o vlastné fyzické a psychické
zdravie v súlade s prírodou.

(19-08)

Andrews, V. C.: A tükörikrek (I. P. C., 2018)
Az egypetéjű ikerpárt maximalista anyjuk szinte mániákus
módon egyformaságra neveli. A lányok a világtól elzárva
élnek, nincsenek is tudatában furcsaságuknak. Ám az idő
előrehaladtával egyre fokozódik bennük saját személyiségük.
Cornwell, Bernard: Az üres trón (Alexandra, 2018)
Az Angolszász krónikák a 800-as évekbe visz vissza, amikor a
vikingek megindulnak, és a kevés megmaradt angolnak élethalál harcot kell vívni a fennmaradásért.
Ishiguro, Kazuo: Ne edgedj el... (Európa, 2017)
A szerző kibontakozó remekműve rendkívüli érzékenységgel
tárja elénk a remény és az elfogadás, beletörődés időtlen drámáját. Ishiguro merészen újszerű megközelítésben vizsgálja
egy napjainkban igen aktuális társadalmi kérdés erkölcsi
szempontjait.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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2019. április
* Sport *

Milan Haborák bejutott az
ifjúsági olimpiai fesztiválra

LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
H. Turovce – Želiezovce 4:7 (1:5), D. Nagy
2, Z. Mintál, M. Goral – M. Dobiaš 3, T. Čík
3, J. Gonda
Želiezovce – P. Ruskov 8:1 (6:0), G. Dulai 3, S.
Rotík 2, M. Dobiaš, P. Müller, Z. Nagy – R. Lacko
N. Dedina – Želiezovce 0:2 (0:0), G. Dulai,
M. Herceg
Želiezovce – Žemberovce 5:0 (2:0), G. Dulai, S. Rotík, K. Tóth, M. Herceg
Tlmače – Želiezovce 0:4 (0:1), G. Dulai 3, K. Tóth
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
V. Úľany – Želiezovce 1:0 (0:0), Dvoržák
Želiezovce – V. Meder 5:1 (2:0), D. Burín 2,
T. Čík, Á. Dudáš, T. Kudela – B. Barna
Nevidzany – Želiezovce 2:0 (0:0), Steinbauer

A téli sportidény végeztével i. Milan Haborák néhány hónapra kiszállt a bobszánkóból,
a következő szezon megkezdéséig másik kedvelt sportágának, az atlétikának szenteli idejét.
Rendkívüli sporttehetségét bizonyítja, hogy mindkét sportágban a szlovákiai élvonalhoz
tartozik. Nemcsak a szlovák bobválogatott tagjaként az európai és világversenyeken elért
teljesítménye tanúskodik erről, hanem az atlétikai szezon legelején elért kimagasló sikere is.
A február végén, a pozsonyi Elán sportcsarnokban tartott fedett pályás országos bajnokságon iúsági kategóriában, súlylökésben harcolta ki a győzelmet. Ismét bebizonyosodott, hogy
Szlovákiában magasan a legjobb teljesítményt nyújtja kategóriájában, hiszen az aranyérmet
17,58 méteres dobással érte el, és ezzel több, mint 2 méterrel jobb eredményt ért el a második
helyezett versenyzőnél.
Teljesítményével Szlovákiában egyedüliként már a szezon elején teljesítette az idei nyári Európai Iúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételre feljogosító kvótát. A fesztivált 2019. július
21—27-én az azerbajdzsáni fővárosban, Bakuban rendezik. A fiatal zselízi sportolónak ismét
gratulálunk fantasztikus teljesítményéhez.
(ik, fotó: FB)

III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – Nr Chrenová 5:1 (2:0), M. Majer, T. Balog, T. Tatay, P. Pastorok, B. Bohák
– M. Červenka
Želiezovce – Gabčíkovo 0:5 (0:3), Polák 2,
Nagy, Csiba, Biegelbauer
V. Meder – Želiezovce 2:7 (1:3), Csongor,
Szalay – M. Majer 4, T. Balog, P. Pastorok,
L. Boťťán
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – Nr Chrenová 1:3 (0:1), F. Bahorec – Fabulec, Holka, Kovársky
Želiezovce – Gabčíkovo 2:0 (1:0), Ľ. Balázs 2
V. Meder – Želiezovce 2:0 (1:0), Bódis,
Németh
(ik)

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában tisztelik a kemény munkát, és a
vele járó sikereket is. Az iskola volt tanulójának, Vincze Dóka Krisztiánnak egy faliújságot szenteltek, amely eddigi versenyzői
karrierjének mozzanatait, sikereit eleveníti
fel. Az országos motokrosz-bajnok és jelenlegi gokart-versenyző sikerei remélhetően
tovább sokasodnak majd.
A zselízi versenyző az ausztriai Bruckban
kezdte az idei gokart-idényt. Március végén a Morva Kupa és a Szlovák Országos
Bajnokság versenyén indult, és szerzett 3.
helyezést.
(ik, foto: FB - KVD,
alapiskolazseliz.edupage.org)
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Egy igaz emberrel kevesebben vagyunk
2019. március 21-én utolsó útjára kísértük
Dobrovický Lászlót, aki több évtizedig állt
városunk élén, előbb a vnb (városi nemzeti
bizottság) titkáraként, majd a város polgármestereként. Távozása kapcsán megpróbálom a lehetetlent, hogy életét, a szorgos
munkával eltelt éveit pár rövid sorban méltassam. Milyen is volt ez az életút, milyen
ember volt Dobrovický László?
1964-ben, mindössze 23 évesen megválasztották a zselízi vnb titkárává. Fiatalos
lendülettel tele tervekkel vetette bele magát
a munkába, és ez a lendület mindvégig
jellemezte munkáját. 1976-től 1980-ig a
garamsallói hnb elnöke volt, 1980-ban újra
megválasztották városunk titkárává, majd
a rendszerváltás után polgármestere volt
egészen nyugdíjba vonulásáig. Egész munkássága alatt a város, az emberek érdekeit
tartotta szem előtt, soha nem a sajátjait.
Nehéz felsorolni, mit alkotott, de a teljesség
igénye nélkül egy pár dolgot kiemelnék.
Az ő érdeme volt, hogy a jabloneci gyöngygyár városunkban nyitott részleget, a város és
a környék lányai, asszonyai találtak itt munkát. Egy másik nagy beruházás a tolmácsi
gépgyár (SES) részlegének építése, a szlovák
alapiskola étkezdéje, tornaterme és a gimnázium épülete, a magyar alapiskola étkezdéje,
a gimnázium épülete, a tornaterem volt. A
tűz után újjáépült a mozi, új adminisztrációs
épületet kapott a házkezelőség és a városi
műszaki szolgáltató vállalat. Megépült a
piactér, átépült a főtér, a ma már romos amfiteátrum. Méltó helyet – új épületet kapott
a rendelőintézet, üzletek egész sora épült a

