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Predaj
slobodárne
schválený

Stavanie mája je vo Svodove už tradíciou. A to aj v prípade, že počasie nepraje. Aj keď 1. mája
pršalo, Svodovčania nezanevreli na svoje tradície.
Foto: (sg)

V slovenskej ZŠ viac,
v maďarskej menej prvákov ako vlani
Na oboch základných školách sa uskutočnil
zápis detí do 1. ročníka v školskom roku
2019/2020. V Základnej škole na Mierovej
ulici by v septembri malo do školských
lavíc prvýkrát zasadnúť 75 detí, čo by bolo
o 13 viac ako vlani (62). Z uvedeného počtu je 47 dievčat a 28 chlapcov. 24 detí by
malo dochádzať z okolitých obcí, 51 detí
má trvalé bydlisko v Želiezovciach. Odklad
sa predpokladá u siedmich detí.
V Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským by v budúcom roku malo byť
22 prvákov, čo by bolo o 11 menej ako v
tomto školskom roku. Ide o 9 dievčat a 13
chlapcov, deviati prváci by mali byť dochádzajúci, trinásti sú Želiezovčania. Odklad povinnej školskej dochádzky sa predpokladá u
troch detí.
(šh, foto: rl)

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojej 5. schôdzi v tomto
volebnom období 25. apríla v sobášnej
sieni mestského úradu. Rokovanie
otvoril a viedol primátor Ondrej Juhász.
Na programe bolo relatívne málo
programových bodov, tomu úmerne
rokovanie prebehlo mimoriadne rýchlo.
V úvode MsZ schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2019
o určení ďalších výstrojných súčiastok
príslušníkov Mestskej polície Želiezovce,
ktoré bolo predložené z dôvodu
zosúladenia skutkového stavu s platnou
legislatívou.
Schválilo prevod majetku – budovy
slobodárne s príslušnými pozemkami za
230 tis. eur spoločnosti Dynamik Real
2, s.r.o. Nitra, ktorá sa stala víťazom
verejného obstarávania. Prevod majetku
je prvým krokom k rekonštrukcii
a zmene charakteru objektu, v ktorom
bude po prestavbe vytvorených 19
nájomných bytov. Mesto nehnuteľnosti
predá developerskej spoločnosti, ktorá
objekt zrekonštruuje a následne odpredá
späť mestu, to sa bude snažiť využiť na
jeho odkúpenie dotáciu ministerstva
výstavby a bude čerpať úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania.
Schválené bolo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu
projektu
Rekonštrukcia
a prestavba budovy na objekt materskej
školy a na objekt detských jaslí, vrátane
zníženia jej energetickej náročnosti,
zabezpečenie
realizácie
projektu
a vlastných prostriedkov na jeho
spolufinancovanie vo výške 17 500 eur.
Zastupiteľstvo schválilo aj zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených
→2
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nákladov projektu, zameraného na
rekonštrukciu súčasného domovského
objektu Základnej umeleckej školy F.
Schuberta. Poslanci zobrali na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta za rok
2018. V súvislosti so správu sa Pavol
Ivan spýtal na plnenie bodu o vytvorení
cyklohliadok mestskej polície a stavu
budovania priechodu pre chodcov
cez hlavnú cestu pri čerpacej stanici
Slovna v Mikule. Podľa primátora sa
v spojitosti s mestskou políciou riešia
iné záležitosti, prípadným zavedením
cyklohliadok sa budú zaoberať neskôr,
po dobudovaní nových úsekov cyklotrás.
Naopak, priechod pre chodcov v Mikule
sa podľa vedúcej oddelenia výstavby MsÚ
pripravuje. Emese Gubíková potvrdila, že
už je objednaná projektová dokumentácia
k zmene dopravných značiek.
MsZ zobralo na vedomie správu o stave
a vymáhaní nedoplatkov za nájomné. Návrh
prerokovania žiadosti miestneho podnikateľa
Karola Fábika o odkúpenie nehnuteľnosti na
Petőfiho ulici bol stiahnutý z rokovania z
dôvodu potreby vysporiadania budovy.
Podľa právnika mesta Jozefa Nyúla by sa
vysporiadanie mohlo uskutočniť do troch

Sobáše zakrátko
aj v kaštieli

Po rekonštrukcii niektorých priestorov
kaštieľa Esterházyovcov vzrástol záujem
o rôzne využitie obnovených sál. Krásne
vynovené miestnosti našli doteraz uplatnenie najmä počas mestských dní, rôznych
koncertov klasickej hudby, pri príležitosti
krstov kníh miestnych autorov. Podľa primátora Želiezoviec Ondreja Juhásza je však
zjavný aj záujem mladých ľudí o uzavretie
sobáša v honosných priestoroch grófskeho
kaštieľa. Doteraz to možné nebolo, mesto
sa však chystá reagovať na tento nový typ
občianskeho dopytu.
Sobášiacim môže byť primátor alebo poverení poslanci, v tomto volebnom období
to bude Pavel Polka a Ákos Csonka. Podľa
uznesenia mestského zastupiteľstva sa
sobáše môžu uzavrieť len v obradnej sieni
mestského úradu, a to len v piatok medzi
10:00 a 15:00 hodinou a v sobotu medzi 13:
00 a 18:00 hodinou, okrem špeciálne stanovených termínov. Výnimky môže stanoviť
primátor vydaním smernice. Podľa vyjadrenia Ondreja Juhásza má práve tento právny
prostriedok už v dohľadnej dobe zabezpečiť
uzatváranie sobášov v priestoroch kaštieľa.
O mnohými očakávanej zmene budeme
informovať.
(ik)

V meste má pribudnúť nový priechod pre chodcov, pri benzínke v Mikuli. Už sa k nemu pripravuje
projektová dokumentácia.
(foto: ik)
mesiacov. Schválilo predaj nehnuteľností
spoločnosti SymarTech, s.r.o., predaj
pozemkov bol schválený za cenu určenú
znalcom, a to 760 eur.
Zastupiteľstvo poverilo poslancov Pavla
Polku a Ákosa Csonku vykonávaním
obradov na obdobie tohto volebného
obdobia, určilo sobášne dni a miesto
sobášov. Zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení a správu
o činnosti mestskej polície za marec 2019.
Primátor
vo
všeobecnej diskusii
informoval členov zastupiteľstva o svojom
rokovaní s Jánom Cserbom o prevode
mikulského parku do vlastníctva mesta.
Rokovanie sa skončilo úspešne, strany sa
dohodli, že stanovia podmienky prevodu.
Na podnet prítomného občana sa nie-

koľko diskutujúcich vrátilo k prípadu
žiadosti Karla Fábika o predaj budovy,
aby si vyjasnili základné pojmy a aktuálnu
situáciu v tejto veci. Vyjadrenie primátora
o úspešnom rokovaní vo veci mikulského
parku potvrdil aj prítomný Ján Cserba,
ktorý následne poslancov vyzval k tomu,
aby pri predaji majetku zohľadňovali,
keď je záujemcom Želiezovčan. Primátor
sa ku konkrétnej žiadosti vyjadril
kladne, zdôraznil potrebu všeobecného
zohľadňovania, keď o odkúpenie majetku
mesta žiada miestny podnikateľ, ktorého
poslanci poznajú. Viacerí z nich po
ukončení zasadnutia poznamenali, že
diskutujúci v tejto veci klopal na otvorené
dvere, pretože sami zdieľajú tento názor
a riadia sa ním.
(ik)

NSK členom EZÚS Rába–Dunaj–Váh

V posledný aprílový deň bol dovŕšený vstupový proces Nitrianskeho samosprávneho kraja
do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Rába–Dunaj–Váh. Zakladajúcimi
a už predtým združenými členmi jedného za najväčších európskych regionálnych zoskúpení
sú na maďarskej strane župy Győr–Moson–Sopron, Komárom–Esztergom a Pest, na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.
EZÚS Rába–Dunaj–Váh vzniklo v roku 2011 so sídlom v maďarskej Tatabányi. Jeho cieľom
je cezhraničná spolupráca pri rozvoji infraštruktúry, energetiky, informačných technológií,
automobilového priemyslu, turizmu, vzdelávania, kultúry, športu, programového manažmentu, spoločných projektov pri rozvoji Dunaja a jeho prítokov, ale i podpora malého a
stredného podnikania, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.
„Jedným z najdôležitejších aktuálnych cieľov zoskupenia je realizácia projektovej výzvy Fondu malých projektov, vypísanej začiatkom apríla v celovej sume 5,5 mil. eur. Z tohto zdroja,
financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko–Maďarsko, bude podporovaná
najmä cezhraničná spolupráca, pričom maximálna výška nenávratného príspevku bude 50
tis. eur. Podľa očakávaní sa na území NSK podporí v rámci tejto výzvy asi 40 žiadostí, čo na
jeden okres predstavuje 6 – 8 projektov, v závislosti od pripravenosti žiadajúcich subjektov,“
informoval podpredseda NSK Tibor Csenger, ktorý v zastúpení predsedu podpisoval prístupovú zmluvu.
(ik)
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Ďalšie cesty budú opravené
Pred niekoľkými týždňami bol v meste obnovený 1,2 kilometra dlhý cestný úsek, patriaci do
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
(NSK). Rekonštrukciou tohto úseku cesty, ktorého súčasťou v intraviláne Želiezoviec je Ulica
kpt. Nálepku, bola dokončená obnova ucelenej,
4,2 km dlhej časti tejto cesty od križovatky za
Veľkým Dvorom až po koniec mesta Želiezovce.
Tohtoročná etapa nadviazala na dve predchádzajúce etapy, ktoré sa uskutočnili v uplynulých
rokoch. Rekonštrukcia vlani pokračovala aj ďalším úsekom smerom na Sikenicu. Rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy, patriacich do kompetencie
NSK, však tým ešte v okolí Želiezoviec zďaleka
nekončí, informoval nás podpredseda NSK
Tibor Csenger. „Ročný rozpočet samosprávneho
kraja na oblasť rekonštrukcie ciest je asi 7 miliónov eur, ktoré sú medzi okresmi adekvátne rozdelené. Keďže okres Levice je najväčší v kraji, na
jeho území sa nachádza až štvrtina všetkých ciest
v správe vyššieho územného celku. To znamená, že
v okrese sa ročne vynaloží na obnovu ciest 1,7 až
1,8 milióna eur,“ vyhlásil podpredseda NSK.
V tomto roku sa má uskutočniť rekonštrukcia
4,2 km dlhého úseku cesty medzi Nýrovcami
a Farnou. Pokračovanie rekonštrukcie smerom
na Mikulu by sa malo uskutočniť v dvoch
etapách v roku 2020 a 2021. Tým sa vlastne
dokončí obnova cestnej siete 3. triedy v okolí
obcí Veľké Ludince, Farná, Čaka. Tibor Csenger
dodal, že rekonštrukčné práce sa uskutočňujú
aj iných oblastiach v širšom okolí Želiezoviec.
Pred tromi rokmi bol obnovený úsek medzi
Kubáňovom a Pastovcami. V budúcom roku sa
uskutoční rekonštrukcia úseku medzi Pastovcami a Salkou, čím sa vytvorí ucelený obnovený
úsek cesty 2. triedy medzi Šahami a Štúrovom.
Na tento sa pripája cesta 3. triedy, 4,7 km dlhý
úsek medzi Pastovcami a Zalabou, ktorého
rekonštrukcia sa uskutoční v lete tohto roka,

o rok má byť obnovený 3-kilometrový úsek
medzi Zalabou a Malými Ludincami, ktorým
sa vytvorí súvislý rekonštruovaný celok až po
štátnu cestu I/76. „Časť tejto štátnej cesty medzi

Kalnou nad Hronom a Šarovcami bola už obnovená, rekonštrukcia úseku medzi Želiezovcami
a Šarovcami je plánovaná, je termín však ešte
nie je určený. Uskutočniť sa má zo štátneho rozpočtu,“ informuje Tibor Csenger aj o štátnych
rekonštrukčných zámeroch. Dodáva, že aj
NSK plánuje v tejto oblasti rekonštrukciu, a to
1,4 km dlhého cestného úseku pri a v Jure nad
Hronom, ktorá bude pokračovať rekonštrukcou
úseku pri Malom Hrádku. Jej súčasťou bude
aj rozšírenie cestného mosta na začiatku tejto
obce, ktoré je potrebné z dôvodu zvýšenej dopravnej intenzity.
„V predchádzajúcom volebnom období sa rekonštrukcie väčšieho rozsahu uskutočnili v severnej
časti okresu, v tomto cykle sa to pokúsime vyrovnať. Myslím si, že na konci volebného obdobia vykážeme v rekonštrukcii ciest 2. a 3. triedy relevantné výsledky,“ dodáva želiezovský podpredseda
samosprávneho kraja.
(ik)

