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Na deň detí v parku bolo zaregistrovaných
550 detí, ktorí v sprievode svojich rodičov
prišli v sobotu 25. mája do mestského parku, aby sa presvedčili o starej pravde. Tá
hovorí, že odvážnemu šťastie praje, a naozaj: po upršanom týždni svitlo v sobotu na
krásny letný deň, ktorý potešil organizátorov aj účastníkov.
(Viac na 6. str.)

Májové zasadnutie MsZ

Plynulosť
rokovania vďaka
práci komisií
V stredu 29. mája dopoludnia sa poslanci
mestského zastupiteľstva zišli na svojom
6. zasadnutí. Viedol ho primátor mesta
Ondrej Juhász. Na programe bolo aj
prerokovanie návrhu druhej zmeny rozpočtu mesta na rok 2019. Ako sa vyjadril
poslanec a zároveň predseda komisie
ekonomiky Tibor Csenger, aj keď sa
komisia nezišla v potrebnom počte, aby
mohol byť návrh riadne prerokovaný, je
v súlade s predchádzajúcimi dohodami a
nie je problém ho podporiť.
Rovnako bezproblémové bolo aj prerokovanie ďalších bodov, ktorými boli
žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo
vlastníctve mesta, prenájmov mestských
pozemkov, schválenie uzavretia kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti, správa o podaných súťažných návrhoch na prenájom nebytových priestorov alebo zriadenie vecného bremena
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v rozšírení infraštruktúry
- verejného vodovodu.
Poslanci schválili žiadosť občianskeho
združenia Mikulčan o prenájom nevyužívanej mestskej nehnuteľnosti na
Nábrežnej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa za euro.
Plynulosť priebehu rokovania bola
dosiahnutá aj vďaka tomu, že uvedené
body už boli prerokované v komisii výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia. A podobne to bolo aj s ďalšími bodmi - správou o výsledku finančnej
kontroly, kontrole plnenia uznesení a
činnosti mestskej polície. K nej sa síce
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Ešte v priebehu mája sa začala legislatívna
príprava výstavby cyklotrasy, ktorá bude
viesť od námestia po Sládkovičovej ulici k
Hronu, kde sa rozdelí na dve vetvy. Jedna
vetva povedie k mostu a odtiaľ až k podniku Selyz Nábytok, druhá popri Hrone
do Mikuly a Svodova.
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cena: 0,35 eur

Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta,
keď sa ich zúčastnilo 1 007 398 voličov. V Nitrianskom kraji sa dosiahla účasť 20,47 %, keď
kvolebným schránkam prišlo 116 422 občanov, v okrese Levice to bolo 21,14 % pri účasti
19 703 voličov, v Želiezovciach bola dosiahnutá účasť 18,75 %, keď k volebným schránkam
pristúpilo 1084 občanov mesta.
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Mestské dni
- s obnovenou kulisou

Mestské dni v Želiezovciach sa tento rok
konali v netradičný termín – koncom mája
a začiatkom júna, čo sa mierne vymykalo zo
zvyklostí predchádzajúcich období, kedy sa
uskutočnili v druhej polovici júna, prípadne
v septembri. Načasovanie mestského podujatia však už niekoľko rokov musí brať do
úvahy aj staronový fenomén: csemadokovský festival, s ktorým ich spájajú hlbšie putá.
Mestské dni vznikli v 90. rokoch po tom, čo
sa v Želiezovciach prestali organizovať celoštátne festivaly. Tradícia pretrvala dodnes,