Jednota fogyasztási szövetkezet és a városi Z szerető férj, édesapa és nagyapa volt. E két
akció keretében. Megújult a vasútállomás is. dolog jellemezte őt: a becsületesen elvégzett
Új főút épült a város területén.
munka és a tiszta családi élet. Ha sok-sok
Arról is szeretnék írni, milyen embernek ismer- teendője mellett volt egy kis szabad ideje, ott
tem őt. Leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy láttuk őt az imádott Garamja mellett hora munkában maximalista volt, és beosztottjaitól gászbottal a kezében. Nyugdíjba vonulása
is becsületesen elvégzett munkát várt. A közi- után már áldozhatott ennek a hobbijának.
gazgatás speciális igényű feladatokat ró mind Befejezésül még csak annyit, hogy hosszú páa vezető tisztségviselőkre,
mind az alkalmazottakra.
És bizony néha hibáztunk.
Ilyenkor ő soha nem
emelte fel a hangját, nem
azt nézte, hogyan büntesse
meg a vétkest, de minden
tudását latba vetve kereste
a megoldást, mindent megtett a hiba kijavításáért.
Ez ritka adottság, és én ezt
másnál nem tapasztaltam,
ezért is becsüljük őt, és
ezért emlékezzünk róla
hálával.
Beosztásomnál
fogva
– mint anyakönyvvezető
– számtalanszor álltam
mellette az esküvőkön, A vnb titkára, Dobrovický László személyi igazolványokat ad át vánévadókon és polgári rosunk 15 éves lakosainak 1988-ban. (fotó: Zselíz város krónikája)
temetéseken. A sok-sok
év alatt, amíg együtt dolgoztunk, nem volt lyafutásom során nem találkoztam emberegy alkalom sem, hogy fel ne készült volna. ségesebb, igazabb, szorgalmasabb emberrel,
Ünnepi beszédeit többnyire maga írta, és mint amilyen Dobrovický László volt. Emszépen, ünnepélyesen mondta el, sokak szá- ber volt, és az EMBERT nagy betűkkel kell
írni. Ezúton is köszönjük, hogy volt, hogy jó
mára emlékezetesek maradtak.
Szerteágazó tevékenysége és munkája mellett és becsületes volt.
Kajtár Zsuzsanna
mindig talált időt családja számára. Gondos,

A mikolai monográfiához már DVD-t is kiadtak
Március 23-án, szombaton a mikolai kultúrházban a Mikulčan polgári társulás taggyűlése után tartották a 109. Irodalmi Kávéházat,
melyet az egykori község, ma Zselíz városrésze, Mikola, monográfiájának szenteltek.
Vendégként jelen voltak a sikeres könyv létrejötténél közreműködői: Novák Margaréta,
Elena Smetanová, Vladimír Smetana, Vincze
László, Peter Peťovský, Faragó Marianna és
természetesen a helyi szerzők, Ladislav Uhliar
és Pavol Ivan.
A találkozóra Plizga Sylvia egy prezentációt
készített a monográfia születéséről. Bemutatta a könyv életútját: a társulás aktív tagja,
Ľudmila Pivarčiová kezdeményezését, a kiadvány Mikola Zselízhez való csatolásának 50.
évfordulója alkalmából tervezett kiadását, a
tapasztalt munkatársak megszólítását. Éppen
ezek a tapasztalatok szólnak amellett, hogy
amennyiben élő, komplex kiadványt terveznek egy faluról, akkor annak megalkotásában
több embernek kell részt vennie. Így jött létre
egy munkacsoport; néhányan a levéltárakban
és krónikákban nyomoztak, mások elbeszélgettek az emlékezőkkel, leírták visszaemléke-

zéseiket, és összegyűjtötték a múlt emlékeit
idéző dokumentumokat.
Végezetül annyi anyag gyűlt össze, hogy ha
a határidőket tartani akarták, nem fért bele
minden a könyvbe. Később a könyvhöz
kiadtak egy DVD-t a kiegészítő dokumentumokkal. Mindeközben értesültek a sikerről,
hogy a mikolai monográfia a Szlovák krónika
országos versenyen különdíjat kapott a tudományos és tudományos-népszerűsítő monográfia kategóriában.
A rendezvényen is bebizonyosodott, hogy a
négyéves munka kifizetődött, és gyümölcse
már most túlnőtt egy egyszerű monográfia
kiadásán. Az idő megmutatja, mit hoz ki ebből
a helyzetből a polgári társulás, de több mint
biztos, hogy a mikolaiak újabb lépést tettek lokálpatriotizmusuk megerősítése felé. És idővel
talán a városrész – az egykori község – nevét
jelző tábla elhelyezését is elérik.
A mikolai monográfiáról tartott Irodalmi Kávéházat, melyen Juhász András polgármester
is részt vett, a városi könyvtár a Mikulčan
polgári társulással közösen szervezte. Ahogy
a mikolaiaknál már hagyománnyá vált, a

rendezvényen finom gulyást is tálaltak a résztvevőknek.
(šh)
Zselíz Város,
a Zselízi Hangok polgári társulás,
a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága,
a Szíjjártó Jenő Művészeti Öröksége Egyesület
és a Csemadok Zselízi Alapszervezete
S J
 
.  
 rendez
2019. május 11-én (szombaton)
a zselízi Művelődési Otthon nagytermében,
amelyre szeretettel meghívja
a kórusmuzsika kedvelőit. Fellép:
• a Zselízi Magyar T. Ny. Alapiskola
Franz Schubert Gyermekkara
• a Peredi Nőikar
• a zselízi Franz Schubert Vegyeskar
• a komáromi Concordia Vegyeskar
• a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa
A fesztivál fővédnöke: Juhász András mérnök,
Zselíz polgármestere
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Az életmentők aranykeresztjével
tüntették ki dr. Orságot
Ismert, hogy az életmentők aranykeresztjével nem csupán hivatásosakat (tűzoltókat, egészségügyi dolgozókat, rendőröket),
hanem civil, laikus életmentőket, nem egy
esetben gyermekeket is kitüntetnek. Az áldozatos tettek érdemrendjéről van szó, elsősegélynyújtásért, életmentésért adományozzák.
Idén 2019. március 27-én adományozták az
életmentők aranykeresztjét, és a kitüntetettek
közt ott volt idősebb dr. Juraj Orság, az ismert
zselízi orvos is. A kitüntetetteket Andrej Kiska köztársasági elnök is fogadta.
„Tavaly történt az eset, amikor a központosított mentőrendszer riasztást küldött, hogy a
zselízi bevásárlóközpont építkezésén az egyik
munkás méhcsípés után eszméletét vesztette.
A helyszínre érkezésem után megvizsgáltam
életjeleit, elkezdtem az ellátását, kocsival
bevittem a rendelőbe, közben állandóan
lélegeztettem. A rendelőben már volt segítségem, a munkatársam a megfelelő helyzetben

tartotta, én pedig folyamatos oxigénadagolás mellett
megkezdhettem az injekciós gyógyítást. Közben megérkezett a rohammentő az
orvossal, átvették a beteget,
és kórházba szállították.
A páciens meggyógyult,
egészséges, életvidám, és
ez volt a célunk” – emlékezett vissza dr. Orság, aki
szerint az életmentés közös
munka volt: „Fontos szerepe van a mentőorvosok
és és egészségügyi szervek
kölcsönös összehangolásának. Ezt mindig is vallottam, ennek így kell
lennie.”
Az elnöki fogadásról megjegyezte: „Az elnök
úr az elnöki palotában fogadott bennünket.
Érdeklődött a konkrét esetek iránt. Sok ér-

dekes ember volt ott, sok érdekes történettel.
Kellemes érzésekkel jöttem haza. Fontos,
hogy sikerült életeket menteni, de az is fontos, hogy a társadalom ezt ilyen módon el is
ismeri.”
(šh)