Doplácame na nezodpovednosť
O problémoch obyvateľov bytoviek na Fučíkovej ulici sme už v minulosti informovali.
Išlo o zatopenie spoločných priestorov na
prízemí splaškami. Spôsobilo to zlyhanie

prečerpávacej stanice, ktorá sa nachádza
na rohu Fučíkovej a Nemocničnej ulice,
oproti predajni COOP Jednota a následné
nahromadenie odpadovej vody vo vedení.
Príčinou zlyhania bolo upchatie čerpadla

textíliami, ktoré niektorí občania namiesto
odhadzovania do odpadu splachujú v záchodoch.
Ako nás informoval vedúci oddelenia správy mestského majetku MsÚ Peter Haris,
problémy pretrvávajú. V apríli prebiehalo
čistenie čerpadla, kedy pracovníci museli
ručne odstraňovať kúsky textílií – hygienických a vlhčených utierok, ktoré sa na rozdiel
od napr. toaletného papiera nerozložia na
drobné časti. Aj preto je na obaloch týchto
výrobkov uvedené, že po použití patria do
komunálneho odpadu a v žiadnom prípade
nie do záchoda.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
upozorňuje, že aj takéto počínanie niektorých občanov spôsobuje rast ceny vodného
a stočného.
Aj toto je jeden z príkladov, keď na nezodpovednosť niekoľkých jedincov doplácame
všetci.
(šh)
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Nový letopočet
v histórii festivalu
Tohtoročný, 53. Celoštátny ľudovo-umelecký
festival bude míľnikom v histórii týchto
podujatí po tom, čo sa festival vlani dostal
na zoznam svetových festivalov CIOFF
(International Council of Organizations of
Folklore Festivals and Folkart). Koncom
apríla nás o tom informovala riaditeľka
festivalu Estera Juhászová. Tohtoročné
podujatie sa uskutoční v dňoch 12. až 16.
júna 2019, čiže na rozdiel do doterajších
bude trvať 5, a nie 3 dni. Ďalšou novinkou
bude medzinárodný charakter festivalu.
Prvýkrát sa na podujatí predstaví 175
amatérskych umelcov z 5 krajín, ktorí
budú prezentovať tradície svojich národov
a popri nich vystúpia aj zástupcovia iných
národností Slovenska. Samozrejme nebudú
chýbať ani účinkujúci, dodávajúci podujatiu
tradičný charakter. „V programovej rade,
pozostávajúcej z odborníkov, považujeme za
svoj prvoradý cieľ, aby sme s už fungujúcou
programovou koncepciou postupne zapojili
ľudovo-umeleckú kultúru tejto oblasti
do vírenia kultúrneho života Karpatskej
kotliny. Boli by sme radi, keby sa nám aj v
tomto roku podarilo zhromaždiť najlepších
v oblasti ľudového umenia od Bratislavy po
Čiernu,” povedala Estera Juhászová, ktorá
nám poskytla ukážky z pripravovaného
programu podujatia. Popri vystúpení
domácich
detských,
mládežníckych
a dospelých súborov sa predstavia aj
zahraničné telesá, delegované CIOFF, ako aj
spevácke zbory. Uskutočnia sa remeselnícke
trhy a jarmoky miestnych produktov,
Detský svet s Detským herným domom
Triola, divadelné predstavenia, podujatia
v Humne, remeselnícke zamestnania,
súťaže vo varení, pečení pagáčov a ťahaní
štrúdľového cesta. Predstaví sa ľudový
dom v Jure nad Hronom, budepeštiansky
Program svätej lampy, na Námestí sv.
Jakuba bude Most lásky. Niekoľko mien
z radu pozvaných účinkujúcich: Tanečný
súbor Háromszék, Körhinta – spoločná
produkcia Maďarského národného divadla a
Maďarského národného tanečného súboru,
Národný tanec za hranicami – produkcia
Tanečného divadla Mladé srdcia, rusínsky
ľudový súbor Ruthenia.
„Je dôležité vyzdvihnúť, že celoštátny ľudovo-umelecký festival je rodinným podujatím,
ktoré chce ponúknuť kvalitnú zábavu všetkým
vekovým skupinám. Dúfame, že práve začatý ´nový letopočet´ v histórii festivalu bude
poskytovať trvácne hodnoty aj v zmenenom
spoločenskom prostredí. Popri zachovávaní
hodnôt začleňujeme do ponuky takmer všetky
zložky aj celosvetovo významnej maďarskej
kultúry,” hovorila o kvalitatívnych očakávaniach blížiaceho sa podujatia riaditeľka
festivalu.
(ik)
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Deň Zeme - vôľa nad počasie
Organizátori a najmä účastníci tohtoročného Dňa Zeme prejavili kus odvahy, keď
si na sobotu, 27. apríla naplánovali brigádu
v rámci celomestskej akcie a nemenili svoje
plány, ani keď ich celý týždeň strašili výdatnými dažďami a nepriaznivým počasím.
Adekvátne tomu sa tento rok žiadne rekordy
v účasti nekonali, účastníci však vykonali kus
poctivej práce v mnohých lokalitách mesta
a mestských častí. Keď už hovoríme o mestských častiach: podľa niektorých možno za
sobotňajšie dobré počasie ďakovať Svodovčanom, ktorým vraj počasie ešte nezvyklo
prekaziť hromadné komunitné podujatie.
Podľa iných to boli modlitby alebo vznešený
cieľ, čo vyčarilo slnko na oblohu. Celkovo
možno tohtoročný Deň Zeme hodnotiť ako
podujatie, v prípade ktorého bola kvalita

dôležitejšia ako kvantita, teda počet účastníkov.
Vo Svodove zaznamenali asi najnižší vekový priemer účastníkov,
možno polovica, možno aj viac
ich bolo v detskom veku. Napriek
tomu, a či je to radostná správa
alebo naopak, nech rozhodne vážený čitateľ, na cintoríne vyzbierali
najprv do 20 vriec odpadu a následne obrovskú kopu ďalšieho,
rozmernejšieho odpadu, ktorý sa
tam dostal od minulého roka, kedy
bolo okolie cintorína tiež vyčiste-

né. Pracovalo sa aj v iných lokalitách mestskej časti – pri kultúrnom dome, pri kostole
a samozrejme po celom meste, ak by sme
však chceli označiť tohtoročných hrdinov

aj kosiť, ale nemáme kosačku. Ale aj tak, pozrite sa na to množstvo odstránených kríkov
a konárov.“ Ako bolo vidno, za krátky čas
urobili obrovský kus práce. Možno aj tro-

Dňa Zeme, boli by to svodovské deti.
Väčšia časť mikulského parku bola
pekná, upravená už pred dňom D, a tak
aj v tejto lokalite zaznamenali o niečo
nižšiu účasť, vykonaná práca a kontajner plný smetí však tomu nenasvedčoval. Zaslúžili sa o to najmä miestni
aktivisti a rybári, ktorí čistili pobrežie
Hrona. Svojím prístupom sa dokonca
pričinili o to, že želiezovský Deň Zeme
v tomto roku presiahol hranice mesta,
pretože rybári čistili okolie Hrona aj
v Šarovciach.
Želiezovské okolie rieky čistila hŕstka aktivistov – členov MO
Matice slovenskej spolu s obyvateľkou Nýroviec, ktorá často chodí
na tento úsek na prechádzku a aj
takýmto spôsobom chcela prispieť
k jeho čistote. Aj členovia ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku
boli mimoriadne aktívni. Vyčistili
časť areálu ZUŠ, kde majú útulne
zariadenú klubovú miestnosť. Ich
predsedníčka Katarína Šuchterová
prezradila: „Robíme, čo vidíme, že
treba urobiť. Nemusíme to organizovať ani riadiť, každý vidí, čo
treba robiť a to aj robí. Chceli sme

chu nadpráce pri prekladaní vzniknutého
zeleného odpadu z dôvodu hľadania kľúčov,
ktoré sa nakoniec našli – vo vrecku majiteľky.
Členovia MO Csemadoku v Pamätnom
parku hrdinov na rohu Úzkej a Schubertovej
ulice vysadili dva stromy. Zároveň upratali
v Maďarskom dome a vyčistili jeho okolie.
Gabriela Cserbová: „Upratujeme tu každý rok.
V minulých rokoch sme natreli plot. Deň Zeme
je správna vec, ale je to len jeden deň. Lepšie by
bolo, keby ľudia nerobili neporiadok, keby mysleli na životné prostredie každý deň v roku.“
Skupinka obyvateľov činžiaka na rohu Fučíkovej a Letnej ulice upratovala okolie svojej
bytovky. Zorganizovala to vraj mladá sympatická Viktória: „Každý rok sa zúčastňujeme
Dňa Zeme tak, že zbierame odpad pri brehoch
Hrona. V tomto roku sme sa rozhodli vyčistiť
okolie nášho obydlia, ktoré máme každodenne
na očiach a tiež nevyzeralo najlepšie.“
Pracovalo sa aj v detskom parku na Hviezdoslavovej ulici. Jedna skupinka čistila zvonka
plot, bol medzi nimi poslanec MsZ Miroslav
Kriška: „Ideme natierať oplotenie, čelná strana
už je. Tu je to dosť ťažké, lebo je prerastené
kríkmi až tak, že zvnútra sa tam nedá dostať.
Je vidno, že sa toho roky nikto nedotkol. Najprv to vykefujeme a potom natrieme. Urobíme,
koľko stihneme.“
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Za plotom pracovali ženy s hrabľami. „Ja som tu za Miestny odbor
Matice Slovenskej, ona za Základnú
organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých. Mnohí sú členmi
viacerých organizácií, takže sa to
prekrýva. Ale to nie je dôležité, veď
všetci spolupracujeme. Dôležité je,
že sa robí,“ povedala Magdalého
Holková a Tamara Peszekyová dodala: „Presne tak. Treba robiť, starať
sa o prostredie v ktorom žijeme, a to
každý deň, nielen na Deň Zeme.“
Hlavná organizátorka podujatia
Gabriela Bieliková vyjadrila poďa-

Naši úspešní v Nyirbátore
Jedenásťčlenná skupina členov ZO SZPB a speváčok zo skupiny Vrbovianka sa na pozvanie vedenia MAESZ-u z Budapešti zúčastnila
19. ročníka Ceny Miklósa Radnótiho v juhovýchodnom maďarskom meste Nyírbátor.
Miklós Radnóti bol v rokoch II. svetovej vojny za svoje postoje
fašistami umučený a dnes je po ňom pomenovaná prestížna cena
udeľovaná za významné humánne činy a dosiahnuté pozoruhodné
pracovné výsledky.

Medzi pätnástimi tohtoročnými ocenenými osobnosťami bol aj Jozef
Kanyuk, občan nášho mesta, člen SZPB, JDS a MS za svoju dlhoročnú
pomoc sociálne slabým rodinám s deťmi a seniorom v rámci predvianočných benefičných aukcií Art for help, ako a j výstav vlastných
výtvarných prác o holokauste a II. svetovej vojne. Ocenenie si prevzal z rúk prezidenta MAESZ-u a FIR Vilmosa Hantiho.
Vyše dvojhodinový kultúrny program moderoval známy maďarský
herec Gábor Hegedűs, nositeľ celoštátnej ceny Lajosa Kossútha. Pred
vyše 350-členným publikom zožali veľký úspech speváčky Vrbovianky. Každá ich pieseň bola ocenená veľkým potleskom, no najviac tie
dvojjazyčné o rodnom kraji, láske k domovu. U mnohých sa počas
ich spevu zaligotali v očiach slzy, ešte aj po skončení programu našim
úprimne ďakovali, blahoželali a pýtali texty uvedených piesní.
Vrelé a srdečné bolo naše prijatie u primátora mesta a vedenia MAESZ-u počas obeda, ako aj poďakovanie, ktoré prišlo písomne iba
nedávno na adresu predsedníčky MO MS Magdalény Holkovej od
Mihálya Szűcsa, podpredsedu MAESZ-u v Budapešti.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB,
foto: Ladislav Félix

kovanie všetkým účastníkom aj sponzorom.
Tohtoročný Deň Zeme hodnotila kladne:
„Pracovalo sa na viacerých stanovištiach, celkovo sa do sobotňajších prác zapojilo približne
170 dobrovoľníkov. Ďalší dobrovoľníci sa
zúčastnili brigád v materských a základných
školách. Najviac odpadu sa vyzbieralo popri
Hrone, kde zbierali odpad najmä rybári a
niekoľkí ďalší dobrovoľníci zo Svodova, Mikuly,
Želiezoviec a dokonca aj z Nýroviec, pričom
zber odpadu popri Hrone smeroval až do Šaroviec. Môžeme preto hrdo skonštatovať, že tento
ročník prekonal územie Želiezoviec. Celkovo sa
vyzbieralo 5740 kg odpadu.“
(ik, šh)

Cesta Želiezovce – Hronovce:
zvodidlá nebudú, najlepšou
prevenciou je opatrnosť

V marcovom čísle našich novín sme priniesli informáciu o otvorenom
liste poslanca MsZ v Želiezovciach Ákosa Csonku ministrovi dopravy,
v ktorom poukazuje na mimoriadne veľký počet smrteľných dopravných nehôd na ceste medzi Želiezovcami a Hronovcami. Autor po vyše
mesiaci dostal z ministerstva odpoveď od generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Peter Varga v ňom okrem
iného informuje, že správca komunikácie – Slovenská správa ciest má
poddimenzovaný rozpočet. Z tohto dôvodu sa osadenie zvodidiel na
predmetnom cestnom úseku v súčasnosti neuskutoční, aj keď riaditeľ
uznáva, že predmetný úsek patrí medzi kritické nehodové lokality, čo
dokazujú aj štatistiky z roku 2017, preto Prezídium PZ vydalo pokyn na
odstránenie niekoľkých stromov. Okrem toho boli osadené tabule, ktoré
z oboch smerov upozorňujú na rizikový charakter cesty.
V súvislosti s touto otázkou odzneli aj také, realite vzdialené návrhy, ako
odstránenie všetkých stromov pri tomto úseku cesty, ktoré však na sociálnych sieťach rýchlo utíchli. Ako vo svojom liste poznamenal aj Ákos
Csonka, na ceste vznikli na tomto úseku z dôvodu zvýšenej intenzity
nákladnej dopravy priehlbiny. Preto je ostražitosť a opatrnosť vodičov
najlepšou prevenciou vzniku dopravných nehôd. Podľa názoru mnohých
miestnych obyvateľov by odstránenie niektorých alebo aj všetkých stromov pri ceste bolo len riešením dôsledku, nie príčiny problému, najmä
v konkrétnom prípade tohto úseku cesty I/76, na ktorom je značná,
alebo aspoň nezanedbateľná časť dopravných nehôd výsledkom vopred
plánovaného samovražedného pokusu. Odpoveď na otázku, prečo sa to
deje práve na tomto úseku, zrejme prevyšuje kompetencie aj znalosti
ministerstva, ako aj ďalších podobných inštitúcií. Ladislav Levicky
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Ak by sa referendum o členstve Slovenska v EÚ konalo zajtra, až 69
% Slovákov (68 % Európanov) by hlasovalo za zotrvanie v Únii. Je
to nárast o 10 percentuálnych bodov oproti minulému prieskumu.
Slovákov v eurokampani najviac zaujímajú témy ako ochrana spotrebiteľov a bezpečnosť potravín (48 %), hospodárstvo a rast (47 %),
migrácia (47 %), boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (46 %)
a najväčší skok, až o 11 %, zaznamenala téma boja proti zmene klímy
a ochrana životného prostredia (36 %). Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra, ktorý v apríli inicioval Európsky parlament. O prieskume
informovala Kancelária EP na Slovensku, podľa ktorej z najnovších
údajov Eurobarometra vyplýva, že viac ako dve tretiny (68 %) Európanov veria, že EÚ priniesla ich krajine výhody. Na Slovensku je
to až 78 % opýtaných a 51 % si myslí, že členstvo v EÚ je dobrá vec
(61 % v EÚ).
80 % ľudí súhlasí s tým, že to, čo spája Európanov, je dôležitejšie
ako to, čo ich rozdeľuje. Prebiehajúce rokovania o Brexite poukázali
na neistotu súvisiacu s vystúpením z EÚ. Na otázku, aké pocity sa

u respondentov objavujú, keď uvažujú nad EÚ, väčšina Európanov
cíti nádej alebo dôveru (celkom 55 %), zatiaľ čo neistota v súvislosti
s budúcnosťou Európy vyvoláva pocit pochybnosti u jednej tretiny
opýtaných európskych občanov.
Z Eurobarometra tiež vyplýva, že Európania sa najviac zaujímajú
o stav hospodárstva, vyhliadky v oblasti zamestnanosti, migráciu,
zmenu klímy a boj proti terorizmu, ktoré poukazujú na potrebu
väčšej súdržnosti, spolupráce a spoločnej aktivity.
Budúca podoba Európy je teraz v rukách tých, ktorí pôjdu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu 23. - 26. mája. Hoci
prieskum Eurobarometra ukázal, že na konci februára bola už
viac ako jedna tretina občanov EÚ (35 %) presvedčená, že voliť
pôjdu, ďalšia tretina (32 %) ešte presvedčená nie je. Hoci majú
mladí Európania nad 18 rokov najpozitívnejší postoj voči EÚ
(74 %), iba 21 % z nich je rozhodnutých zúčastniť sa hlasovania,
zatiaľ čo 34 % sa ešte nerozhodlo.
(ik)