a tak začiatok leta v meste je obdobím niekoľkých celovíkendových podujatí.
Ako viacero podujatí tento rok, aj mestské dni
ohrozovalo počasie, dokonca bolo potrebné
v poslednom momente zmeniť aj lokalizáciu
jednotlivých programov. A ako v prípade
viacerých podujatí, samotným mestským
dňom nakoniec počasie prialo. Pôvodne sa
mali uskuktočniť v parku a kaštieli, nakoniec
jednotlivé programy prebiehali v Dome kultúry, kaštieli a na námestí.
Oficiálnym úvodom podujatia bolo sláv→2
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MŠ do kamennej budovy, vzniknú aj mestské jasle
V bývalej budove Gymnázia J. A. Komenského, susediacej so ZŠ s VJM, prebiehajú
rekonštrukčné práce s cieľom zriadenia
detských jaslí a vytvorenia priestorov pre
miestnu MŠ s VJM, ktorá sa tam má presťahovať z objektu na Ul. SNP 9. Investorom
je reformovaná cirkev, ktorej zdroje na tieto aktivity poskytla maďarská vláda. S postupným zvyšovaním dopytu po pracovnej
sile celkovo rastie aj záujem obyvateľov po
službách v oblasti starostlivosti o deti do
veku 3 rokov. Preto súbežne s prípravnými prácami na zriadení jaslí s výchovným
jazykom maďarským začalo mesto vyvíjať
aktivity na uspokojovaní podobného
dopytu zo strany slovenských rodín. Ako
možné sídlo pre mestské jasle a slovenskú
MŠ, ktorá by sa tiež mala presťahovať zo
súčasných priestorov, označilo súčasný
objekt ZUŠ na Ul. Ľ. Štúra, v ktorom v minulosti materská škola už pôsobila.
Očakáva sa, že rekonštrukcia bude financovaná z viacerých zdrojov, projektových
aj vlastných prostriedkov mesta. Mesto
počíta s využitím nenávratných finančných príspevkov z troch projektov. Prvý je
zameraný na vytvorenie materskej školy s
rozpočtovými nákladmi 307 tis. eur, ďalší
na zriadenie jaslí s rozpočtom 350 tis. eur,
tretí na zníženie energetickej náročnosti
budovy s rozpočtom asi 500 tis. eur. „Celkové náklady prestavby sú vyčíslené na asi 1,3
milióna eur. Prvé dva projekty sú dvojkolové
a prvým kolom prešli bez výhrady, dostali
sme k nim pozitívnu hodnotiacu správu, na
základe ktorej postúpili do druhého kola. V
ich prípade máme dôvod očakávať, že budú
úspešné. Projekt zníženia energetickej náročnosti, zahŕňajúci zateplenie objektu, výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu strechy,

mal byť vyhlásený
už v zime, zatiaľ
nebol, čakáme na
projektovú výzvu.
Ak bude mesto v
týchto projektoch
úspešné, asi 70 %
nákladov
rekonštrukcie objektu
vykryje z cudzích
zdrojov,” povedala
Gabriela Bieliková,
pracovníčka oddelenia výstavby,
územného rozvoja
a životného prostredia MsÚ v Želiezovciach. Podľa
primátora je budova v zlom technickom stave, preto určité
zásahy sú nevyhnutné aj v prípade, že by
mesto projektové zdroje nezískalo. „Aj keby
sme žiadny nenávratný finančný príspevok
nedostali, čo je nepravdepodobné, musíme
počítať s opravou strešnej krytiny a potom
podľa finančných možností pokračovať z
vlastných prostriedkov. Strechu však v kaž-

dom prípade musíme opraviť. Ide približne o
sumu 240 tis. eur,” vyhlásil Ondrej Juhász.
Jasle, ktoré tam majú byť zriadené po prestavbe, budú mať kapacitu 15 detí, materská
škola rozšíri svoje súčasné kapacity. Oproti
súčasným štyrom triedam ich bude mať
päť, z toho štyri budú s celodennou, jedna s
poldennou prevádzkou.
(ik)

Plynulosť
rokovania...
1→

vyskytli pripomienky, ale až v rámci záverečnej diskusie, keď z úst poslanca Pavla Ivana zaznela na jej adresu pochvala.
Pri Rozine sa jej podarilo odhaliť občana
vyvážajúceho odpad na čiernu skládku.
Pavel Polka potom tlmočil prípad istého
bývalého poslanca NR SR, ktorý v jednu
nedeľu v Želiezovciach pri cintoríne videl pohybovať sa obnaženú staršiu ženu.
Telefonoval na mestskú políciu, kde ho
odkázali na OO PZ SR a tí zase na Mestskú políciu. Prítomný náčelník MsP sa
vyjadril, že v nedeľu MsP neslúžila a o
tomto prípade nevie. Z úst niekoľkých
prítomných, vrátane primátora, zaznela
aj pochvala dňa detí v parku. (šh)