Rendet raktak

Új helyen az emléktábla

Az emberek többsége valószínűleg tiszta, szép környezetben szeretne élni, de kevesen vannak azok, akik ezért tenni is hajlandók. Az
utcákon, lakóházak környékén előforduló rendetlenségről, szemétről
gyakran írunk lapunkban is. Ám időről időre pozitív hírek is napvilágot látnak a témával kapcsolatban, lakosokról, akik szépítik környezetüket, és nem csak a Föld napján. Külön örvendetes, ha pozitív
példával a fiatalok járnak elöl.
Közéjük tartozik egy, a szlovák alapiskolát látogató testvérpáros,
a hetedikes Nagyová Ema és az ötödikes Nagy Hugo, akik szüleikkel
közösen a gesztenyefasort tisztították meg a szeméttől. Tíz zsák szemetet gyűjtöttek össze, és vittek a szeméttelepre.
„Amikor arra sétáltunk, rendetlenséget láttunk magunk körül, és ez
felháborított bennünket. Itt élünk, és azt szeretnénk, ha városunk
szép lenne, ezért úgy döntöttünk, teszünk is ezért. Nekifogtunk hát
a takarításnak” – mondta Hugo, majd hozzátette: „Nem először tettünk ilyet, minden nyáron összeszedjük a szemetet az Árok-major
melletti kanyarban.”
A testvérpár tettéről tudomást szerzett az iskola igazgatója, Vojtech
Tomašovič, és fogadta őket a város polgármestere is. Juhász András
oklevéllel és ajándékkal jutalmazta hasznos tevékenyésgüket. (šh)

A Csemadok zselízi alapszervezete és Zselíz város önkormányzata
március 23-án emlékezett meg a száz évvel ezelőtti csendőrsortűz
áldozatairól. A kerek évforduló alkalmából az áldozatok nevét is tartalmazó, 1994-ben átadott emléktáblát új helyen, az Sznf és a Mező
utca kereszteződésében, az evangélikus imaház közelében található
parkosított területen helyezték el egy sziklán. A száz évvel ezelőtti
események hátterét Csonka Ákos, a zselízi sortűzzel kapcsolatos történéseket Horváth Géza ismertette, aki Budaváry Béláné, valamint
Urbán György 1993-as feljegyzései alapján Gaál Géza visszaemlékezéseiből idézett.

Mindkét felszólaló fokozottan kiemelte a megbocsátás fontosságát.
Horváth Géza azt is javasolta, hogy a sortűz áldozataira valamilyen
közterület megnevezésével lehetne emlékezni. Mivel a lakott közterületek átnevezése körülményes, javasolta: az emléktáblát befogadó kis park egy térszerű, háromszög alakú területen fekszik, ezt a
területet lehetne a sortűz áldozataira való utalással elnevezni. Csonka Ákos felajánlotta, hogy önkormányzati képviselőként kérni fogja,
hogy a terület a jövőben a Zselízi mártírok tere elnevezést viselje. A
megemlékezés koszorúzással ért véget.
(ik)
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A tréfálkozó
macska –
tanulsággal
Nézzük, mi is történt nemrég a Sacher utcában, avagy hogyan tréfálta meg egy macska
városunk egyenruhásait. Az egyik Sacher
utcai társasház udvarán történt március
végén, hogy az egyik lakó macskája jókedvében fára mászott. Ahogy az már a macskák
esetében lenni szokott, felfelé könnyebb az
út, mint lefelé, így hát a család kedvence,
miután nemigen tudta sikeresen teljesíteni
a visszautat, néhány napot fent töltött a fa
koronájában. A gazdik, akik egy idő után
megelégelték az egyébként ügyesnek tartott állat tutyimutyiságát, úgy döntöttek, a törvény
erejével próbálják földre szólítani a cirmost. A
városi rendőrség szolgálatos járőrei rendesen
meg is érkeztek, de miután az egyik rendőr az
odatámasztott létrán igyekezett elérni a már
egy ideje a fán időző állatot, az inkább feljebb
mászott, mintsem hogy megadta volna magát
a törvény őrének. Talán az ősöktől örökölt
ösztön hajthatta, vagy van valami a mesék
„törvényenkívüliként” való macskaábrázolásában, a lényeg, hogy a bátor rendőr sem
erővel, sem szép szóval nem tudta lehozni a
macskát. Nincs mit tenni, ki kell hívni a tűzoltókat – gondolták a háziak, és így is tettek.
Ám ahogy megérkeztek a zselízi lánglovagok,
és kezdték volna kitolni a mentésre és tűzoltásra használatos, több emeletnyi hatótávolságú
létrájukat, a macska belátta: csak egy út vezet
ki ebből a helyzetből, méghozzá lefelé, és saját
erőből egyszerűen a földre suhanva elhagyta
több napos állomáshelyét. Ha a szórakozáson kívül esetleg tanulságot is keresnénk a
történetben, talán többet is találunk: 1.) városunkban segítőkész rendőreink és tűzoltóink
vannak, 2.) csak akkor lehet valakin segíteni,
ha ő is akarja, és 3.) ha valaki fent van, nem
biztos, hogy lejjebb akar jutni, még akkor sem,
ha egyenruhások próbálják ezt elérni.
(ik, fotó: MsP)

2019.április

Falugazdász program indult
2018 őszén indult
a dunaszerdahelyi
székhelyű
Szlovákiai
Agrárkamara Falugazdász
programja, amelynek célja, hogy regionális képviselők
bevonásával segítse
a dél-szlovákiai régiók gazdálkodóit.
A regionális kapcsolattartók feladatkörébe a jogszabályváltozásokról
való tájékoztatás,
különböző képzések közvetítése és
szervezése, pályázati tanácsadás és egyéb szakmai feladatok tartoznak. Régiónk falugazdásza, Šuba Viktória
április elején szervezett egy bemutatkozó jellegű találkozót a környék gazdálkodói részére.
Április 5-én a zselízi Magyar Házban a gazdálkodók élénk érdeklődése mellett a programot
Mészáros Balázs, a magyar agrárminisztérium munkatársa, valamint Patasi Ilona, a Szlovákiai
Agrárkamara elnöke mutatta be, aki emellett földbérleti törvény módosításáról, valamint az
aktuális pályázati lehetőségekről is tájékoztatott.
(ik)