Kresťanské hodnoty Európy naďalej dôležité
V blížiacich sa eurovoľbách sa nebudeme rozhodovať len o zložení Európskeho parlamentu, ale aj o ďalšom
smerovaní EÚ. Vyšší záujem o účasť vo
voľbách je podľa odborníkov spojený
najmä s tým, že ľudia majú pocit, že sa
prvýkrát rozhoduje o naozaj dôležitých
otázkach v celoeurópskom kontexte ich
života. Jednou z kľúčových oblastí,
o ktorých sa bude rozhodovať najmä
po voľbách v zrkadle ich výsledkov, je
charakter únie. Otázkou bude, či si zachová charakter nadnárodného zoskupenia suverénnych európskych štátov
podľa predstáv niekdajších lídrov ako
Charles de Gaulle a Konrad Adenauer,
alebo pôjde cestou postupnej straty
suverenity členských krajín a vytvorenia Spojených štátov európskych. Či
si zachová svoju kresťanskú kultúru
a tradície, alebo pôjde cestou vytvorenia multikultúrnej, svetskej, liberálnej alebo po novom progresívnej
spoločnosti. Či skutočnou hodnotou EÚ bude silná Európa silných,
vzájomne spolupracujúcich národov, alebo postupom času krajinou
Európanov bez národnej identity, s jednotnou európskou identitou
a úplnou garanciou voľného pohybu kapitálu, osôb a služieb.
Zaujímavý je prieskum Project28, zrealizovaný začiatkom tohto
roka maďarskou nadáciou Századvég vo všetkých krajinách EÚ na
vzorke 32 028 osôb, týkajúci sa názoru Európanov na potrebu zachovania kresťanských hodnôt. Otázka konkrétne znela: Podľa vás by
si Európa mala zachovať svoju kresťanskú kultúru a tradície, alebo
by radšej mala podporiť svetskú kultúru, prekračujúcu kresťanské
tradície? V celej EÚ sa za zachovanie kresťanskej kultúry vyslovilo
58 % obyvateľov, 31 % bolo proti, 11 % sa nevedelo alebo nechcelo
vyjadriť. Najväčšia podpora zachovania kresťanskej kultúry a tradícií bola v postsocialistických štátoch, až 68 %, v štátoch V4 to bolo 66
%, najmenšia v zakladajúcich štátoch EÚ a krajinách, pridružených
ešte v 20. storočí, a to 55 %. Podporu v jednotlivých štátoch 28 ukazuje priložený obrázok.
Z výsledkov vyplýva, že obyvatelia štátov tzv. západnej Európy, ktorí
v druhej polovici minulého storočia na vlastnej koži zažili blahobyt
sociálneho štátu, sa skôr vzdajú časti suverenity pri vidine podobného blahobytu. V postsocialistických štátoch si nezávislosť a suverenitu vážia viac možno aj preto, že pre ne museli znášať ťažkosti.
Tak či tak, názory na budúcnosť Európy sú rôzne, avšak ovplyvníme

ju len účasťou v májových voľbách a voľbou srdcom a rozumom, nie
z diktovaných obáv, nech už sú akékoľvek.
Ladislav Levicky

Eurodrobné by väčšina
Slovákov zrušila

Nedávno bol zverejnený už v poradí 17. prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny medzi občanmi krajín eurozóny. Výsledky
ukazujú, že podpora eura medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v
poradí 2. rok za sebou. Až 74 % opýtaných z krajín eurozóny súhlasí
s tvrdením, že euro je pre EÚ ako celok dobrá vec. V SR tento názor
zdieľa 79 % respondentov. Až 69 % slovenských respondentov si
myslí, že euro je dobré pre Slovensko.
27 % opýtaných občanov eurozóny (a rovnako aj slovenských respondentov) sa v prieskume vyjadrilo, že vďaka euru sa cítia byť
Európanmi viac ako predtým, než ich krajina zaviedla spoločnú
menu. Viac ako dve tretiny (69 %) opýtaných sa vyjadrilo, že medzi
krajinami Eurozóny by mala byť väčšia koordinácia hospodárskych
politík. Na Slovensku má tento názor 53 % opýtaných.
Súčasťou prieskumu bola aj otázka týkajúca sa zrušenia 1- a 2-centových mincí. Celkovo sa v prospech ich zrušenia vyslovilo 64 % opýtaných v eurozóne. Zo slovenských respondentov by tieto „drobné“
mince zrušilo až 73 % opýtaných.
(EK)
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v otázke vzťahu občanov k EÚ? Čo očakávať?
Kým v posledných voľbách do Európskeho parlamentu vytvorilo Slovensko rekord, keď zaznamenalo historicky najnižšiu účasť na úrovni
13 %, podľa predbežných výskumov môže účasť Slovákov v májových
voľbách vyššia. Eurobarometer zaznamenal nárast záujmu o voľby do EP
na Slovensku. Počet ľudí, ktorí sú presvedčení, že pôjdu voliť, dosiahol
20 %. Nižší záujem o eurovoľby ako na Slovensku je v Českej republike,
Chorvátsku, Rakúsku a Portugalsku. Pomer voličov, ktorí sa volieb pravdepodobne zúčastnia, dosiahol na Slovensku 39 % a 53 % v EÚ.
Najväčší záujem na Slovensku vykazujú voliči v kategórii 25 - 39 rokov,
voliči nad 55 rokov a vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Volieb sa pravdepodobne plánuje zúčastniť 30 % mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 – 24

rokov. V EÚ je to 38 % v tejto vekovej kategórii.
Medzi motivačné faktory slovenských voličov patrí fakt, že voľby sú
„občianska povinnosť“ (34 %), že hlasovaním v eurovoľbách môžu veci
zmeniť (24 %), cítia sa byť Európanmi (21 %) alebo chcú podporiť EÚ
(19 %). Medzi dôvody, pre ktoré by ľudia nehlasovali, patrí: presvedčenie,
že môj hlas nič nezmení (32 %), nedôvera voči politickému systému (29
%), domnienka, že EP sa nedostatočne zaoberá problémami ľudí (27 %),
pocit nedostatočnej informovanosti (17 %).
Až 40 % Slovákov zachytilo v poslednom čase odkazy v médiách,
ktoré vyzývajú k účasti na eurovoľbách. Európsky priemer je pritom len 27%.
(ik)

25. mája si volíme poslancov
Európskeho parlamentu
V súvislosti s voľbami do EP prevládajú
v našich končinách rôzne nálady. Na začiatok si musíme ujasniť, že Európska únia je
fantastická vec. Je pravda, že má svoje osobitosti, aj chyby, je to však iniciatíva, ktorá
nemá obdoby a bezpochyby priniesla do
našich každodenných dní citeľné pozitíva.
Mnohí z nás si môžu pamätať nepríjemnosti
hraničných kontrol, keď nás colníci svojim
pohľadom lustrovali, akoby sme boli nejakí
kriminálnici. Cesta do zahraničia bola preto
pre mnohých frustrujúca. Vďakabohu je to
už minulosť, v rámci EÚ môžeme do väčšiny
krajín cestovať bez toho, aby sme si všimli,
že prechádzame hranice. Rúško minulosti
zahalilo aj valutové špekulácie, ktorými nás
zmenárnici často ukrátili. Hoci viac členských krajín ešte euro nezaviedlo, spoločná
mena sa však stala podstatne bezpečnejšou.
Výraz bezpečná je kľúčovým. Ako obyvatelia
členského štátu únie sme aj jej občanmi, čo
nám v 28 členských štátoch zaručuje prakticky domácu bezpečnosť, navyše v prípade
problémov máme oveľa viac možností aj
mimo EÚ. Popritom by sme mohli spomenúť výhody voľného trhu, voľný pohyb
pracovnej sily alebo z pohľadu používania
mobilných telefónov roamingové poplatky,
ktoré tiež patria do minulosti. Tieto výhody
sú dnes už samozrejmé, a to do takej miery,
že si ani neuvedomujeme, že za to všetko
môžeme ďakovať Európskej únii. Nemôžeme
nechať bez povšimnutia euromiliardy, ktoré
prostredníctvom kohéznych fontov umožnili výstavbu množstva ciest, budov, výstavbu
alebo obnovu inštitúcií v našom regióne, nehovoriac o rozmanitých podujatiach a iných
možnostiach.
Európa a Európska únia sa však pre rôzne
výzvy uplynulého obdobia a nedostatočne
zodpovedného prístupu niektorých jej
lídrov ocitla v určitej kríze. I keď EÚ vždy
charakterizovali pestré, rozmanité názory,
teraz akoby mimoriadne strmé a rôzne
smerované extrémne názory spôsobovali
babylonský chaos. Obnova, inovácie a reformy sú nepochybne potrebné, nemôžeme
urobiť chybu, že z vaničky vylejeme s vodou
aj dieťatko. Preto blížiace sa voľby sa zdajú

byť osudne dôležité, v ich prípade je stávka
mimoriadne vysoká. Či to zostane pevná,
stabilná Európa, v ktorej je doma aj naše
Pohronie, alebo príde nová Európa, ktorá
je unášaná stále ďalej od našich tradičných
hodnôt? „Ak budeme chcieť náš rodný kraj
spoznať aj o dvadsať rokov, chceme sa naďalej
pokojne prechádzať ulicami našich miest a obcí, zachovať si svoje zvyky a tradície a žiť svoj
obvyklý život a nie taký, ktorý nám nanútia
z bezpečných sklenených palácov, musíme si
zvoliť poslancov, ktorí sa na pôde striedmosti
postavia za tieto hodnoty,“ povedal Pál Csáky,
europoslanec za SMK, ktorý sa napriek svojmu nabitému programu často objavuje v Želiezovciach a mnoho miestnych podujatí už
podporil, či už finančne, alebo morálne.

Dodal: „Verím, že Európska únia je schopná
slúžiť svojim občanom, ochrániť ich a skvalitniť ich životy, no Európu musia viesť ľudia,
ktorí sú schopní vypočuť si občanov, pracovať
pre nich a brániť Európu, v ktorú veríme
a ktorú považujeme za svoju. Je stále viac
ľudí, ktorí premýšľajú rovnako a chcú to isté,
ako my. Náš osud v podstate závisí od toho, či
nás bude v májových voľbách dosť na to, aby
sme Európu posunuli do správnych koľají,“
ukončil svoj myšlienkový pochod poslanec
EP, ktorý sa so Želiezovčanmi stretol začiatkom mája.
Popri rodenom Levičanovi Pálovi Csákym
pochádza z nášho regiónu aj ďalší kandidát
na poslanca, Dávid Nagy, rodák z Farnej.
Ákos Csonka
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Hoci koncerty klasickej hudby v našom meste nie sú zriedkavosťou, nie je známe, že by sa v našom meste v minulosti uskutočnilo
operné prestavenie. Čo nebolo, môže byť. A v pondelok 29. apríla
aj bolo.
Operné štúdio Konzervatória v Bratislave uviedlo v želiezovskom
Dome kultúry operu Johanna Sigismunda Kussera: Erindo.
Typická baroková opera bratislavského rodáka vznikla v roku
1694. Je o ľudskej láske, podrobovanej skúške zvádzania bohov,
samozrejme, s dobrým koncom. Autorkou slovenského libreta je
Jela Krčméry Vrteľová, hudobne operu upravil Jaroslav Meier,
režíroval ju Roman Bajzík. Komorný orchester Classica dirigoval
Daniel Simandl.
Pre želiezovské obecenstvo, ktoré takmer úplne naplnilo veľkú
sálu Domu kultúry, bol zaujímavý aj fakt, že medzi účinkujúcimi
študentmi oddelenia spevu bratislavského konzervatória bola
Želiezovčanka Anastázia Molnárová (na snímke v strede).
(šh, foto: LV)
Na počesť 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny v utorok 7.
mája najvyšší predstavitelia mesta na čele s primátorom Ondrejom Juhászom spoločne s predstaviteľmi Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších organizácií položili vence k pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba.
Potom sa pristavili pri buste generála Milana Rastislava Štefánika pred budovou Mestského úradu, kde si uctili pamiatku
tejto významnej osobnosti slovenskej i československej histórie pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti. Prítomným sa prihovoril predseda ZO SZPB Jozef Výboch a skupina
Vrbovianka zaspievala niekoľko národných piesní.
(šh)
Želiezovský Dom kultúry bol aj tento rok dejiskom krajskej
postupovej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov
Trvalky. V piatok 12. apríla tu vystúpili súbory Tekovanček zo
Starého Tekova, Borinka z Nitry, Rikkancsok zo Salky, Fatranček
z Nitry, Radostníček z Levíc a Jelenček z Jelenca. Odborná porota
po porade vyhlásila výsledky: V bronzovom pásme sa umiestnil
Radostníček, v striebornom pásme Fatranček, Tekovanček a Rikkancsok, v zlatom pásme súbor Borinka, ktorý získal návrh na
postup, zvíťazil detský folklórny súbor Jelenček z Jelenca. Víťaz
postupuje do celoštátneho kola súťaže, ktoré sa uskutoční 6. – 8.
júla v Košiciach.
Podujatie organizované Regionálnym osvetovým strediskom v
Leviciach otvoril primátor mesta Ondrej Juhász,podporené bolo
Fondom na podporu umenia MK SR.
(šh)