OZ Mikulčan pôsobí v mestskej časti Mikula od roka 2010. Za toto obdobie združenie
usporiadalo každoročne veľa podujatí pre občanov mestskej časti, ale aj Želiezoviec a
blízkeho okolia. Združenie už v minulosti žiadalo vedenie mesta o zabezpečenie vhodnej
budovy alebo miestnosti pre svoju činnosť. Po zistení, že budova na Nábrežnej ulici 28
je v majetku mesta, sme podali žiadosť o jej prenájom. V minulosti bola využívaná ako
kováčska dielňa obce Mikula a po pričlenení obce prešla do správy mesta. Náš zámer bol
predložený na májové rokovanie MsZ, kedy bol zastupiteľstvom schválený.
Budova je v zlom stave, chýba elektrická prípojka, prípojka vody a plynu, ale sme presvedčení, že s pomocou mesta sa nám ju podarí zrekonštruovať a dať do stavu, aby mohla slúžiť
občanom Mikuly na stretávanie sa všetkých vekových kategórii: najmenších, mamičiek
s deťmi aj seniorov. Na rekonštrukciu budovy chceme v budúcnosti investovať 2 % z daní,
ktoré občania každoročne poukazujú na činnosť OZ, ale očakávame aj pomoc zo strany
mesta.
Pavol Ivan, predseda OZ Mikulčan
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Niektoré investície treba uprednostniť
Primátora mesta Ondreja Juhásza sme sa
spýtali na aktuálny stav niektorých investičných aktivít v meste.
- Ako je vidno, aj napriek
nepriaznivému
počasiu
finišujú práce na znížení
ekonomickej náročnosti budovy Mestského úradu. Aby
sa dosiahol bezbariérový
prístup, neskôr pribudnú
rampy ku vchodu na úrad
aj do knižnice. A keď sa
ešte upravia vstupné schody,
budova by mala konečne vyzerať tak, ako sa na mestský
úrad patrí.
Ešte v priebehu mája sa
začala legislatívna príprava
výstavby cyklotrasy, ktorá
bude viesť od námestia po
Sládkovičovej ulici k Hronu,
kde sa rozdelí na dve vetvy.
Jedna vetva povedie k mostu a odtiaľ až k
podniku Selyz Nábytok, druhá popri Hrone
do Mikuly a Svodova.
Kedy bude cyklotrasa dokončená?
- Harmonogram je robený tak, aby bola
cyklotrasa najneskôr v októbri hotová. Medzitým bude prebiehať rekonštrukcia strechy
maďarskej základnej školy, pretože si to
vyžaduje jej havarijný stav. Práce sa začnú
ešte v júni a budú trvať celé prázdniny. Financujeme ich z vlastných zdrojov.
Máme úspešný projekt na likvidáciu nelegálnej skládky vo Svodove za kostolom,
vedľa cintorína. V auguste by sa mali začať
práce, pracovníci Eurospinnu a mesta odpad
odstránia, vypília asi 1000 m2 náletového
porastu, na mieste ho premenia na štiepku a
odvezú. V prípade potreby vyrovnajú terén a
potom vysadia stromy. Mal by tam vzniknúť
park.
A potom je tu ďalší úspešný projekt, prístavba k Materskej škole v Mikule. Koncom leta
plánujeme začať s realizáciou.
Je nepopierateľné, že mesto vo svojich
investičných aktivitách neustáva. Čitatelia sa však pýtajú, kedy bude...
- Áno, viem. Kedy bude sprevádzkované kúpalisko. Som z toho smutný, ale v tomto roku
to pravdepodobne nebude. Zaoberám sa tým
a hľadám možnosti, ako by kúpalisko mohlo
byť schopné celoročnej prevádzky. A okrem
toho, niektoré investície musíme uprednostniť, napríklad opravu strechy maďarskej
ZŠ. Potom treba dokončiť rekonštrukciu
športovej haly T18, ktorá bola pozastavená
z dôvodu zvýšenia nákladov.
Hovorí sa, že toho chcete naraz veľa.
Vaši kritici vám to vyčítajú, kým vaši
priaznivci vám to kvitujú: Pripúšťate
si to?
- To je daň za to, že predtým sa tu toho robilo
málo. Tá strecha na maďarskej škole sa urobiť

musí, to je havarijný stav. Celá budova potrebuje rekonštrukciu. Aj ďalšie mestské budovy

potrebujú opravu, musí sa doriešiť aj problém
so školskými zariadeniami. V tomto roku sa
ešte uskutoční výmena okien na kultúrnom
dome vo Svodove a dobudovanie chodníka v
Mikule až ku koncu obývanej časti.
Je pravda, že toho chcem veľa, to si musím