Polka Pál, a zselízi Városi Múzeum igazgatója március közepén az esztergomi vár lovagtermében tartott
előadást városunk történelméről. A felkérés nem
mindennapi megtiszteltetés volt, hiszen városunk
képviselője Magyarország és Közép-Európa egyik
legelismertebb restaurátora, művészettörténésze,
Prokopp Mária 80. születésnapja alkalmából tartott
ünnepi konferencián tarthatott előadást csupán néhány válogatott vendégelőadó társaságában, akiket
az ünnepelt felkért, hogy néhány, a szívéhez közel
álló témában tartsanak értekezést. A zselízi múzeum
vezetője a Szent Jakab-templom történetét mutatta
be a rangos eseményen összegyűlt hallgatóságnak.
„Örvendetes, hogy az előadás után – és talán egy kicsit következtében is – több neves történész is jelezte:
a közeljövőben biztosan meglátogatja városunkat”
– foglalta össze Polka Pál az ilyen jellegű meghívások, szereplések jelentőségét.
(ik)
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A Nyitrai Kerületi Önkormányzat
közel 20 zselízi projektet támogatott
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a március közepén megtartott 11. rendes ülésén jóváhagyta az idei
támogatások szétosztását a minősített
szálláshelyek, valamint az idegenforgalom
fejlesztésére, a sport, a kultúra támogatására
és a nemzeti kulturális emlékek felújítására.
Erre összesen mintegy 2,18 millió euró állt
rendelkezésre a megye költségvetéséből.
Több területen a kérvényezők között voltak
zselízi létesítmények is, amelyek szép számban meg is kapták a támogatást.
A Lévai járásban a kultúrára 154 791, a
sportra 146 557, míg idegenforgalomra 60
105 euró jutott. Zselíz város viszonylatá-

ban ez összességében 22 300 eurót jelent
(kultúra: 10 900, sport: 6 000, idegenforgalom: 5 400 euró). „Zselíz vonzáskörzetének
tekinthető Alsó-Garam menti mikrorégió
esetében ezek az összegek mintegy 82 037
eurót tesznek ki, ebből a kultúrára 36 600,
a sportra 32 937, az idegenforgalmi fejlesztésekre 12 500 euró jut” – tájékoztatott
Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke.
Hozzátette: „A támogatásokat járásokra
lebontva a lakosság arányában fogadtuk
el. Minden járásban az adott helyi képviselők javasolják a támogatás mértékét a
forrásokhoz mérten. Tavaly 2,5 millió euró
jutott a kultúra, a sport, az idegenforgalom,

Elnökválasztás
egyértelmű eredménnyel
1→

Marian Kotleba, aki 6%-os támogatottságot
szerzett.
A március 30-án tartott második fordulóban
1 847 115 választó vett részt, ami 41,8%-os
részvételi arányt jelent. Zuzana Čaputovát
választotta meg a többség, aki 1 056 582 szavazatot, azaz 58,40%-ot szerzett, míg Maroš
Šefčovič 752 403-at, azaz 41,59%-ot.
Az eredmények kerületi és járási bontásban:
a Nyitrai kerületben a választási részvétel
37,45%, Zuzana Čaputová 121 449 szavazat
(58,06 %), Maroš Šefčovič 87 702 (41,93 %),

a Lévai járásban 37,27%-os volt a részvétel,
Zuzana Čaputová 20 909 (61,56 %), Maroš
Šefčovič 13 051 szavazat (38,43 %).
Zselízen 2006 lakos kapcsolódott be a második fordulóba, ami a választásra jogosultak
34,7%-a. Ez 4,97%-kal kevesebb, mint az első
forduló részvételi aránya. Zuzana Čaputovát
1497 (75,37%), Maroš Šefčovičot 489 (24,62%)
zselízi polgár választotta, ami annyit jelent,
hogy a 2019-es elnökválasztás városunkban
egyértelműen Zuzana Čaputová magas támogatottságának jegyében valósult meg. (ik)

Népes tömeg gyűlt össze március 15-én, hogy megemlékezzen az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről. A Csemadok zselízi alapszervezete és a Rákóczi Baráti Társaság
által szervezett megemlékezés résztvevői a Magyar Házból a Hősök Emlékparkjához mentek, ahol meghallgatták a helyi református közösség gyermekcsoportjának műsorát, majd
a koszorúzást követően a művelődési otthonban a Franz Schubert Gyermekkar és a Franz
Schubert Vegyeskar ünnepi műsorát. Rendkívül élvezetes, ismeretterjesztő ünnepi beszédet
mondott Kun Ferenc történész, aki elmesélte, miként emlékeztek meg a forradalomról az
egyes korszakokban a szabadságharc utáni évektől napjainkig. A megemlékezést koszorúzás
zárta a művelődési otthon előtti emlékműnél.
(ik)

a műemlékek védelme, a Leader-társulások,
az egészségügy és a szociális ügyek terén
a beérkezett pályázatok támogatására, települések, iskolák, társadalmi szervezetek,
sportszervezetek részére. Tudjuk, jó helyre
kerülnek ezek az összegek, kiváló dolgok
valósulnak meg belőlük, és szemmel láthatóan folyamatgerjesztő hatással is bírnak.
Örömmel tölt el, hogy segíteni tudunk
és a pozitív visszajelzésekből kiindulva a
kedvezményezettek is elégedettek” – zárta a
megye MKP-s alelnöke.
Az idegenforgalmi támogatásból 11 zselízi
és Zselíz környéki projekt részesült, köztük
az Alsó Garam Menti Fejlesztési Partnerség,
az Ismerd meg az Alsó Garam Mente termékeit c. pályázattal. Közvetlenül a városba
irányul az 1800–1800 eurós támogatás a
Sacher polgári társulás Sacher örökségének
felelevenítése c. projektjére és a zselízi Aerobklub nemzetközi pilótatalálkozójának
megszervezésére.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a sport terén 6 zselízi pályázatot
támogatott, továbbá az Alsó Garam Menti
Fejlesztési Partnerség Kerékpárral az Alsó
Garam Mente szépségei után c. projektjét
(1400 euró). A támogatottak: Zselíz városa:
Sportol az egész város (1700 euró), a szlovák
alapiskola mellett működő szülői szövetség: Hiszünk a szórakozásban (700 euró),
magyar alapiskola: Atlétikai sportnap (700
euró), szlovák alapiskola: Kis sportolók a
játékteremben (700 euró), a Comenius Gimnázium mellett működő szülői szövetség:
Comenius Club és Comenius Cup 2019 (1200
euró), a magyar alapiskola mellett működő
szülői szövetség: Hagyományos gyermeknap
(1000 euró).
A kultúra területén 9 zselízi projektet támogattak, plusz az Alsó Garam Menti Fejlesztési Partnerség Éneklő Alsó Garam Mente c.
pályázatát (1300 euró). A támogatott zselízi
projektek: Tiszta Forrás Alap: A Kincső és az
Apró Kincső egész éves tevékenysége (1700
euró), Zselíz városa: A zene összeköt – zenei
fesztivál az élő zenét kedvelőknek (1000 euró),
Sacher polgári társulás: Az Esterházyak és a
Sacherok nyomában (kiállítás, fotós könyv
– 1500 euró), a szlovák alapiskola mellett
működő szülői szövetség: Nyelv, történelem,
kultúra = a műveltség alapja (700 euró),
szlovák alapiskola: Country a városban (500
euró), magyar alapiskola: Irodalmi éjszaka
(500 euró), magyar alapiskola mellett működő szülői szövetség: Mesterségek kreatív
műhelye (1000 euró), a Comenius Gimnázium mellett működő szülői szövetség:
Virtuális valóság – a legkorszerűbb oktatási
mód zselízi valósága (1000 euró), Csemadok
Alapszervezet: egész évi tevékenység támogatása (1700 euró).
(tsák, ik)
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Újabb középkori freskó jelent meg 75 év után a
Szent Jakab-templomban
Többször írtunk már róla, hogy milyen kivételes
értékekkel rendelkezik a Szent Jakab-templomunk. A közel 700 éves szakrális építmény
falait feltételezések szerint egykor 14 freskó
díszíthette, ám többségük mára eltűnt. Jelenleg öt falikép található a templomban,
közülük egyet, az Alexandriai Szent Katalint
ábrázolót tavaly fedezték fel véletlenül. A
többi freskó az idők során megsemmisülhetett, bár néhányról hála Istennek maradt