Kniha spája generácie
Posledný marcový deň žiaci 3. A triedy
ZŠ v Želiezovciach netrpezlivo očakávali.
Čoho sa nevedeli dočkať? Stretnutia dvoch
odlišných generácií. Po výmene Valentínskej pošty s miestnym folklórnym súborom
Vrbovianka sme dohodli „posedenie“. Deti
spolu s pani učiteľkou pozvali členov súboru
medzi seba. Pozvanie prijala pani Ľudmila
Vargová.
Obe strany čakali, čo sa bude diať, keď sa
stretnú zoči-voči. Už po niekoľkých minútach sa ľady prelomili. Pani Ľudka, ako ju
deti oslovovali, nielenže čítala príbehy, ale
ich aj dramatizovala a do príbehov zapájala
i deti. Tak sa stali súčasťou jej rozprávania.
Následne Ľudkinu dušu deti potešili rôznymi
piesňami.
Svojím zážitkovým čítaním pani Ľudka pre-

niesla deti do minulosti rozprávaním
o tom, aká bola škola kedysi, ako
prebiehalo vyučovanie, čo čítala, aké
predmety preferovala. Otázky detí
sa týkali jej záľub, spôsobu života,
školských povinností v minulosti
a podobne. Neutíchajúcu búrku otázok deti prerušili malým pohostením.
Vzácnej návšteve samy prestreli stôl,
ponúkli kávu, čaj. Pozornosť a bezprostrednosť detí pani Ľudka ocenila
spokojným úsmevom.
Tento kreatívny spôsob prezentácie
kníh, pútavého rozprávania a zároveň
stretnutia dvoch odlišných generácií
mal veľký úspech. Deti prijali pani Ľudku
veľmi pozitívne, až kamarátsky. Dúfame,
že niekedy v budúcnosti opäť prijme naše

pozvanie, možno i so svojimi kamarátkami
a znova otvorí deťom dvere do čarovného
sveta kníh a príhod z minulosti.
(ZŠ)
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Memoriál zosnulých strelcov
V sobotu 13. apríla sa na strelnici v Želiezovciach uskutočnil už 5.ročník Memoriálu zosnulých strelcov. Strieľalo sa na rozdielne terče a v troch rôznych vzdialenostiach z malokalibrovej a veľkokalibrovej pištole, nástrel + 3 x 10 rán. Súťaže sa zúčastnilo 53 športových strelcov
v piatich kategóriách, ktorí
si uctili pamiatku zosnulých
strelcov – členov organizácie
MAGNUM Želiezovce.
V kategórii ženy – malokalibrová a velkokalibrová pištoľ zvíťazila Adriana Nosianová zo Šurian s nástrelom
281 bodov z 300 možných.
Druhá Annamária Urbánová
z Ipeľského Sokolca dosiahla
171 bodov, tretia Dominika
Martiová z Branova 110 bodov. V kategórii muži – malokalibrová pištoľ zvíťazil Jozef Hubert zo Želiezoviec s nástrelom 296 bodov. Druhým bol
Andrej Tóth Kurucz z Kamenneho Mosta s nástrelom 294 bodov, tretí Ján Kováč z Rúbane
s 290 bodmi. V kategórii muži – veľkokalibrová pištoľ taktiež zvíťazil Jozef Hubert, tentoraz
s nástrelom 284 bodov pred druhým Andrejom Tóth Kuruczom s 283 bodmi, tretí bol Ladislav Svanczár z Lontova s 281 bodmi. V kategórii seniori – malokalibrová pištoľ zvíťazil Jozef
Trgiňa z Handlovej s výsledkom 292 bodov. Na 2. mieste skončil jeho kolega Dušan Bublák s
291 bodmi a tretí bol Milan Vékony zo Svodova s 290 bodmi.V kategórii seniori – veľkokalibrová pištoľ zvíťazil Milan Vékony s 292 bodmi, druhý bol Dušan Bublák s 291 bodmi, tretí
Richard Nosian zo Šurian s 283 bodmi. Na fotke sú všetci ocenení. Ocenený bol aj najstarší
strelec súťaže, 75-ročný Ondrej Benkei, ktorý je zemiakovým kráľom strelnice, lebo sa mu
ujde najviac štvrtých miest.
(LV)

Zlatá a bronzová medaila
pre želiezovské seniorky

O úspešných športových výkonoch Želiezovčanov sa v ostatnom období
zmieňujeme najmä v spojitosti s mladými predstaviteľmi miestneho športového života, ktorí sľubujú svetlú budúcnosť mesta v oblasti športu. O čom sa
však málo hovorí, sú športové výkony našich seniorov. V ostatnom období
sa čoraz väčšej obľúbenosti tešia rôzne športové hry a zápolenia, organizované pre dôchodcov a treba uznať, že naši seniori v súťažiach nezaostávajú, ba
naopak. O posledných úspechoch nás informovala Katarína Šuchterová.
V apríli sa v Podlužanoch uskutočnilo okresného kolo Športových hier
seniorov, na ktorých sa zúčastnilo 5 žien a 4 muži zo želiezovskej Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Z hier si priniesli jednu zlatú
a jednu bronzovú medailu. Margita Nagyová Köpönczeiová získala v streľbe 3. miesto, Valéria
Bitterová (na snímke Anny Vrábelovej) zvíťazila v behu na 50 metrov a stala sa tak najrýchlejšou
dôchodkyňou okresu v superkrátkom šprinte. Úspešným, ale aj všetkým ostatným seniorským
športovým reprezentantom nášho mesta aj touto cestou gratulujeme.
(ik)

FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
Želiezovce – Čajkov 5:0 (2:0) G. Dulai 2, M.
Víglaš 2, M. Herceg
H. Vrbica – Želiezovce 1:4 (1:3) M. Janček
– M. Dobiaš 3, T. Čík
Želiezovce – Kalná n/Hr. 2:1 (1:1) M. Dobiaš, G. Dulai – M. Dávid
H. Kľačany – Želiezovce 0:0
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Tvrdošovce 11:1 (5:0)
T. Čík 3, Á. Dudáš 3, R. Pastorok 2, Z. Nagy,
P. Pristyák, J. Kuruc – V. Bihari
Marcelová – Želiezovce 5:0 (4:0) K. Paradi
3, T. Farkas, A. Gál
Želiezovce – Kolárovo 6:0 (6:0) Á. Dudáš 3,
T. Čík 2, R. Škrha. Nedohralo sa
Kalná n/Hr. – Želiezovce 3:1 (1:0) F. Kašo,
M. Švec, M. Máčaj – Á. Dudáš
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Šahy 1:0 (0:0) M. Majer
Dominik N. Zámky – Želiezovce 3:1 (1:0)
E. Vojtech 3 – L. Boťťan
FMK N. Zámky – Želiezovce 3:1 (0:1) D.
Hrabovsky 2, D. Roob – L. Boťťan
Šamorín – Želiezovce 1:3 (0:1) M. Kovács
– K. Pompos 2, M. Majer
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Šahy 0:1 (0:1) J. Hajtol
Dominik N. Zámky – Želiezovce 0:9 (0:3)
F. Bahorec 2, A. Orbán, C. Balog, Ľ. Balázs,
S. Mentuš, N. Kozák, N. Bogdáň, P. Slovák
– vlastný
FMK N. Zámky – Želiezovce 4:0 (3:0)
T. Sallai 2, P. Sucháň, P. Krásny
Šamorín – Želiezovce 3:1 (2:0) M. Frkal,
V. Matejov, D. Pivarči – A. Orbán
(nyf)

Prípravka na nadregionálnom turnaji

Najmladší želiezovskí futbalisti sa koncom apríla zúčastnili futbalového turnaja
prípraviek v Leviciach, ktoré sa konalo za
účasti 20 družstiev západného a stredného
Slovenska. V poli plnom oveľa väčších mužstiev z Bratislavy, Banskej Bystrice, Zvolena,
Nitry alebo Nových Zámkov sa hráčom
MŠK Želiezovce podarilo obsadiť konečné
15. miesto. V základnej skupine uhrali naši
najmenší hráči tieto výsledky: Levice – Želiezovce 1:4, Želiezovce – P. Bystrica 1:3, Želiezovce – Zvolen 0:7, Šaľa – Želiezovce 3:0.
V skupine skončili na 5. mieste a zapojili sa
do bojov o 13. až 16. miesto. V tejto postupovej skupine hráči Želiezoviec najprv prehrali s Trnavou 0:5, potom však zvíťazili nad
Šahami 3:0, obsadili 3. a celkovo 15. miesto.
Víťazom turnaja sa stali hráči z Banskej Bystrice.
(ik, foto: opa)
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Nagy
Dávid

A Föld napja - az összefogás diadala az időjárás felett
4→

tették rendbe, és kiültettek két fát a Hősök Emlékparkjában, a Szoroska és a Schubert utca sarkán. Cserba Gabriella: „Minden évben
takarítunk itt. Az elmúlt években befestettük a kerítéseket. Helyes
dolog, hogy megtartjuk a Föld napját, de mégis, ez csak egy nap. Jobb
lenne, ha az emberek nem szemetelnének, és az év minden napján
gondolnának a környezetük tisztaságára.”
A Fučík és a Nyári utcai bérházak lakói a házak környékét takarították.
Egy Viktória nevű fiatal, szimpatikus hölgy volt a szervező: „Minden

Hviezdoslavov Kubín

MsÚ Želiezovce v spolupráci so Spoločným školským obecným
úradom Želiezovce organizoval dňa 28. marca 2019 regionálne kolo
65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dome kultúry v Želiezovciach. Monika Melichová, pracovníčka mesta v oblasti školstva a
metodik SŠoÚ Marián Vajda privítali zúčastnených, súťažiacich
povzbudili v prednese a popriali im úspešnú reprezentáciu svojich
škôl. Obvodného kola sa zúčastnilo 47 žiakov zo ZŠ Želiezovce, ZŠ
Tekovské Lužany, ZŠ s MŠ Čaka, ZŠ Farná, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom, ZŠ Zbrojníky, ZŠ P. Ruskov, ZŠ P. Vozokany a ZŠ s MŠ s VJM
V. Ludince.
Odborná porota zhodnotila úroveň prednesov a recitátorské schopnosti súťažiacich. Upozornila aj na chyby pri prednese. Diplomy
a vecné ceny, ktoré venoval MsÚ v Želiezovciach, odovzdala oceneným recitátorom a recitátorkám Monika Melichová.
Ocenení v jednotlivých kategóriách:
Poézia - I. kategória: 1.miesto: Bianka Bogárová, ZŠ Farná, 2. Linda
Ferdová, ZŠ Želiezovce, 3. Ivana Macáková, ZŠ Zbrojníky; II. kategória: 1. Matúš Mäsiar, ZŠ, Mierová 67, Želiezovce, 2. Patrícia Biela, ZŠ
Želiezovce, 3. Samuel Bogdan, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom; III. Kategória: 1. Daniel Rotík, ZŠ Želiezovce, 2. Lívia Moravská, ZŠ, Zbrojníky,
3. Samuel Zovčák, ZŠ Želiezovce.
Próza - I. kategória: 1. Michaela Kassaiová, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom,
2. Dávid Vorák, ZŠ Želiezovce, 3. Perla Veronika Vlačuhová, ZŠ s MŠ
s VJM Veľké Ludince; II. kategória: 1. Katarína Belinda Kúdelová, ZŠ
Tekovské Lužany, 2. Zsombor Berek, ZŠ Farná, 3. Natália Fačková,
ZŠ s MŠ Jur nad Hronom; III. kategória: 1. Daniela Hronovská, ZŠ
Želiezovce, 2. Rebeka Lakatošová, ZŠ Farná, 3. Karin Poljaková, ZŠ
Zbrojníky. Víťaz každej kategórie postúpil do okresného kola, ktoré
sa uskutočnilo dňa 11. apríla v Leviciach.
Marian Vajda, metodik SŠoÚ

évben részt veszünk a Föld napján, a Garam partját szoktuk tisztítani.
Idén úgy döntöttünk, hogy lakóhelyünk környékét takarítjuk ki, amely
naponta a szemünk előtt van, és nem nézett ki valami jól.”
A Hviezdoslav utcai gyermekparkban is folyt a munka. Az egyik csoport
a kerítést tisztította, köztük volt Miroslav Kriška képviselő is: „Festeni
fogjuk a kerítést, a bejárati oldalon már megvan. Ezen a szakaszon nehezebb, mert benőtték a bokrok, bentről hozzá sem lehet férni. Látszik, hogy
évek óta senki sem nyúlt hozzá. Előbb tisztára csiszoljuk, aztán festünk.
Meglátjuk, mennyit győzünk.”
A kerítés mögött asszonyok gereblyéztek. „Én a Matica slovenská, ő a
Testi Fogyatékosok Országos Szövetéségének alapszervezet nevében van
itt. Többen különböző szervezetek tagjai vagyunk, gyakoriak az átfedések.
De ez nem fontos, hiszen mindannyian együttműködünk. A fontos az,
hogy folyik a munka” – mondta Magdaléna Holková, majd a mellette
dolgozó Tamara Peszekyová hozzátette: „Úgy van. Dolgozni kell, törődni
a környezetünkkel, minden nap, nem csak a Föld napján.”
A rendezvény főszervezője, Gabriela Bieliková, köszönetet mondott a
rendezvény résztvevőinek és támogatóinak. Az idei Föld napját pozitívan
értékelte: „Több helyen folyt a munka, összesen 170 önkéntes kapcsolódott be a tevékenységbe. Mások az óvodákban és az iskolákban tevékenykedtek. A legtöbb szemetet a Garam mellett gyűjtötték össze, ahol főleg
horgászok dolgoztak, valamint szódói, mikolai, zselízi és nyírágói önkéntesek is, és Sáróban is folyt a szemétszedés, amivel a rendezvény túllépte a
városi jellegét. Összesen 5740 kg szemét gyűlt össze.”
(ik, šh)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

30. 4. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

958 135,08 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

32 071,93 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 018 112,80 €

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

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.
(17-67)

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na ďalšie mesiace

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján

Bajkay Magdalénára.