priznať. Ale sčasti je to aj zdanie. Predtým sa
toho robilo príliš málo a teraz, keď sa v meste
na viacerých miestach niečo robí, ľuďom sa zdá, že je toho veľa. Niektorí
sa aj sťažujú. Ale máme na to, aby
sme smelo plánovali.
Na čo sa sťažujú?
- Na stavebný ruch. Občanov aj touto cestou prosím o zhovievavosť. Ak
chceme toto mesto dobudovať, budeme potrebovať aj veľa trpezlivosti.
Teraz sa robia tie teplovody, dobré
však je, že na centrálny zdroj tepla
bude napojená aj slobodáreň, ktorá
bude na budúci rok prestavaná na
bytový dom.
A čo som ešte nespomenul, mesto
zakúpilo ten finišer, ktorým budeme
sami vo vlastnej réžii opravovať cesty
a chodníky. V priebehu júna bude v
areáli Eurospinnu odskúšaný a zároveň vytvoríme tím, ktorý s ním bude
pracovať. Od tohto si veľa sľubujem. Najskôr
natiahneme asfalt na Sládkovičovej ulici a
potom budeme pokračovať Pionierskou a
ďalšími rozbitými cestami.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Voľby do EP: vyhrala koalícia PS–Spolu,
v Želiezovciach vysoko SMK
Celkovo dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnili v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na
Slovensku sa voľby konali v sobotu 25. mája.
Víťazom volieb na Slovensku sa stala podľa
oficiálnych výsledkov koalícia Progresívne
Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za
ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia
je ĽSNS (12,07 percenta). Do
EP sa dostali aj kandidáti za
KDH (9,69 percenta), SaS
(9,62 percenta) a OĽaNO (5,25
percenta). Zoznam zvolených
europoslancov:
PS/Spolu:
Michal Šimečka, Vladimír
Bilčík, Martin Hojsík, Michal
Wiezik; Smer: Monika Beňová,
Miroslav Číž, Robert Hajšel;
ĽS NS: Milan Uhrík, Miroslav
Radačovský; KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (po
brexite); SaS: Eugen Jurzyca,
Lucia Ďuriš Nicholsonová; OĽaNO: Peter
Pollák. Do Európskeho parlamentu sa tesne
nedostala SMK–MKP (4,96 percenta), ktorej
k pokoreniu 5-percentnej hranice chýbalo
iba 396 hlasov, ani SNS (4,09 percenta). Do
volieb bolo zaregistrovaných 31 politických
subjektov.
Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percen-

ta, keď sa ich zúčastnilo 1 007 398 voličov.
V Nitrianskom kraji sa dosiahla účasť 20,47 %,
keď kvolebným schránkam prišlo 116 422 občanov, v okrese Levice to bolo 21,14 % pri účasti
19 703 voličov, v Želiezovciach bola dosiahnutá
účasť 18,75 %, keď k volebným schránkam pristúpilo 1084 občanov mesta.

V Nitrianskom kraji vyhrala voľby SMK–MKP,
ktorá získala 17,12 % odovzdaných hlasov.
Smer–SD získal 15,7 %, koalícia PS–Spolu 14,76
%. Výsledky okrese: SMK–MKP 17,23 %, Smer–
SD 15,08 %, PS–Spolu 15,00 %. V Želiezovciach
sa zrodili tieto výsledky: SMK–MKP 34,72 %,
PS–Spolu 11,66 %, Smer–SD 11,29 %, Most–Híd
8,44 %, ĽS NS 7,40 %, SaS 7,02 %.
(ik)
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nostné vztýčenie vlajok pred
budovou MsÚ za účasti delegácií
z partnerských miest Barcs, Trstená a Isaszeg. Účastníci sa potom presunuli do DK, kde bola
inštalovaná výstava fotografií

želiezovských tvorcov s názvom
Náš najmilší svet, Želiezovce.
Svojimi prácami sa predstavili:
Anikó Botta, Ľudovít Gőbölös,

ZUŠ Franza Schuberta, tanečníci
Kincső, spevokoly Őszirózsák a
Vrbovianka. Súčasťou programu
mal byť záznam pripomienok
detí k životu mesta, ktorý však
z dôvodu organizačných zmien

futbalovom ihrisku prebiehal
turnaj prípraviek, ktorého sa
okrem domáceho tímu zúčasnili
družstvá Hronských Kľačian a

nebol odvysielaný, spracovaný
a dostupný však bude vo forme
krátkeho filmu. Spolupracujúce
deti ocenil vecnými darmi pri-

Tekovských Lužian. Delegácie
partnerských miest trávili dopoludnie na miestnej strelnici ako
hostia ŠSK Magnum.
Na nádvorí kaštiela bola inštalovaná zaujímavá výstava
známeho slovenského fotografa
Igora Grossmanna. Zaujímavá
bola nielen kvalitou snímok, ale
aj tým, že fotky boli urobené v
jeden deň roku 1974 v Želiezovciach. Moment zachytený na
Ferenc Henczi, Géza Horváth,
Kristián Opavský, Csilla Révész,
Regina Riedl, Irena Szobyová.