írásos feljegyzés, egyről pedig fotódokumentáció is. A Szent Borbálát és Apollóniát ábrázoló freskó ugyanis a II. világháború idején
rongálódott meg és lett az enyészeté.
Csonka Ákos önkormányzati képviselő,
helytörténész felekezeti tagként régóta
foglalkozik a zselízi értékek mentésével,
megóvásával. A meglévő freskókat is részben
az ő indíttatására restaurálták. „Olyan kivételes értékeink ezek, melyeket kötelességünk
megőrizni és lehetőség szerint megújítani.
Régóta gondolkozunk azon, hogy hogyan
lehetne az eltűnt freskókat is reprodukálni.
Így jutottunk Stanislav Illéš esperes úrral
arra az elhatározásra, hogy a fennmaradt
fényképek alapján grafikailag teremtsük újra
a középkori alkotást. Ebben Kepka Márk
képviselőtársam volt a segítségünkre, akivel
kiszíneztük a fekete-fehér fotót a fennmaradt
Wennes János-féle akvarell és a többi freskó
színárnyalatai alapján (1884-ben, amikor felfedezték a lemeszelt freskókat, előbb Stornó
Ferenc, majd Wennes János restaurálta a faliképeket, és akvarelleken is megörökítette az
alkotásokat). A grafikai munkálatok befejezésével korábbi eredeti méretben kinyomtattuk
a képet, így került korábbi helyére, a szentély
északkeleti falára.”
De kiket is ábrázol a freskó?
Szent Apollónia vértanú
Apollónia szűz Decius császár („a keresztényfaló”) idejében, Alexandriában szenvedett
vértanúhalált 249-ben. Legendája szerint

kínzói minden fogát kiverték. Ezért lett már Borbálát pogány apja, Dioscurus azért zárata középkorban a fogfájósok és fogorvosok ta toronyba, hogy kérők ne férkőzhessenek
védőszentje. Képein előkelő leányzóként hozzá. A toronynak volt ugyan két ablaka, de
ábrázolják, aki kezében foghúzót tart (fogó- Borbála apja távollétében rávette az építőket,
ját csak a benne lévő fog különbözteti meg hogy vágjanak a falba egy harmadikat is,
Ágotáétól, amellyel annak melleit szaggatták apjának adott későbbi magyarázata szerint
a hóhérok). Napját február 9-én ünneplik.
azért, mert a Szentháromság világosította
Hazai tisztelete nyilván a Legenda Aurea meg a lelkét (attribútuma a háromablakos
hatására a XIV. századi misekönyveinkben torony vagy annak makettje). Ezen át becsemés freskókon tűnik föl legelőször. Az ismert pészett magához egy papot, aki megkeresztelte.
freskóábrázolások Ez akkor a Római Birodalomban bűnnek
közül a legkoráb- számított. Amikor ezt apja megtudta, kibi datálású éppen húzta kardját, hogy megölje, de Borbála
a zselízi.
imái segítettek, megnyílt a fal és egy hegyre
Szent Borbála
jutott, ahol pásztorok legeltették nyájaikat.
Szent Borbála a Egy sziklahasadékban rejtőztek el, Dioscubányászok, ko- rus azonban rájuk talált, mert egy pásztor
hászok, tüzérek, elárulta őket. (Ezért később úgy bűnhődött,
építészek, tűzsze- hogy juhai sáskákká változtak.) Az apa megrészek, ágyú- és korbácsolta a leányát, majd átadta a római
harangöntők vé- hatóságoknak. Azok megkínozták, orcáját
dőszentje és vér- tüzes fáklyával verték, de nem tudták hitét
tanú a keresztény megtörni. Újabb és újabb csodák történtek.
kultúrában,
a Éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtön, sebei
tizennégy segí- minden reggelre begyógyultak és a fáklyák,
tőszent
egyike. amelyekkel kínozni akarták, rendre kialudNe m z e t kö z i l e g tak, mielőtt hozzáérhettek volna a testéhez.
a Szent Barbara Ruhátlanul kipellengérezték volna a város
névalak ismert (a piacán, de a földből felszálló köd és az égből
magyar kultúrkörben ezt nem használják), leszálló felhő ruhaként elfedte testét. Végül
az ortodox kereszténységben Barbara nagy- is az elvetemült apa fejezte le saját kezűleg
vértanú. Neve a pogány jelentésű Barbarus 306-ban. Az ő büntetése sem maradt el, szörnynév nőnemű változata. Mivel legendája a tette színhelyén villám sújtotta halálra.
villámlással kötődik össze, kultusza különö(ts)
sen az olyan szakmákkal
forrott össze, amelyek
a robbanással, tűzzel
valamilyen kapcsolatban állnak. A középkori
városok puskaporos tornyát gyakran nevezték el
Szent Borbáláról, hogy a
szent segítsen megóvni a
veszélyes anyagot a felrobbanástól. Napját december 4-én ünneplik.
Az életéről szóló legendák több változatban
terjedtek el, amelyek
több ponton ellentmondanak egymásnak.
Egyes változatok szerint
Antiochiában,
mások A Comenius Gimnázium egykori épületének felújítása gyors tempószerint Héliopoliszban ban halad. Az objektumot a református egyház vásárolta meg azzal
élt, halálának helye pedig a céllal, hogy bölcsődét létesít az épületben, és emellett idén szeptemvalószínűleg Nikomédia, bertől a helyi Cimbora Óvodát is befogadja. Az épület belső átépítésen
de Toszkána és Róma is esett át, szigetelték, és április elején már a külső vakolás kezdődött
megjelenik egyes forrá- meg, bent pedig a villamos vezetékek és a szerelvények munkálatai a
befejezéshez közelednek. Cserba Gabriella, az egyházközség gondnoka
sokban.
Jankovics Marcell a Jel- szerint a munkálatok júniusban fejeződnek be, majd a szünidőben
kép-kalendáriumban így valósul meg a költöztetés és a helyiségek előkészítése.
(fotó: ik)
írja le legendáját: Szent
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29 500 euró támogatásra
Február közepén ülésezett a város dotációs bizottsága, amely javaslatot tesz
a város által nyújtott támogatásoknak a
polgári társulások és szervezetek közti
elosztására az általuk rendezett események, aktivitások, projektek megvalósítása
érdekében. A dotációs bizottságot a város
polgármestere nevezte ki, összetétele me-