A gyászoló család

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

Neuer, Václav: Tiene minulosti (Ikar 2019)
Minulosť neodpúšťa. Kostrový nález na odľahlom mieste
rozbehne vyšetrovanie ďaleko do minulosti. Stará pravda
o božích mlynoch dostane nový rozmer a z lovca sa stáva
štvaná zver.
Havranová, Ivana: Cestovný lístok (Marenčin PT 2019)
Emancipovaná scenáristka Lila nastúpi do vlaku Bratislava
— Košice. V kupé stretáva rôznych ľudí, prežíva chvíle plné
napätia, hnevu, a aj pokory. A v Košiciach ju čaká osudový
zlom...
Macho, Adrián: Gerda – Príbeh veľryby (Albatros 2018)
Malá Gerda je najšťastnejšia veľryba v oceáne.. Vyberie sa
teda na plavbu šírym oceánom a cestou stretáva veľa nových kamarátov, ktorí jej prezradia zaujímavosti o svojom
živote.

(19-13)

(19-12)

Svodov, Mikula: 20. mája, 18. júna, 16. júla.
Ulica Záhradná, Hurbanova, Polná, Fr. Krála, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potocná, Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /cast Želiezovce/,
Jarmocná a Cintorínska: 21. mája, 19. júna, 17. júla.
Ulica kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železnicná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fucíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petofiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovicova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho,
Zlatnícka a Komenského 35: 22. mája, 20. júna, 18. júla,.
Obchody: 23. a 24. mája, 21. júna, 19. júla.

Backman, Fredrik: Mi vagyunk a medvék (Európa, 2017),
Egymás ellen (Animus 2018)
Van egy város valahol az erdő közepén, ahol a tél hosszú, az
emberek pedig kemények, mint a jég. Nincs sem turizmus,
sem ipar, sem munka, de a remény még pislákol. Van ugyanis valami, ami mindenkit érdekel. Ez pedig a hoki.
Moyes, Jojo: Álmok nyomában (Cartaphilus, 2018)
London egyik eldugott zugában az idős Henri Lachapelle
a lovaglás művészetére tanítja unokáját, Sarah-t. A lány
szorgalmasan edz, hogy megvalósíthassa nagyapja álmát, és
felvételt nyerjen a francia lovasakadémiára.
Lőrincz László: Vijjogók I–II. (Studium Plusz, 2018)
Kik vijjognak éjszaka az erdőben? Kik a nagy emberek? Ne
nézz fel a fákra, mert embereket fogsz látni az ágakon. Menekülhetsz bármerre, a vijjogók úgyis utolérnek, és akkor
baj van.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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Elhunyt lövészek emlékversenye

LABDARÚGÁS

Április 13-án, szombaton a
zselízi lőpályán tartották az
elhunyt lövészek emlékversenyét. Öt kategóriában
53 sportlövő vett részt a
versenyen, akik részvételükkel a zselízi MAGNUM
sportlövőklub egykori tagjai
előtt tisztelegtek. Különféle
céltáblákra, háromféle távolságban kis- és nagykaliberű
pisztoly
versenyszámban
mérték össze tudásukat.
A nők kategóriájában kis- és
nagykaliberű pisztoly versenyszámban a nagysurányi Adriana Nosianová győzött, a lehetséges 300 pontból 281 pontot ért el. A második az ipolyszakállosi Urbán Annamária lett 171
ponttal, a harmadik helyen pedig a branovi Dominika Martiová végzett 110 ponttal. A férfiak
kategóriájában kiskaliberű pisztolylövészetben a zselízi Hubert József nyert 296 találattal.
Második helyen a kőhídgyarmati Tóth Kurucz Endre végzett 294 ponttal, bronzérmes a fűri
Ján Kováč lett 290 találattal. A férfiak nagykaliberű pisztoly kategóriájában ugyancsak Hubert
József győzött, ezúttal 284 pontot elérve a második helyezett Tóth Kurucz Endre előtt, aki 283
pontot szerzett. Harmadik a lontói Svanczár László lett 281 ponttal. A szeniorok kiskaliberű
pisztoly kategóriájában a handlovai Jozef Trgiňa győzedelmeskedett 292 találattal. A második
helyen kollégája, Dušan Bublák végzett egy ponttal lemaradva, a harmadikon a szódói Milan
Vékony végzett 290 ponttal. A szeniorok nagykaliberű pisztoly kategóriájában Milan Vékony
győzött 292 találattal, a 2. Dušan Bublák lett 291 ponttal, a 3. helyen a surányi Richard Nosian
végzett 283 ponttal. Jutalmazták a verseny legidősebb lövészét, a 75 éves Benkei Andrást is. A
felvételen az összes díjazott.
(LV)

VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
Želiezovce – Čajkov 5:0 (2:0) G. Dulai 2, M.
Víglaš 2, M. Herceg
H. Vrbica – Želiezovce 1:4 (1:3) M. Janček
– M. Dobiaš 3, T. Čík
Želiezovce – Kalná n/Hr. 2:1 (1:1) M. Dobiaš, G. Dulai – M. Dávid
H. Kľačany – Želiezovce 0:0

Ferencvárosi sportolók jártak április végén a zselízi városi tornateremben, ahol helyi alapiskolásokkal és gimnazistákkal osztották meg nézeteiket a sportról, a Fradiról, hit és a kitartás fontosságáról, valamint érdeklődői kérdésekre válaszolva sok egyéb témáról is. Arany
Gergely, a jégkorongcsapat kapusa, valamint Sigér
Dávid, a labdarúgócsapat középpályása Németh
Kornél műsorvezetése mellett vallott a sportolói
létről, és válaszolt az érdeklődők – köztük számos
felnőtt – kérdéseire.
Mindez a Fradi Suli Program keretében valósult
meg csak néhány nappal azután, hogy az FTC futballcsapata kiharcolta a klub 30. bajnoki címét. A
zselízi találkozót az MKP EP-képviselőjelöltje, Nagy
Dávid szervezte meg Csonka Ákos városi képviselő
közreműködésével. A gyerekek kvízkérdések megválaszolásával nyerhettek különféle ajándékokat,
emellett minden érdeklődő egy kis Fradi-figyelmességgel távozott a rendezvényről, és természetesen nem hiányozhatott az aláírás-osztás, valamint a közös fotózás sem.
(ik)

III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – Šahy 0:1 (0:1) J. Hajtol
Dominik N. Zámky – Želiezovce 0:9 (0:3)
F. Bahorec 2, A. Orbán, C. Balog, Ľ. Balázs,
S. Mentuš, N. Kozák, N. Bogdáň, P. Slovák
– öngól
FMK N. Zámky – Želiezovce 4:0 (3:0)
T. Sallai 2, P. Sucháň, P. Krásny
Šamorín – Želiezovce 3:1 (2:0) M. Frkal,
V. Matejov, D. Pivarči – A. Orbán
(nyf)

IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Tvrdošovce 11:1 (5:0)
T. Čík 3, Á. Dudáš 3, R. Pastorok 2, Z. Nagy,
P. Pristyák, J. Kuruc – V. Bihari
Marcelová – Želiezovce 5:0 (4:0) K. Paradi
3, T. Farkas, A. Gál
Želiezovce – Kolárovo 6:0 (6:0) Á. Dudáš 3,
T. Čík 2, R. Škrha. Félbeszakadt
Kalná n/Hr. – Želiezovce 3:1 (1:0) F. Kašo,
M. Švec, M. Máčaj – Á. Dudáš
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – Šahy 1:0 (0:0) M. Majer
Dominik N. Zámky – Želiezovce 3:1 (1:0)
E. Vojtech 3 – L. Boťťan
FMK N. Zámky – Želiezovce 3:1 (0:1) D.
Hrabovsky 2, D. Roob – L. Boťťan
Šamorín – Želiezovce 1:3 (0:1) M. Kovács
– K. Pompos 2, M. Majer

A legfiatalabb zselízi labdarúgók április végén Léván részt vettek az előkészítő csapatok
tornájának versenyein, amelyen nyugat és
közép Szlovákia 20 csapata mérkőzött meg
egymással. A Zselíznél zömmel nagyobb
városok csapataitól hemzsegő mezőnyben,
amelyben olyan gárdák szerepeltek, mint
Pozsony, Besztercebánya Zólyom, Nyitra vagy
Érsekújvár, játékosaink a 15. helyen végeztek.
Az alapcsoportban a következő eredményeket
érték el: Levice—Želiezovce 1:4, Želiezovce—P. Bystrica 1:3, Želiezovce—Zvolen 0:7,
Šaľa—Želiezovce 3:0. A csoportban az 5.
helyen végeztek, és a 13—16. helyért szállhattak harcba. Ebben a csoportban előbb
Nagyszombattól 0:5 arányban vereséget
szenvedtek, majd 3:0 arányban legyőzték
Ipolyságot, ami a 3., összesítésben a 15. helyet
biztosította számukra. A tornát a besztercebányai futballisták nyerték.
(ik, foto: opa)
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Április 12-én a Csemadok zselízi alapszervezete és a Rákóczi Baráti
Társaság szervezésében a Hősök Emlékparkjában emlékeztek meg a
zselízi kitelepítettekről és deportáltakról. A rendezvényen beszédet
tartott Kepka Márk városi képviselő, aki felszólalásában megjegyezte, hogy az akkor 3800 lakosú Zselíz népességének 30 százalékát
érintette a kényszermunka vagy a kitelepítés. A megemlékezés részeként a résztvevők megkoszorúzták a két évvel ezelőtt átadott emlékművet.
(fotó: ik)

Áprilisban biblaismereti versenyt szervezett a zselízi református egyházközség. A Barsi Református Egyházmegyei versenyt két kategóriában, alapiskolai alsó és felső tagozatosok számára rendezték. Révész
Tibor, a zselízi egyházközség esperese elmondta, hogy versenyen a
lévai, a pozbai, a nagysallói, a farnadi, a nagyölvedi, az érsekkétyi, az
oroszkai és a zselízi gyülekezetek fiataljai vettek részt. Az idei téma
Eszter könyve volt.
(ik)

Opera Zselízen, zselízi szereplővel
Bár a klasszikus zenei koncertek városunkban nem számítanak
különlegességnek, nem tudnánk felidézni olyan esetet, amikor operaelőadást tartottak volna Zselízen. Ám ami eddig nem volt, még lehet.
És volt is. Április 29-én, hétfőn.
A pozsonyi konzervatórium operastúdiója a művelődési otthonban
mutatta be Johann Sigismund Kusser: Erindo című operáját. A pozsonyi születésű szerző 1694-ben írta barokk operáját, amelynek
témája az istenek által megkísértett emberi szerelem, természetesen
pozitív befejezéssel. A szlovák librettó szerzője Jela Krčméry Vrteľová,
a művet zeneileg Jaroslav Meier dolgozta fel, Roman Bajzík rendezte.
A Claccica kamarazenekart Daniel Simandl vezényelte.
A művelődési otthon nagytermét szinte teljesen megtöltő zselízi
közönség számára az is rendkívüli jelentőséggel bírt, hogy a szereplők
között volt a zselízi Molnár Anasztázia (felvételünkön jobbról a harmadik), a pozsonyi konzervatórium ének-szakos növendéke.
(šh, fotó: LV)

Genius loci, Zselíz
Amikor a Börzsöny „utózöngéjét” képező kissallai dombok közül végre kiér az ember fia
a Garam völgyének síkjára, és megpillantja
a Szent Jakab-templom örökkön Isten felé
nyújtózó tornyát, már tudja, hogy hazaért.
Jöttére elé sietnek az égbolt filharmonikusai,
és ünnepi szimfóniába kezdve adnak pompázatos koncertet a végtelen mezők prímásai.
Csak itt, a széles föld kerekének ezen a pontján lengnek körbe azok az illatok, melyeket
tán még a Paradicsom nektárja fakasztott a
Peszeki Leányka fürtjei által. A hamisíthatatlan Garam vize pedig úgy simogatja körbe
a vándor lábát, akárcsak a hűséges eb bújik
gazdájához, midőn az a fárasztó nap végén
hazatér.
Itt vagyok honn, csakis itt ismerem a vadregényes táj milliónyi titkát, itt értem meg
a szélnek palócos susogását, és kizárólag itt

elevenedik meg bennem ezer meg ezer esztendő keserve, öröme.
Ha egy percre elhalkulunk, és lehunyjuk a
szemünket, képzeletünket pedig kitárjuk a
végtelenbe, akkor bizony a figyelmes tekintetek számára máig látható Marcus Aurelius
lábnyoma, amit a csodálatos esőnek legendáján töprengve taposott kitörölhetetlenül
e porba. Akárcsak kifürkészhető a bohém
Schubert füttyszava is, midőn fejében éppen
komponálja a szebbnél szebb szimfóniákat.
De meg tudom mutatni azt az ingovánnyal
teli fránya gödröt is, ott a Váci úton, amit a
római szarkofág vonszoló szekere barázdált
bele hétszáz évnek előtte.
Mi sem jobb bizonyíték e varázslatos genius
loci létére, hogy megtapasztalta maga Mátyás is, az igazságos, aki gyakorta meg-megfordult a világ nyolcadik csodájának számító

öreg kocsányos belsejébe alkotott mesebeli fakastélyban. Nem úgy abban a vadászkastélyban, ami mitikus rejtélyei közt egy asszony
sikolyától süllyedt el mindörökre.
Viszont jól kell ám neszelni, mert Sacher
ínycsiklandó baracklekvárának csábító illata könnyen eltereli az ember figyelmét. Az
Esterházy-kastély konyhájának zsalugáterei
közül illanva úgy árasztja el az egész völgyet,
hogy arra még a Becseiek is megjámborodtak
volna.
Vér és vas bizony sokszor járt kézen fogva
ezen a környéken, de pusztíthatott bármilyen
vész, jöhetett bármi baj, az itt élők mindig
talpra tudtak állni.
Sosem lehetek ezért elég hálás nekik, hogy
évszázados szilaj kitartásukkal megteremtették Otthonomat, Zselízt.
Csonka Ákos
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EU-hoz fűződő viszonya? Mi várható?
Nagyobb az érdeklődés a választások iránt
Míg az legutóbbi EP-választásokon Szlovákia
negatív rekordot ért el, a legalacsonyabb részvételt
könyvelte el 13 százalékkal, az előzetes felmérések
szerint a májusi választásokon magasabb lehet itthon a részvételi arány. Az Eurobarométer szerint
megnőtt az érdeklődés az EP-választások iránt
Szlovákiában. Azok aránya, akik meggyőződéssel
vallották, hogy részt vesznek a választásokon,
20%. A szlovákiaitól kisebb a választási kedv
Csehországban, Horvátországban, Ausztriában és
Portugáliában. Azok aránya, akik nagy valószínű-

séggel állították, hogy részt vesznek a választásokon, Szlovákiában 39%, az EU-ban 53%.
Szlovákiában a 25—39 éves korosztály, az 55
éven felüliek és a főiskolai végzettségűek körében a legnagyobb az érdeklődés. A 15—24
évesek 30%-a járul nagy valószínűséggel az
urnákhoz. Az EU-ban ennek aránya 38% ebben
a korosztályban.
A szlovák választók motivációs tényezői közé
tartozik, hogy a választás „polgári kötelesség”
(34%), hogy az uniós választásokon a szavazással változtathatnak a dolgokon (24%), euró-

painak érzik magukat (21%), vagy támogatni
óhajtják az EU-t (19%). Az okok, amelyek miatt
az emberek nem szavaznának: meggyőződés,
hogy a szavazata semmin nem változtat (32%),
a politikai rendszerrel szembeni bizalmatlanság
(29%), az a vélemény, hogy az EP nem foglalkozik kellőképpen az emberek gondjaival (27%), az
elégtelen tájékoztatás érzése (17%).
Idehaza a lakosok 40%-a találkozott az utóbbi
időben a médiában olyan tartalmakkal, melyek
az EP választásokon való részvételre szólítanak
fel. Az európai átlag ezen a téren 27%.
(ik)

Május 25-én EP-képviselőket választunk
Felemás hangulat uralkodik tájainkon az
EP-választásokkal kapcsolatban. Azt először is le kell szögeznünk, hogy az Európai
Unió egy fantasztikus dolog. Igaz, hogy
megvannak a maga furcsaságai, sőt hibái,
de vitathatatlanul egy olyan páratlan kezdeményezés, mely minden kétséget kizáróan a
mindennapjainkban érezhető pozitívumokat
hozott. Például sokan emlékezhetnek még a
határellenőrzések kellemetlenségére, amikor
a határőrök úgy néztek ránk irataink ellenőrzésekor, mintha bűnözők lennénk. Ezért
sokakban szorongó érzést váltott ki, ha külföldre ment. Hála Istennek, ez már a múlté, az
EU-n belül a legtöbb országban úgy utazhatunk, hogy sokszor észre sem vesszük, mikor
lépjük át a határt. Ugyancsak a múlt ködébe
veszett a valutaváltási spekuláció, melynek
során számtalanszor rövidítettek meg a
pénzváltók. Bár van még több tagállam, mely
nem vezette be az eurót, de alapvetően sokkal biztonságosabbá vált a közös pénznem.
Kulcsfontosságú a biztonság kifejezés. Uniós
tagországként uniós állampolgárok is vagyunk,
ami Európa 28 tagállamában gyakorlatilag
otthoni biztonságot szavatol számunkra,
másrészt az EU-n kívül is sokkal több lehetőségünk van, bármi probléma esetén. Ezek
mellett említhetnénk a szabad piac előnyeit, a szabad munkaerő-áramlást vagy
éppen a mobiltelefonok tekintetében is múltat
jelentő roaming-díjakat. Mára ezek az előnyök
természetessé váltak, olyannyira, hogy néha
bele sem gondolunk, ezt az Európai Uniónak
köszönhetjük. Ugyanakkor nem mehetünk
el szó nélkül azok mellett az eurómilliárdok
mellett sem, melyek a kohéziós alapokon keresztül régiónkban is számos út, épület vagy
intézmény felújítását és megépítését tették
lehetővé, nem beszélve a változatos rendezvényről és lehetőségekről.
Európa és az Európai Unió viszont az elmúlt
évek kíhívásai és egyes vezetők nem kellően
felelősségteljes hozzáállása miatt egyfajta válságba került. Bár mindig is sokszínű, különféle nézetek jellemezték az EU-t, most mintha
az igencsak meredek és különböző irányú
szélsőséges hangok egy bábeli zűrzavart
eredményeznének. Bár megújulásra, innovatív dolgokra és reformokra minden kétséget

kizáróan szükség van, nem szabad abba a
hibába esnünk, hogy a fürdővízzel együtt
kiöntsük a gyereket is. Ezért a következő választás sorsfordítónak tűnik, aminek igencsak
nagy lesz a tétje. Marad-e az a szilárd, stabil
Európa, melyben a mi Garam menténk is otthon van, vagy jön egy új Európa, ami messze
sodródik a mi hagyományos értékeinktől?
„Ha azt akarjuk, hogy szülőföldünkre húsz
év múlva is ráismerjünk, hogy továbbra is
nyugodtan sétálhassunk városaink és falvaink
utcáin, hogy szokásainkat és hagyományos
értékeinket ne változtassák meg, és a mi megszokott életünket akarjuk élni, nem pedig azt,
amit mások biztonságos üvegpalotákból ránk
kényszerítenek, akkor ehhez olyan képviselőket kell választanunk, akik a józanság talaján
maradva kiállnak ez mellett” – mondta el
Csáky Pál, az MKP európai parlamenti kép-

Az EP politikai csoportosulások szerinti
elosztása a mostani
választási időszakban

viselője, aki sűrű programja ellenére gyakori
vendég Zselízen is, számos rendezvényt anyagilag és erkölcsileg is támogatott.
Hozzátette: „Hiszem, hogy az Európai Unió
képes szolgálni, megvédeni polgárait és jobbá
tenni az életüket. Ehhez olyan embereknek
kell irányítaniuk Európát, akik meghallják
saját polgáraikat, akik értünk dolgoznak, és
akik megvédik azt az Európát, amelyben mi
hiszünk, és a magunkénak tartunk. Egyre
többen vannak azok, akik ugyanúgy gondolkodnak, és ugyanazt akarják, mint mi.
Sorsunk igazából azon múlik, hogy a májusi
választáson elegen leszünk-e ahhoz, hogy jó
útra térítsük Európát” – zárta gondolatait az
EP-képviselő a zselízi lakossági fórumon.
A lévai születésű Csáky Pál mellett régiónkból továbbá a farnadi származású Nagy Dávid
méretteti meg magát.
Csonka Ákos
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Szlovákia polgárai támogatják az EU-tagságot
Ha Szlovákia európai uniós tagságáról holnap tartanának népszavazást, a lakosság 69 százaléka (az EU-ban 68%) támogatná azt. A
legutóbbi felméréssel szemben ez 10 százalékos növekedést jelent. Az
uniós kampányban Szlovákia lakosait leginkább a fogyasztóvédelem
és a biztonságos élelmiszerek (48%), a gazdaság és annak növekedése (47%), a migráció (47%), a fiatalok munkanélkülisége elleni harc
(46%) érdekli, de a múltkori felméréssel szemben 11%-kal nagyobb
az érdeklődés a klímaváltozás és a környezetvédelem (36%) iránt is.
Az Eurobarométer felméréséből derül ki mindez, amelyet áprilisban
az Európai Parlament kezdeményezett. A felmérésről az EP szlovákiai
irodája tájékoztatott, amely szerint a legújabb adatokból kitűnik: az
európaiak több mint kétharmada hiszi, hogy az unió az országának
előnyt jelent. Szlovákiában a megkérdezettek 78%-a látja így, és 51%
gondolja úgy, hogy az uniós tagság jó dolog (az európaiak 61%-a
vélekedik ugyanígy).
Az emberek 80%-a egyetért abban, hogy fontosabb az, ami az európaiakat összeköti, mint ami elválasztja. A brexitről folyó tárgyalások

rámutattak az EU-ból való kilépéssel kapcsolatos bizonytalanságra.
Arra a kérdésre, hogy milyen érzések kerítik hatalmába a megkérdezettet, ha az Európai Unióra gondol, a legtöbb európai reményt és
bizalmat (55%) érez, míg az Európa jövőjével kapcsolatos bizonytalanság a megkérdezettek egyharmadában vált ki aggályokat.
Az Eurobarométer adataiból az is kitűnik, hogy az európaiak leginkább a gazdaság, a foglalkoztatottság, a migráció, a klímaváltozás és a
terrorizmus elleni harc iránt érdeklődnek.
„Európa jövője most azoknak a kezében van, akik május 23–26-án
szavaznak az Európai Parlamenti választásokon. Bár az Eurobarométer felmérése kimutatta, hogy február végén az Európai Unió
polgárainak több mint egyharmada (35%) meggyőződéssel számolt
be arról, hogy elmegy szavazni, további egyharmad (32%) erről nincs
meggyőződve. Habár a 18 éven felüli fiatal európaiak állnak a legpozitívabban az EU-hoz (74%), közülük csupán 21% válaszolt úgy, hogy
biztosan elmegy szavazni, 34% eddig még nem döntött” – áll az EP
szlovák képviseletének tájékoztatásában.
(ik)

Európa keresztény értékei továbbra is fontosak
A közelgő európai parlamenti választásokon nemcsak arról döntünk, hogy
milyen lesz az EP összetétele, hanem
az Európai Unió további irányultságáról is. Az előrejelzések szerint várható a választásokon való magasabb
részvétel, amit a szakemberek azzal
magyaráznak, hogy az embereknek
olyan érzésük van: első alkalommal
van lehetőségük valóban fontos kérdésekben dönteni, életük alakulásának
összeurópai összefüggésében. Az egyik
kulcsfontosságú terület, amelyben
döntés születik, de főleg a választások
után, az eredmények fényében, az
unió jellege. Kérdéses, megmarad-e a
szuverén európai államok nemzetek
feletti csoportosulás-jellege a hajdani
vezetők, Charles de Gaulle és Konrad
Adenauer elképzelése szerint, vagy a
tagállamok szuverenitásuk fokozatos
elveszítésének útján halad tovább egy Európai Egyesült Államok
felé. Megőrzi-e keresztény kultúráját és hagyományait, vagy kialakul
egy multikulturális, világi, liberális vagy ahogy újonnan nevezik, egy
progresszív társadalom. Az Európai Uniónak valódi alapértéke lesz-e
kölcsönösen együttműködő szuverén nemzetek erős Európája, vagy
az idő előrehaladtával nemzeti identitás nélküli európai országok
közössége alakul-e ki egységes európai identitással, ám a tőke, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgásának teljes garanciájával.
Érdekes a magyar Századvég Alapítvány év eleji Project28 közvélemény-kutatása, amelyet az Európai Unió minden országában, 32 028
személy bevonásával végzett az európaiaknak a keresztény értékek
megőrzésével kapcsolatos véleményéről. A kérdés konkrétan így
hangzott: Ön szerint Európának meg kell őriznie keresztény kultúráját
és hagyományait, vagy inkább támogassa a keresztény hagyományokon túllépő világkultúrát? Az Európai Unióban a keresztény kultúra
megőrzése mellett a lakosok 58%-a voksolt, 31% ellene volt, 11% nem
tudott vagy nem akart válaszolni. A keresztény kultúra és hagyományok megőrzése mellett leginkább a posztkommunista országokban
álltak ki, összesen 68%, a visegrádi négyek tagállamaiban ez az arány
66% volt, legkevésbé, 55%-ban az EU alapító, valamint a 20. században társult tagállamai támogatták. A mellékelt ábra a keresztény kultúra támogatásának országonkénti eloszlását mutatja.
Az eredményekből kitűnik: a nyugat-európai országok lakosai, akik

a múlt század második felében saját bőrükön tapasztalták a szociális
állam jólétét, inkább feladják szuverenitásuk egy részét egy hasonló
jómód kilátásaiért cserébe. A posztszocialista országokban nagyobb
értéke van a függetlenségnek és szuverenitásnak, talán azért, mert sok
nehézséget kellett miatta elviselnie a lakosságnak. Európa jövőjéről
különbözőek a vélemények, ám akkor tudjuk leginkább befolyásolni,
ha részt veszünk a májusi választásokon, és ott szívvel és ésszel voksolunk, nem félelemből, legyen az bármilyen sugallatú is. Levicky László

Az euró továbbra is közkedvelt,
az aprót többen megszüntetnék

Az egyik legutóbbi összeurópai felmérés szerint az eurót használó
országok lakossága körében második éve csúcson van az euró támogatottsága. Az eurozónában 74%-uk jónak tartja a közös pénznemet,
Szlovákiában ez az arány 79%. A szlovák válaszadók 69%-a tartja az
eurót előnyösnek hazája számára. A megkérdezettek 27%-a (mind az
eurózónában, mind Szlovákiában) gondolja úgy, hogy az eurónak
köszönhetően még inkább európainak érzi magát. Az eurózóna lakosainak 69, Szlovákiáénak 53%-a szerint a közös pénznemet használó
államoknak szorosabb koordinációban kellene együttműködniük. Az
1 és 2 centes érmék megszüntetését az eurózóna lakosainak 64%-a,
Szlovákiában pedig a megkérdezettek 73%-a támogatná.
(EB)
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Nyitra megye belépett
a Rába–Duna–Vág ETT-be

Április végén írták alá Nyitra megye társulását a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulásba (ETT). A területi együttműködés alapító és korábban társult tagjai magyar oldalon Győr–Moson–Sopron, Komárom–Esztergom és Pest megye, szlovák oldalon pedig
Pozsony és Nagyszombat megye.
A Rába–Duna–Vág ETT 2011-ben jött létre Tatabányán. Célja a határon átnyúló együttműködés különböző területeken, többek közt az infrastruktúra-fejlesztés, energetika, információs technológiák, autóipar, turizmus, oktatás, kultúra, sport, programmenedzsment
területén. A területi társulás tagjai a Dunát és mellékfolyóit érintő fejlesztésekben, a kisés középválatok, mezőgazdasági és környezetvédelmi projektek támogatásában is együtt
kívánnak működni.
„Az ETT egyik aktuális legfontosabb feladata a Kisprojekt Alap április elején megjelent
5,5 milliós keretösszegű pályázati kiírásánák lebonyolítása. Az szlovák–magyar határon átnyúló együttműködési programból finanszírozott kiírás keretében maximum 50
ezer eurós pályázatok valósulnak meg, elsősorban a határon átnyúló testvérkapcsolatok
ápolása terén. Ennek keretében Nyitra megye területén várhatóan 40 pályázat valósulhat
meg, ami járásokra bontva 6–8 sikeres pályázatot jelent a pályázók felkészültségétől függően” – tájékoztatott Csenger Tibor megyei alelnök, aki az elnök képviseletében aláírta a
társulási szerződést.
(ik)