Újabb tér
létesülhet
A márciusi önkormányzati ülés általános
vitájában számos téma és ösztönző felvetés
elhangzott. Kepka Márk megjegyezte, hogy
ideje lenne kidolgozni a város és a református egyház közti szerződésjavaslatot a Cimbora Óvoda számára kialakított helyiségek
bérletéről a gimnázium egykori, jelenleg
felújuló épületében. A polgármester szerint
a kezdeményezés a bérbeadó félé, majd sorolta a további lépések sorrendjét. Csonka
Ákos azt kérte, hogy az Sznf és a Mező utca
sarkán található területet nevezzék el Zselízi
mártírok terének az 1919-es csendőrsortűz
áldozatainak emlékére. A polgármester ígéretet tett az eljárás megkezdésére. Képviselői
kérdésre elhangzott: befejeződött a kerékpárút kivitelezői közbeszerzése, az ellenőrző
hatóság általi jóváhagyás után a város megköti a szerződést. Polka Pál figyelmeztetett a
Garamon túli masszív méreteket öltő fakivágásra, kérte a köztéri szobrok felületi ápolásának elvégzését, valamint a Magyar Ház
felé vezető rövid útszakasz aszfaltozását. A
polgármester ezzel kapcsolatban kijelentette: a város megvásárolta az ehhez szükséges
berendezést, így az ilyen munkálatokat
ezentúl saját erőből végzi. Kovács Kázmér
szerint szükség lenne a főút mellett vezető
járda teljes kiépítésére egészen Garammikola végéig, valamint a DOS lakóépület ablakainak cseréje is időszerű lenne már. Sokol
László tolmácsolta az egyik, szolgáltatások
háza környékén tevékenykedő vállalkozó
ajánlatát, aki saját forrásból megoldaná az
épület mögötti udvar csatornahálózatának
kiépítését; a város csak később, a csatornahálózat teljes kiépítésekor fizetné neki vissza
a beruházás költségeit. Ivan Pál kérte, hogy
a város ismét próbálja meg saját tulajdonba
venni a mikolai parkot, Miroslav Hasznos
arról tájékoztatott, hogy az AuPortal Sk
vállalat 2,5 millió eurós lakásfejlesztési
beruházást tervez Garammikolán. Egy jelen
levő lakos felhívta a figyelmet arra, hogy
a művészeti alapiskola környékén kevés a
parkolóhely, javasolta, hogy a polgári társulások nagyobb arányban vegyenek részt
társadalmi munkában a Mikulčan és a Szódó polgári társulás mintájára, és több olyan
helyet sorolt fel, ahol az átlagosnál nagyobb
a rendetlenség.
(ik)

gegyezik a városi képviselő-testület összetételével. Tizennyolc szervezet folyamodott
támogatásért. A bizottság úgy döntött,
javasolja, hogy mind a 18 szervezet kapjon
támogatást, összesen 29 500 euró értékben.
A város költségvetéséből idén mindössze
15 ezer eurót szántak támogatásra, a bizottság tagjai, vagyis a képviselők viszont
úgy döntöttek, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésen megszavazzák az
összeg megemelését. A bizottság előterjesztette javaslatát a polgármesternek, aki
továbbította a javaslatot a márciusi képviselő-testületi ülésre.
A legnagyobb támogatást idén is a Városi
Sportklub kapja, amely 12 ezer eurót fordíthat egész éves tevékenységére. Átlagon
felüli dotációban részesül a Tiszta Forrás
Alap (2000 euró), a Kincső és az Apró
Kincső működtetésére, a Castellum Zeliz
polgári társulás a Schubert fest – Fontos
a zene rendezvényre 1350 eurót kapott.
A többi kérvényező 300-tól 1000 euróig
terjedő támogatásban részesült.
Zselízen három terület kap támogatást.
A testnevelés és sport terén a hagyományos és tömegsportokra vagy turisztikai
rendezvényekre, sportszervezetek támogatására, a tehetségek teljesítményének
növelésére és a várost képviselő sportolók
támogatására. Kulturális-társadalmi tevékenységek terén a kulturális, társadalmi
és szellemi értékek terjesztésére, városi
vagy regionális jellegű rendezvényekre, az
iúság szakköri, művészeti, kulturális alkotó és szabadidős tevékenységére, a kisebb-
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ségek kultúrájának és a hagyományos népi
kultúra fejlesztésére, ill. könyvkiadásra,
mely főleg a város népszerűsítését hivatott
segíteni. A szervezetek és társulások támogatásának terén a dotációt propagációs
tevékenységre, humanitárius és karitatív
tevékenységre, egészségügyre, környezetvédelemre, pihenőövezetek építésére és
partneri kapcsolatok ápolására nyújtják.
Ahogy azt a támogatás megítélésének
márciusi képviselő-testületi ülésére beterjesztett javaslatában hangsúlyozzák, a
város közvetve is nyújt támogatásokat. Az
esetek többségében elengedik a város tulajdonában levő ingatlan bérleti díját. A kedvezményezett szervezetek a következők:
Castellum Zeliz (a Városi Múzeum épületének bérlése 1 euró évente, az energia évi
3000 euróig történő kifizetése, a kölcsönzött múzeumi tárgyak biztosítása), Matica
slovenská Helyi Szervezete (a kultúrház
ingyenes bérlése a rendezvények alkalmával), Szlovákiai Antifasiszta Harcosok
Szövetségének Helyi Szervezete (a városi
hivatal tanácstermének ingyenes bérlése a
gyűlések alkalmával), a Svodov polgári társulás (a szódói kultúrház helyiségeinek ingyenes használata), Testi Fogyatékkal Élők
Szlovákiai Szövetsége Helyi Szervezete (a
kultúrház ingyenes bérlése a gyűlések alkalmával), Zselízi Hangok polgári társulás
(a kultúrház ingyenes használata a próbák
alkalmával), Városi Sportklub (a stadion és
az épület ingyenes használata – víz, villany,
gáz, fogadóiroda bérlése 1 euró évente).
(ik)