Sikereink Nyírbátorban
A
Szlovákiai
Antifasiszta Harcosok Szövetsége
zselízi tagjainak,
valamint a Vrbovianka
énekkar
11-tagú küldöttsége a budapesti
Magyar Ellenállók
és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ) elnökségének meghívására
a délkeleti-magyarországi Nyírbátorban részt vett
a Radnóti Miklós Antirasszista Díj átadási
ünnepségén.
Radnóti Miklóst a második világháborúban
a fasiszták halálra kínozták, és ma róla nevezték el azt az elismerést, amely a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő
bármely magánszemélynek odaítélhető,
aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával
fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus, és a kirekesztés bármely formája
ellen.
Az idei 15 kitüntetett között volt a zselízi
Kanyuk József, a Szlovákiai Antifasiszta
Harcosok Szövetsége, a Szlovákiai Nyugdíjasegylet, valamint a Matica slovenská tagja,
aki sok éve segít hátrányos helyzetben levő
gyermekes családoknak és időseknek, az
Art for Help jótékonysági árverés alapítója, számos, a holokausztról és a második
világháborúról készült képzőművészeti
mű alkotója. A kitüntetést Hanti Vilmos,
a MEASZ – Összefogás a demokráciáéért
elnöke adta át.
A több mint kétórás kultúrműsorban He-

gedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész méltatta a kitüntetetteket.
A több mint 350 fős közönség előtt nagy
sikert aratott a Vrbovianka énekkar. Minden dalukat nagy taps jutalmazta, főleg
a a szülőföldről, a hazaszeretetről szóló
kétnyelvű énekek arattak nagy sikert.
Előadásuk alatt sokaknak könny csillogott a szemében, még a műsor végeztével
is sokan őszinte köszönetet
mondtak, gratuláltak nekik,
és kérték az előadott énekek
szövegét.
Kedvesen és szívélyesen
fogadott bennünket a város
polgármestere és a MEASZ
elnöksége, sőt, Magdaléna
Holkovának, a Matica slovenská helyi szervezete elnökének Szűcs Mihály, a budapesti MEASZ alelnöke
írásban is megköszönte a
részvételt.
Jozef Výboch,
az SZAHSZ
alapszervezetének elnöke

Zselíz – Lekér útszakasz: az óvatosság a
legjobb megelőzés
Lapunk márciusi számában beszámoltunk arról a nyílt levélről, amelyet Csonka Ákos városi
képviselő címzett a közlekedési miniszterhez,
rámutatva arra, hogy a Zselíz—Lekér útszakaszon kimagaslóan sok halálos kimenetelű
közlekedési baleset történik. Bő egy hónappal
a levél elküldése után érkezett meg a minisztérium válaszlevele a közúti forgalommal
foglalkozó részleg vezérigazgatójának tollából.
Peter Varga ebben arról tájékoztatott, hogy a
Szlovák Közútkezelő Vállalat, amely többek
közt ennek az útszakasznak a karbantartását
is végzi, korlátozott forrásokkal rendelkezik.
Emiatt jelenleg nem áll a vállalat módjában a
nyílt levélben lehetséges megoldásként szereplő
szalagkorlát építése a kérdéses útszakaszon,
bár a vezérigazgató elismerte: az I/76 jelölésű
útszakasz valóban veszélyes, ezt a 2017-es
statisztikák is alátámasztják, a rendőrség
ezért utasítást adott néhány fa eltávolítására.
Ezenfelül mindkét irányból táblával figyelmeztetik a járművezetőket a szakasz balesetveszélyességére.
A kérdéssel kapcsolatban felmerültek olyan, a
valóságtól elrugaszkodott javaslatok is, mint
az összes út melletti fa kivágása a kérdéses
szakaszon, ezek azonban gyorsan elhallgattak a közösségi oldalakon. Ahogy levelében
Csonka Ákos is megjegyezte, a megnövekedett
teherforgalomtól az útszakasz több helyen
kátyúsodott, ezért a sofőrök fokozott figyelme
és óvatossága lehet a balesetek megelőzésének
egyik legjobb eszköze. A helybéliek közül sokan
azt vallják, hogy néhány, vagy akár az összes
fa eltávolítása csupán az okozat, nem pedig
az ok orvoslása, főleg az I/76 út szóban forgó
szakaszának esetében, amelyen a balesetek
jelentős, vagy legalábbis nem elhanyagolható
része előre megtervezett öngyilkossági kísérlet.
Hogy miért éppen ezen a szakaszon történnek,
ennek megválaszolása valószínűleg túllépi
mind a minisztérium, mind pedig más hivatalos szervek hatás- és ismeretkörét.
Levicky László
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A Föld napja – az összefogás diadala az időjárás felett
Az idei Föld napjának a szervezői
és főleg résztvevői nem kis elszántságról tettek tanúbizonyságot,
amikor az április 27-re tervezett
egész városra kiterjedő társadalmi munka előkészületein akkor
sem változtattak, amikor az
egész hét folyamán kiadós esővel,
kedvezőtlen időjárással riogatták
őket. Ezzel összefügghet, hogy
idén nem dőlt meg a részvételi
rekord, a résztvevők azonban jó
munkát végeztek a város különböző pontjain és a városrészekben. Ha már a városrészekről

esik szó: néhányan állítják, hogy
a szombati jó időt a szódóiaknak
köszönhetjük, akiknek a töme-

ges rendezvényeit nem szokta
elrontani a kedvezőtlen időjárás.
Mások szerint a napos időt a magasztos cél és az érte való imádság
idézte elő. Összességében az idei
Föld napját úgy értékelhetjük,
hogy a minőség fontosabb volt
a résztvevők számában megnyilvánuló mennyiségnél.
Szódón jegyezték a résztvevők
legalacsonyabb életkor-átlagát,
a szorgoskodók több mint fele
gyermek volt. Ennek ellenére
– és hogy ez örömteli hír, vagy
sem, azt döntse el a kedves ol-

hulladékot szedtek össze, amely
tavalytól került oda, hiszen a temetőt egy éve tisztították. A városrész más területein is dolgoz-

hölgy, aki elmondása szerint
gyakran jár erre a partszakaszra
sétálni, és ily módon is szeretett
volna hozzájárulni a tisztaságá-

tak a résztvevők – a kultúrház, a
templom környékén és másutt is,
de ha meg akarnánk nevezni az
idei Föld napjának hőseit, mindenképpen a szódói gyerekek
lennének a kiválasztottak.
A mikolai park nagyobb része
már a Föld napja előtt is rende-

hoz. A nyugdíjasok alapszervezetének tagjai is rendkívül
aktívak voltak. Kitisztították a
művészeti alapiskola területét,
ahol a klubhelyiségük található.
Šuchter Katalin, az alapszervezet
elnöke: „Amit látunk, hogy szükség van elvégezni, megcsináljuk.

zett, szép volt, így itt is kisebb
volt a részvétel, bár a szeméttel
teli konténer és az elvégzett
munka mennyisége nem erről
tanúskodik. Mindez a helyi önkéntesek és a horgászok érdeme,
akik a Garam-partot tisztították
ki. Hozzáállásukkal azt is elérték,
hogy a zselízi Föld napja idén a
város határain túlra, egészen a
sárói Garam-partig nyúlt.
A folyó zselízi környékét egy
maroknyi aktivista tisztította
– a Matica slovenská helyi szervezetének tagjai és egy nyírágói

Nem kell minket megszervezni
vagy irányítani, mindenki tudja,
mi a dolga, és el is végzi. Kaszálni
is akartunk, de nincs fűnyírónk.
De így is – nézze meg – mennyi
vad bokrot, ágat távolítottunk el.”
Látszott, hogy rengeteg munkát végeztek el. Talán egy kis
pluszmunkát is, amikor többször
átforgatták a zöldhulladékot egy
elveszettnek hitt kulcs miatt, amelyet végül a tulajdonosa megtalált
– a saját zsebében.
A Csemadok helyi szervezetének
tagjai a Magyar Ház környékét

vasó – a temetőben csaknem 20
zsák szemetet, ezen felül egy nagy
rakás további, nagyobb méretű

Miért nem Föld Napja a Föld napja?

Könnyű vagy nehéz-e a magyar helyesírás? Nem könnyű eldönteni.
A kis és nagy kezdőbetűkkel sokszor gondban vagyunk. Könnyű a
németeknek: ők minden főnevet nagy kezdőbetűvel írnak. A szlovák
nyelv helyesírási szabályai is jócskán eltérnek a magyar nyelvéitől.
Mert – például – ami szlovákul Slovenské národné povstanie, az
magyarul szlovák nemzeti felkelés. Ellenben az Ulica Slovenského
národného povstania magyarul Szlovák nemzeti felkelés utca. Miért?
Mert az ünnepek, nevezetes napok a magyar nyelvben kis kezdőbetűvel írandók. A karácsony és a húsvét is. Az utcanév viszont tulajdonnév, amelynek első elemét nagy kezdőbetűvel írjuk. De csak az
elsőt. Hacsak nem tulajdonnév az, amiről az utcát elnevezték: Petőfi
Sándor utca. Hogy még tarkább legyen a kép: a szlovákban a többelemű tulajdonneveknek csak az első tagját írjuk nagy kezdőbetűvel:
Slovenská akadémia vied; magyarul azonban az összeset: Szlovák Tudományos Akadémia. Valószínűleg ez a szabály okozza, hogy sokan
a Föld napját így szeretik leírni: Föld Napja. Ha lenne a fecskéknek
napja, akkor így írnánk: fecskék napja. A magyar helyesírás szabályainak 144. pontja ugyanis így kezdődik: „Kis kezdőbetűvel írjuk
az ünnepek, a nevezetes napok, időszakok, a történelmi események
nevét, például: a magyar kultúra napja, május elseje, ..., a víz világnapja, húsvét, karácsony, ...” Ennek a nevezetes napnak az egyik eleme (a
Föld) viszont tulajdonnév, a bolygónk neve. Tehát azt mindenképp
nagy kezdőbetűvel kell írnunk. És még egy apróság: magyarul ennek
az emléknapnak a megnevezése három szóból áll. A határozott névelő is szerves része. Tehát helyesen: a Föld napja.
Horváth Géza
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További utak újulnak fel
Néhány héttel ezelőtt Zselíz területén felújult
egy 1,2 km hosszú megyei fenntartású útszakasz. A város belterületén a Nálepka százados
utcát is magában foglaló szakasz javításával egy
4,2 km hosszú, egységes felújult útszakasz jött
létre a nagypusztai útkereszteződéstől Zselízig,
amely három részben újult fel: az első két
szakasz az elmúlt években, a harmadik pedig
idén. Az út felújítása tavaly tovább folytatódott
Tergenye irányában. A Nyitra megye fenntartása alá tartozó másod- és harmadrendű közutak felújítása azonban korántsem ért véget,
nyilatkozta lapunknak Csenger Tibor megyei
alelnök. „Nyitra megye éves költségvetéséből
körülbelül 7 millió eurót fordít útfelújításra. Ez
az összeg járásonként egyenlő részben oszlik
meg. Mivel a Lévai a megye legnagyobb járása,
amelynek területén az utak egynegyede található, a járás közútjainak felújítására a megye
1,7–1,8 millió eurót fordít évente” – jelentette
ki a megyei alelnök.
Idén nyáron valósul meg a Nyírágó és Farnad
közti 4,2 km-es szakasz felújítása, amelynek
folytatása Garammikola felé várhatóan két
szakaszban, 2020-ban és 2021-ben valósul
meg. Ezzel Farnad, Nagyölved, Cseke
környékén felújul az összes harmadrendű
út. Csenger Tibor elmondta: Zselíz bővebb
régiójában ezen felül további útfelújítások
várhatók. Három éve valósult meg a Szete–
Ipolypásztó útszakasz felújítása. Jövőre
ezen a vonalon a Pásztó–Szalka útszakasz
újul fel, amivel az Ipolyságot Párkánnyal
összekötő másodrendű útszakasz teljes
egészében új burkolatot kap. Erre a szakaszra
kapcsolódóan idén nyáron valósul meg
az Ipolypásztó–Zalaba 4,7 km hosszú
harmadrendű útszakasz felújítása, majd a
Zalabát Kisölveddel összekötő 3 kilométeres
szakasz jövőre vagy 2021-ben valósul meg.
A Kisölvedet Lekérrel összekötő, I/76-os
országútra kapcsolódó szakasszal együtt ezen

a területen is összefüggő felújított úttest jön létre.
„Ennek az országútnak egy része Garamkálna
és Sáró között már felújult, a munkák idén
folytatódnak. Tervezik a Zselíz–Sáró szakasz
felújítását is állami forrásból, ám ennek
időpontját még nem tűzték ki” – tájékoztatott
Csenger Tibor az állami útfelújítási tervekről
is. Hozzátette, hogy a megye is tervez
felújításokat ebben a térségben is, mégpedig
egy Garamszentgyörgyöt érintő 1,4 km hosszú
útszakaszét. Kisóvár irányában tavaly újult fel
egy útszakasz, a hiányzó 1 kilométeres szakasz
munkálatait a község területén található híd
felújításával és szélesítsével kötik össze, amelyre
a megnövekedett forgalom miatt van szükség.
„Az előző választási időszakban a járás északi
területein nagyobb arányban valósultak meg
útfelújítások, ezért ebben a ciklusban megpróbáljuk ezt az aránytalanságot kiegyenlíteni.
Úgy gondolom, hogy a ciklus végére komoly
eredményt tudunk majd felmutatni az utak

felújításában“ – fejezte ki megalapozott reményeit Nyitra megye zselízi alelnöke.
(ik)

Ráfizetünk a felelőtlenségre
A Fučík utcai lakóházak lakóinak gondjairól
már a múltban is beszámoltunk. Akkor
a földszinti közös helyiségek szennyvízzel való
elárasztásáról volt szó. A Fučík és a Kórház utca

sarkán, a Jednota COOP üzlettel szemben
található vízátemelő állomás meghibásodása
okozta a problémát, aminek következtében
a szennyvíz felgyülemlett a vezetékekben.
A meghibásodást azok a lakosok okozták,

akik textil törlőkendőiket a wécén húzták
le ahelyett, hogy bedobták volna a szemétbe.
Emiatt eldugult a szivattyú.
Haris Péter, a városi hivatal vagyonkezelési
osztályának vezetője elmondta: a probléma
továbbra is aktuális. Áprilisban a szivattyút
kellett tisztítani, amikor is a városi dolgozóknak kézzel kellett a textildarabkákat (higiéniai és nedvesített törlőkendők) eltávolítaniuk. Ezek ugyanis a vécépapírtól eltérően
nem bomlanak le apró darabokra. Ezért is
tüntetik fel az ilyen termékek csomagolásán,
hogy használat után a szemétbe, és nem
a vécébe dobandók.
A Nyugat-szlovákiai Vízművek figyelmeztet,
hogy néhány lakó fegyelmezetlensége miatt
akár a vízdíj is növekedhet. Ez is egyike
azoknak a példáknak, amikor egyesek felelőtlenségére mindenki ráfizet.
(šh)

Új időszámítás az
Országos Népművészeti
Fesztivál történetében
Miután az Országos Népművészeti Fesztivál
tavaly felkerült a CIOFF (International
Council of Organizations of Folklore
Festivals and Folkart) világfesztiválok
listájára, az idei, sorrendben már az 53.
rendezvény mérföldkövet jelent a zselízi
fesztiválok történetében. Erről az ONF
fesztiváligazgatója, Juhász Eszter számolt
be április végén. Az idei fesztivál 2019.
június 12—16-án valósul meg, tehát az
eddigiektől eltérően nem 3, hanem 5 napos
rendezvény fogadja a látogatókat. További
újdonság lesz a fesztivál nemzetközi jellege.
Idén először 5 ország képviseletében
175 amatőr művész mutatkozik be,
képviselve országuk hagyományait, és
hozzájuk csatlakoznak a Szlovákiában
élő más nemzetiségek képviselői is.
Természetesen a fesztivál hagyományos
jellegét adó fellépők sem hiányoznak majd.
„Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a
szakemberekből álló programtanács a már
működő műsorkoncepcióval a felvidéki
magyar népművészeti kultúrát fokozatosan
beépítse a Kárpát-medence kulturális
életébe, annak forgatagába. Örülnénk, ha
Pozsonytól Ágcsernyőig a népművészet
minden ágából a legjobbakat idén is fel
tudnánk sorakoztatni” – nyilatkozta Juhász
Eszter, aki egy kis ízelítőt bocsátott lapunk
rendelkezésére a rendezvény tervezett
programjából. A gyermek-, iúsági és
felnőttcsoportok mellett fellépnek külföldi,
a CIOFF által delegált vendégcsoportok
és énekkarok is. Lesz kézművesek és helyi
termékek kirakodóvására, Gyermekvilág a
Triola Gyerekházzal, színházi programok,
műsorok a Pajtában, Csináld magad!
foglalkozások,
főző-,
pogácsasütő,
réteshúzó versenyek. Bemutatkozik a
garamszentgyörgyi tájház, a budapesti
Szent Lámpás Program, a Szent Jakab-téren
Szeretethíd lesz. Néhány név a meghívott
szereplők sorából: Háromszék Táncegyüttes,
Körhinta – a Magyar Nemzeti Színház és
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös
produkciója, Határon túli nemzeti tánc
– az Iú Szívek Táncszínház produkciója,
Ruthenia ruszin néptáncegyüttes.
„Fontos szempont, hogy az ONF igazi családi
fesztivál, amely minden korosztálynak minőségi szórakozást kíván nyújtani. Bízunk
benne, hogy a fesztivál életében megkezdett
»új időszámítás« az átalakult társadalmi
közegben is maradandó értékkel szolgál.
Az értékek ápolása mellett a világviszonylatban is fontos magyar népi kultúra szinte
minden elemét megjelenítjük a kínálatban”
– vallott a közelgő rendezvény minőségi elvárásairól a fesztiváligazgató.
(ik)
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Jóváhagyták a munkásszálló eladását
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a városi rendőrség kerékpáros őrjáratainak,
valamint a mikolai Slovna üzemanyagtöltő-állomás melletti gyalogátkelőhely
előkészítése. A polgármester elmondta: a
városi rendőrséggel kapcsolatban egyelőre
más témák állnak a figyelem központjában,
a kerékpárút kiépítése után jöhet szóba
a kerékpáros őrjáratok kérdése. A városi
hivatal építési osztályvezetője szerint a garammikolai gyalogátkelőhely ügyén viszont
folyik a munka. Gubík Emese nyilatkozata
szerint a város már megrendelte az útjelzés
tervdokumentációját.
A testület tudomásul vette a lakbérhátralékok helyzetéről és behajtásáról szóló
beszámolót. Egy helyi vállalkozó Petőfi
utcai ingatlanvásárlási kérvényének előterjesztése az épület vagyonjogi tisztázásának
céljából lekerült a napirendről. A város jogi
képviselője, Nyúl József szerint ez három
hónapon belül megvalósulhat. A napirendi
pontot elnapolták. A testület ezután jóváhagyta a SymarTech K. telekvásárlási
kérvényét, a telkeket értékbecslő megállapítása alapján 760 euróért adja el a város.
Az önkormányzati szerv megbízásából
a képviselők közül Polka Pál és Csonka

Házasságkötés
rövidesen
a kastélyban is

Az Esterházy-kastély néhány helyiségének
felújítását követően megnőtt az érdeklődés
a megújult termek hasznosítása iránt. A
kastély felújult része színhelye volt már a
városi napok rendezvényeinek, különféle
komolyzenei koncerteknek vagy helyi jellegű könyvkeresztelőknek. Juhász András
zselízi polgármester egy alkalommal azt
nyilatkozta: a házasulni készülő párok azzal
a kéréssel keresték meg, hogy a kastélyban
szeretnék megtartani esküvőjüket. Mindeddig ez nem volt lehetséges, ám a város ki
szándékozik elégíteni ezt az igényt is.
Házasságkötést a polgármester vagy megbízott képviselő vezethet, ebben a választási
időszakban Polka Pál és Csonka Ákos. A
képviselő-testület határozata alapján a házasságkötések színhelye a városi hivatal esketőterme, lehetséges időpontja pedig egyéni esetek
kivételével pénteken 10.00 és 15.00 óra, illetve szombaton 13.00 és 18.00 óra között.
Kivételt a polgármester tehet egy erre az
esetre szabott rendelet kiadásával. Juhász
András március végén kijelentette: ilyen
módon, polgármesteri rendelet kiadásával
szeretné a közeljövőben lehetővé tenni a
házasságkötést a kastélyban. A többek által
várt lehetőség életbe lépéséről tájékoztatjuk
kedves olvasóinkat.
(ik)

Ákos végezhet polgári szertartást ebben a
választási
időszakban,
majd a testület meghatározta a házasságkötési
napokat és a lehetséges
helyszíneket is. Tudomásul vette a határozatok
teljesítéséről, valamint a
városi rendőrség márciusi
tevékenységéről
szóló beszámolót.
Az ülés általános vitájában
a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet
arról, hogy tárgyalt CserA mikolai benzinkútnál belátható időn belül gyalogátkelőhely létesült.
ba Jánossal a garammiko(fotó: ik)
lai park városi tulajdonba
vételének lehetőségeiről.
Szavai szerint a tárgyalás sikeres volt, a felek eladásakor legyenek tekintettel arra, ha
megállapodtak, hogy kidolgozzák a kérdés az érdeklődő zselízi. A polgármester ezzel
részleteit. Az egyik jelenlevő polgár kezde- kapcsolatban elmondta: támogatja, hogy
ményezésére a vitázók visszatértek Fábik általános előnyt jelentsen, ha a kérvényezőt
Károly ingatlan-eladási kérvényére, hogy helyi mivolta miatt a képviselők ismerik. A
jobban megvilágítsák az üggyel kapcsolatos konkrét üggyel kapcsolatban a képviselők
fogalmakat. A polgármester mikolai parkról közül is többen jelezték: a felszólaló nyitott
folytatott tárgyalásának eredményeit a jelen kapukat döngetett, hiszen maguk is osztják
levő Cserba János is megerősítette, aki fel- ezt a nézetet.
kérte a képviselőket, hogy a városi vagyon
(ik)

Ismét jól gazdálkodott a megye,
újabb beruházások következhetnek
Ismét megújult egy megyei út zselízi szakasza. A vasúti átjárótól a parkig terjedő
Nálepka százados út 1,2 kilométeres szakasza új burkolatot kapott. A kivitelezésnek
már az ősszel meg kellett volna valósulnia,
de a közútkezelő társaság a kedvezőtlen
időjárás miatt elhalasztotta.
Nyitra Megye Önkormányzata május 6-i
ülésén elfogadta a 2018-es év gazdasági zárszámadást, melyből kiderült, hogy a megye
gazdálkodása során 9,6 millió eurós többlet
jött létre, további 6 millió eurón felüli összeg
pedig a pénzügyi tranzakciókból származik.
„Ez a 16 millió euró bekerül a megye tartalékalapjába, amiből újabb beruházásokat
és felújításokat fogunk végrehajtani” – nyilatkozta erről Csenger Tibor, Nyitra megye
alelnöke. „Ezen felül jóváhagytuk a megyei
hivatal javaslatát is, ami a másodosztályú
megyei utak felújítására vonatkozik. Ennek
értelmében Nyitra megye egy 15 millió eurós,
kormány által garantált, kamatmentes kölcsönt vehet fel, hogy abból a megye területén
található, útszakaszok megújuljanak. Hogy
konkrétan melyik útszakaszok lesznek ezek
azt a június 24-i ülésünkön határozzuk meg.”
Nagyon fontos lépésként Nyitra megye csatlakozott egy 2,5 millió euró értékű, uniós
projekthez, amely optimalizálná az EU

területén levő, magasabb rendű közlekedési
hálózatokat. A vízi utakat és a vasútvonalakat, az európai szintű korridorokat hangolná össze. „Ennek keretében a teherszállítás
szempontjából a vízi utakat és a vasúti
folyosókat hangolnák össze Hamburgtól
Budapestig, illetve a közutakat Német-,
Cseh- és Magyarország, valamint Szlovákia
között. Szükség szerint azokat integrálnák.
Megyénk területén e szempontból két fontos
csomópont, Komárom és Párkány adottságait
vizsgálják majd, illetve uniós támogatásból
mindkét helyen fejlesztésekre kerülhet sor”
– tette hozzá Csenger.
Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője pedig
arról tájékoztatott, hogy képviselőcsoportjuk javasolta: ne csak a törvényből adódóan,
49 vagy annál több alkalmazottal működő
megyei fennhatóságú oktatási, kulturális,
szociális és egészségügyi intézmények dolgozói kapják meg az államilag támogatott
üdülési utalványokat, hanem a diszkrimináció elkerülése végett a 49-nél kevesebb
dolgozóval működők is. „A testület jóváhagyta, hogy javaslatunknak megvizsgálja a
pénzügyi hátterét. Ha meglesznek a szükséges
anyagiak, akkor vélhetően megvalósulhatnak ezek a lépések” – zárta Farkas.
Csonka Ákos
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Európai parlamenti képviselőket választunk.
Mi a választások tétje? Milyen a lakosság választási kedve?
(6–7. oldal)
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A májusfaállítás Szódón ismét hagyománnyá vált, még rossz idő esetén is megtartják. Így történt
május 1-jén is, amikor esőben állították fel az idei májusfát.
Foto: (sg)

A szlovák alapiskolában a tavalyinál több,
a magyarban kevesebb az elsős
Április elején mindkét zselízi alapiskolában megtartották a 2019/2020-as
tanévre szóló beiratkozásokat. A Béke
utcai szlovák tannyelvű alapiskolában szeptemberben várhatóan 75
gyermek ül be az iskolapadokba első
alkalommal, ami 13-mal több, mint
tavaly, amikor 62-en kezdték az iskolalátogatást. Közülük 47 lány és 28 fiú.
24 gyermek a környező falvakból jár
majd be, 51 gyereknek Zselízen van
az állandó lakhelye. Előreláthatólag
heten fognak halasztani.
A magyar tanítási nyelvű alapiskolában az új tanévben csipán 22 elsős
lesz, ami jelentősen, 11-gyel kevesebb,
mint az idei tanévben. Kilenc lány és 13 fiú kezdi meg szeptemberben az első osztályt, kilencen
bejáró tanulók lesznek, 13-an zselízi lakosok. Három gyermek esetében várható halasztás.
(šh, fotó: AI Zselíz)

A zselízi városi képviselő-testület április 25én a városi hivatal esketőtermében tartotta
5. rendes ülését. A tárgyalást Juhász András
polgármester nyitotta meg és vezette. Viszonylag kevés téma volt ezúttal napirenden, ezért az ülés rendkívül gyors lefolyású
volt. Bevezetőben a testület jóváhagyta a
városi rendőrség felszerelésének egyes részeiről szóló, 2019/2 sz. általános érvényű
rendeletet (ÁÉR), amelyet azért nyújtottak
be, hogy a valós helyzetet összhangba hozzák a törvénykörnyezettel.
A testület jóváhagyta a munkásszálló és
a környező telkek eladását. Az ingatlanokat 230 ezer euróért a nyitrai Dynamik
Real2 K. vásárolta meg a közbeszerzés
nyerteseként. Az adásvétel az objektum felújításának és jellegi átépítésének első lépése,
amelyek nyomán 19 bérlakást alakítanak ki
az épületben. Miután az ingatlanfejlesztő
vállalat megvásárolja az épületet, felújítás
után eladásra kínálja a városnak, amely
a tervek szerint a vásárláshoz az építési
minisztérium támogatásának, valamint az
Állami Lakásfejlesztési Alap kedvezményes
hitelének felhasználásával finanszírozza a
költségeket.
Jóváhagyta a művészeti alapiskola jelenlegi
épületének felújítására vonatkozó pályázat
benyújtását. A felújítás után bölcsődét és
óvodát alakítanának ki az objektumban. A
pályázat számol az épület hőszigetelésével
is. A testület a határozatban biztosította
a pályázat lebonyolítását, 17 500 eurónyi
társfinanszírozását, valamint az esetleges
jogosulatlan költségek fedezését. A képviselők tudomásul vették a város gazdasági
és társadalmi fejlesztési programjának
tavalyi teljesítéséről szóló beszámolót. Ezzel kapcsolatban Ivan Pál két intézkedés
iránt érdeklődött: milyen szakaszban van
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