Fakivágások
hővezeték-felújítás miatt

A városi távhőszolgáltatás hővezetékei katasztrofális állapota miatt az üzemeltető Teplo GGE vállalat
úgy döntött, felújítja a vezetékeket. Ám amennyiben saját forrásból valósítaná meg a beruházást, a
költségek miatt meg kellene emelnie a hőenergia árát. Ám ez nem így lesz, hiszen pályázati forrásból
valósul meg a felújítás. Ezt Rudolf Pradla, a Teplo GGE vezérigazgatója jelentette tavalyi látogatása
alkalmával.
„Vállalatunk vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
kapott a zselízi távhővezetékek
felújítására a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökségtől.
Amennyiben semmi előre nem
látható gond nem adódik,
2019 szeptemberéig a zselízi
távhővezetékek jelentős része
megújul.”
A hővezetékek felújításával
kapcsolatban a város fakivágásra adott engedélyt. A városi
hivatal környezetvédelmi alosztályának tájékoztatása szerint a
vezetékek védelmi zónájában
levő városi telkeken emiatt vágtak ki fákat a Jilemnický, a Sládkovič, a Garam, a Béke, a Štúr
és a Komenský utcában.
(ik)
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síkon tavaly már megszavazta a beruházást,
konkrét formájának elutasítása visszalépést
jelentene. A polgármester szerint a munkásszálló átépítése továbbra is szerepel a város
érvényes stratégiai fejlesztési tervében. „Az
épület 6 éve üresen, kihasználatlanul áll.
Kitűztük, hogyan hasznosítjuk, most csak
megvalósítjuk a fejlesztési tervet. A városban szükség van különféle lakásokra. Mun-

sokról döntő bizottság szorgalmazott, hogy
több pénzt tudjon a szervezetek és egyesületek támogatására fordítani. A költségvetésmódosítás feltétele volt a támogatási bizottsági javaslat jóváhagyásának. A bizottság
üléséről Monika Tomeková tájékoztatott,
aki elmondta: eredetileg 19 kérvény érkezett,
ezek egyikét a város más módon elégíti ki. A
bizottság javaslatára a város idén 18 kérvényt
támogat 29 500 euróból,
ezt a testület jóvá is
hagyta.
Érvénytelenítette a költségvetési eszközökkel
való
gazdálkodásról
szóló rendeletet, majd
jóváhagyta a gazdálkodás új alapelveit. Döntött a Retail Box bevásárlóközpont mögötti,
az ezentúl közútként
is szolgáló bekötőutat
is tartalmazó telkek
v isszavásárlásáról,
valamint
szolgalom
létesítéséről
a TAM
A márciusi ülés résztvevői egy perces csenddel emlékeztek meg a város
Properties
ZE
(a KLM
egykori polgármesteréről, Dobrovický Lászlóról
(fotó: ik)
Želiezovce Rt. új neve)
kalehetőség van, de a jelentkezőknek nem részére. A képviselők tudomásul vették az
tudunk szállást kínálni.” Miután a képviselők egykori szódói óvoda épületére kiírt eladási
arra utaltak, hogy a polgármester túl elszán- pályázatról szóló tájékoztatót, egyetértettek
tan kezeli a beruházásokat, Juhász András a pályázat eredményeinek kiértékelésével,
megjegyezte: nem azért konszolidálta a város és jóváhagyták az ingatlan eladását egy helyi
pénzügyeit, hogy aztán visszajuttassa a kiin- érdeklődőnek 15 500 eurós áron. Ugyancsak
duló állapotba, tisztában van azzal, mit enged- jóváhagyták egy vagyoneladási pályázat
het meg magának a város a jelen helyzetben. A kihirdetését a pozsonyi AuPortal SK K.
kiadások értékelésénél a jövendő bevételeket kérvényével kapcsolatosan, amely néhány
is szem előtt kell tartani, amelyek például az mikolai telken két lakóházban 24 új lakást
építkezési telkek, vagy ipari célokra szánt építene. A városi hivatal szervezési–közigaztelkek eladásából származhatnak. A polgár- gatási osztályvezetője tájékoztatta a testületet
mester megerősítette Kepka Márk feltétele- arról, hogy a tavalyi évben nem érkezett a
zését, hogy ez a beruházás nem lesz hatással hivatalba egyetlen panasz vagy petíció sem.
a többi, idei évre tervezett fejlesztés megva- A testület jóváhagyta Csicsman Diana erről
lósítására. Rövid szünetet és a képviselők szóló előterjesztését, a hivatal szerkezeti
zárt ajtók mögötti tanácskozását követően felépítésének módosításáról szóló beszámoa pénzügyi bizottság elnöke kijelentette: a lót, a város részvételével folyó perekről és
testület kész támogatni a javaslatot, további, végrehajtási eljárásokról szóló beszámolót,
ilyen jellegű beruházásokat azonban csak a városi könyvtár és a művelődési otthon
akkor tud támogatni, ha a városfejlesztési tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót,
tervben megjelölik az aktuális prioritásokat. nem vette azonban tudomásul az idei évre
Csenger Tibor hozzátette: „A fejlesztési terv szóló kulturális ajánlat és a szabadidős te5 millió euróra épül, nekünk talán 1 millió vékenység tervének előterjesztését. A megye
áll rendelkezésünkre. Nincsenek eszközeink, kérésére a testület érvénytelenítette eredeti,
hogy minden pályázatra reagáljunk, a prio- tavalyi határozatát, és jóváhagyta a módoritásokhoz kell tartanunk magunkat. Állapít- sított javaslatot a Schubert és a Rozmaring
suk meg: a fejlesztési terv melyik intézkedé- utca kereszteződését érintő vagyonátruháseit akarjuk egy adott évben megvalósítani, zási feltételek módosításával kapcsolatban.
és ha valamit hozzáteszünk, valamit el is kell Az ezzel kapcsolatos vitából kiderült: mivel a
vennünk.” A testület felesleges vagyonná kereszteződés felújítása nem fejeződött be, az
nyilvánította a munkásszállót, és jóváhagyta erre szánt pénzösszeg egy része megmaradt.
az eladási szándék közzétételét.
Bár a maradék nem képezi az idei költségveJóváhagyta a városi költségvetés első idei tés részét, a város a tartalékalap merítésével
módosítását, amelyet a városi támogatá- tudja majd felhasználni.

Szélesebb körű vitát váltott ki egy pályázat
előkészítését érintő javaslat, amely a nehezen
alkalmazkodó, elsősorban roma származású
lakosok számára áthidaló lakhatás kialakítására teremt lehetőséget. A pályázatról egy
meghívott szakértő, Peter Bicko tájékoztatta a
testületet. Különböző felszereltségű, alacsony
komfortfokozatú lakások, illetve sorházak építése mellett a célcsoport szociális gondozását
foglalja magában. A projekt összköltsége egy
kérvényezőnél legfeljebb 2,5 millió euró lehet, 5 százalékos önrésszel, és új lakás esetén
az egy négyzetméterre jutó költség kb. 900
euró körül van. A kialakult vitában a hozzászólók meg is jelölték a projekt lehetséges
célcsoportját, ám végül a javaslat nem nyerte el a képviselők többségének támogatását.
Jóváhagytak viszont egy másik projektum támogatását, amelyből a város új hőenergetikai
koncepciójának kidolgozását finanszírozná.
A hivatal építési osztályvezetője tájékoztatása szerint a pályázat költségeit csupán a 775
eurós társfinanszírozás, valamint a közbeszerzésre fordított kiadások alkotják, ráadásul a
Teplo GGE vállalat 2000 euróig hozzájárul
a költségekhez. A testület jóváhagyta a
pályázat benyújtását a Környezetvédelmi
Alaphoz középületek energiaigényességének
csökkentésére. A polgármester ismertette,
hogy a támogatás legfeljebb 200 ezer euró, és
városunkban a sportpálya épülete felel meg a
pályázati követelményeknek.
A képviselők tudomásul vették a pénzügyi
ellenőrzésekről szóló beszámolót, a főellenőr
éves jelentését, a határozatok teljesítéséről
szóló beszámolót, valamint a városi rendőrség első két hónapban végzett tevékenységének beszámolóját.
(ik)

Tanácskozott
a Mikulčan
Március 23-án, szombaton a garammikolai
kultúrházban tartotta évzáró taggyűlését
a Mikulčan polgári társulás. A jelenlevők többek között a múlt évben végzett
tevékenységet értékelték. Főleg a rendezvényekről esett szó, többek közt a farsangi
disznótorról, a farsangi mulatságról, a Föld
napjáról, a májusfa-állításról, a Mikolanapról és továbbiakról. Természetesen
továbbra is téma a községről készült sikeres
monográfia, melynek a múlt év elején kereszteltek. A tagok megtárgyalták a társulás
gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint
a terveit is.
Az ülésen részt vett Juhász András polgármester is, aki felszólalásában ismertette a város jelenlegi tevékenységét, szólt
a tervezett beruházásokról, majd készségesen válaszolt a feltett kérdésekre. (šh)

Újabb középkori freskó jelent meg 75 év után
a Szent Jakab-templomban
(4. oldal)
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2019. április 27-én, szombaton
Kezdés 9:00 órakor - Szódón a kultúrháznál, Garammikolán a parkban és a
vízierőműnél, Zselízen a kastélynál, a
horgászháznál, a Hviezdoslav utcai játszótéren és a művészeti alapiskolánál.

Márciusi önkormányzati ülés

Megnyílt az út
a munkásszálló
felújításához

Márciusban kezdődött meg a városi hivatal épületének felújítása. A munkálatok kiadásainak
nagy részét A Városi Hivatal energiaszükségletének csökkentése pályázat fedezi, amelyet a
város a Környezetminőség operatív programból nyert el. A pályázat keretében kicserélik az
épület 65 éves ablakait, és szigetelik az objektumot. A beruházásra a város 384 676,92 eurós
támogatást szerzett.
(šh)

Elnökválasztás
egyértelmű eredménnyel
Az államfőválasztás első fordulóját 2019.
március 16-án tartották, és 4 429 033 jogosult
választópolgárból 2 158 859 vett rajta részt. Ez
48,74 százalékos részvételi arányt jelent. Nyitra
megyében a részvétel alacsonybb volt, csupán
43,62%, a Lévai járásban ugyanez a mutató
44,09%, Zselízen pedig 39,67% volt, miután
5804 választásra jogosult polgárból 2303 élt
ezzel a jogával.
Az első fordulót Zuzana Čaputová nyerte
meg, miután 870 415 szavazatott, tehát 40,57
százalékos támogatottságot szerzett. A második fordulóba vele együtt Maroš Šefčovič
jutott be, akit a szavazók 18,66%-a támogatott
400 379 szavazattal. A jelöltek további sorrendje: Štefan Harabin 14,34%, Marian Kotleba 10,39%, František Mikloško 5,72%, Bugár
Béla 3,10%, Milan Krajniak 2,77%, Eduard
Chmelár 2,74%, Martin Daňo 0,51%, Róbert
Švec 0,30%, Juraj Zábojník 0,28%, Ivan Zuzula

0,17%, Bohumila Tauchmannová 0,16%. Annak ellenére, hogy Robert Mistrík és Menyhárt
József visszalépett, 0,15, ill. 0,05%-os támogatottságot szereztek.
Az első forduló győztese a Nyitrai kerületben
39,41%-os, a Lévai járásban 40,50%-os, Zselízen pedig 50,96%-os támogatottságot szerzett.
Ahogy a mellékelt táblázatban látható, a zselízi sorrend eltért az országos eredményektől.
Amennyiben csupán a zselízi eredmények
döntöttek volna, Zuzana Čaputovát már az
első körben elnökké választották volna, tehát
nem kellett volna másodszor is választani közte és Maroš Šefčovič között. Annál is inkább,
mert Zselízen nem ő, hanem Štefan Harabin
végzett a második helyen, aki több, mint
12%-ot szerzett, a harmadik helyezett Bugár
Bélához hasonlóan. Šefčovič a zselízi választók
11%-át szólította meg, ami a 4. helyre volt
elegendő. Releváns eredményt ért itt el még
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Zselíz város képviselő-testülete március
28-án a városi hivatal esketőtermében ülésezett 4. alkalommal e választási időszakban.
A tanácskozást Juhász András polgármester
nyitotta meg és vezette. Az jelenlevők
üdvözlése után felkérte őket, hogy egy
perces néma csenddel emlékezzenek meg a
város éppen elhunyt egykori polgármesteréről, Dobrovický Lászlóról.
A bevezető teendőket követően a képviselők a munkásszálló kérdésével foglalkoztak.
A téma az ingatlan és a környező telkek
eladása volt a lakóházzá való átépítésre kiírt
közbeszerzés nyertesének, a nyitrai Dynamik Real2 vállalatnak. A beruházás a következő elven alapul: a vállalat megvásárolja az
ingatlant, felújítja, majd a lakóházzá átépített
objektumot a város visszavásárolja. Ehhez
az állami lakásfejlesztési alapból (ÁLA)
merít kedvező hitelt, valamint az építési
minisztériumtól kérvényez támogatást. A
javaslat széles körű vitát váltott ki a testületben. A képviselők egy része arra a kérdésre
várt választ, hogy a város képes lesz-e elviselni a felújítás pénzügyi terhét abban az
esetben is, ha nem sikerült elnyernie a minisztériumi támogatást. A Dynamik Real2
vállalat képviselője megállapította, hogy a
városnak 495 500 euróra lesz szüksége az
ingatlan visszavásárlásához. A kedvezményes hitelt bizonyosan megkapja, hiszen az
ÁLA-ban elegendő pénz áll rendelkezésre,
és valószínű, hogy a támogatást is megszerzi,
hiszen három éven át nyílik lehetősége a
dotáció elnyerésére. Kovács Kázmér, az építési bizottság elnöke megjegyezte: időhiány
miatt a bizottság nem tárgyalta ezt a kérdést,
ő maga azonban támogatja ezt a beruházást,
hiszen az épület már évek óta kihasználatlanul áll. Az építési osztály vezetője, Gubík
Emese megemlítette, hogy a testület elvi
→2