Výstavu dopĺňanli výtvarné
práce detí a fotografie zo života
miestnych školských a predškolských zariadení. Návštevníkov
čakal aj kultúrny program, na
novorekonštruovanom javisku
sa predstavili žiaci a učitelia

mátor mesta Ondrej Juhász. Vo
večernom programe na námestí
vystúpila
skupina Estendøn,
blues-rocková skupina Olivérsky,
reagge skupina N30, ktorá mala
vo svojich radoch Želiezovčana
Alexandra Szimondela a v prestávke sa blysol ďalší nadaný miestny hudobník, gitarista Attila
Peter Belák. O neskoro večernú
zábavu sa postaral DJ Spiko.
Sobotňajší program mal športovejší charakter. Na tenisovom
kurte sa odohrával posledný
zápas aktuálnej sezóny 2. ligy
– Západ, ktorý bol zároveň
tenisovým
derbym
medzi
dvomi najvyššie účinkujúcimi družstvami okresu Levice,
Želiezovcami a Tlmačami. Na

fotografiách, na jednej sa dokonca jeden z návštevníkov výstavy
spoznal v jednom z odfotených
detí. Rovnako pozoruhodný bol
koncert barokovej hudby v podaní kvarteta Tempo d´Amore
a vystúpenie japonskej speváčky

Nao Higano s klaviristkou Zuzanou Biščákovou.
Večer na námestí patril opäť
hudbe. Najprv sa predstavila ret-

ro spevácka skupina Nostalgia z
Hronoviec, následne si prítomní
vypočuli známe swingové melódie v podaní Golddies – Swingatlan Ügynökség, slovenskú
skupinu Peter Bič Projekt, potom
do neskorej noci hrala do tanca
miestna skupina M-Vocal.
Námestie bolo plné ľudí, ktorí sa
bavili o každodenných záležitostiach rovnako, ako i o zásadných
otázkach. Mestské dni sa sem
vrátili po niekoľkých rokoch, keď

boli usporiadané na amfiteátri
alebo pri kaštieli. Avšaj prvýkrát
od ich existencie im kulisu robila
rekonštruovaná, obnovená budova mestského úradu a svietiace
hodiny na veži blízkeho kostola.
(ik, foto: ik, lb, šh)
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Schubertiáda: mladí interpreti nadchli publikum
Nevšedný zážitok čakal fanúšikov klasickej
hudby, ktorí v sobotu 18. mája navštívili
kaštieľ Esterházyovcov. Konala sa tam Jarná Schubertiáda organizovaná občianskym
združením Castellum Zeliz. Komorný
koncert bol zaujímavý hneď z niekoľkých
dôvodov, najmä však vzťahom nízkeho
veku interpretov a vysokej kvality ich
prednesu. Pomyselné pódium v obnovenej
sále grófskeho kaštieľa, v ktorej pred dvomi
storočiami hrával aj sám Franz Schubert,
patrilo tentoraz mládeži. Ak niekoho tento
fakt, propagovaný aj na plagáte, prípadne
odradil, môže ľutovať. Kvalita prednesom
rozhodne nechýbala a možno nie je prehnané hovoriť o tom, že prítomní diváci si
v budúcnosti ešte zaspomínajú na umelcov,
ktorých videli hrať v želiezovskom kaštieli
v čase, keď ešte neboli verejnosti všeobecne
známi. Je takmer isté, že niektorí z účinkujúcich takými budú.
Podujatie otvoril hlavný organizátor podujatia Pavel Polka, ktorý privítal primátora
Ondreja Juhásza a ostatných záujemcov.
Ako prvý vystúpil spevokol a sóloví hudobníci – žiaci ZUŠ Franza Schuberta

v
Želiezovciach.
Potom sa predstavil región v širšom
poňatí – mladí hudobníci a speváci
zo Šiah, Ostrihomu, Nových Zámkov,
Bratislavy
a Galanty, ktorí
jeden po druhom
stále viac nadchýnali publikum.
Návštevníkov
a
účinkujúcich, ako
to pomaly už býva
zvykom, čakalo na
nádvorí
kaštieľa
pohostenie. Záujemcovia si mohli
pohovoriť s mladými umelcami, ich rodičmi a podeliť sa o svoje čerstvé dojmy
pri káve, víne, chlebíčkoch či Sacherovom
reze.
Tradícia Schubertiád rýchlo zapustila svoje
korene v miestnom kaštieli, koncerty na
vysokej úrovni uspokoja aj náročného

poslucháča. Ak by sa podarilo pokračovať
v rekonštrukcii objektu a obnoviť zadnú
veľkú sálu, ich blahodarné účinky by si
mohlo užiť viac záujemcov. Záujem by isto
nechýbal, ten si organizátori už zabezpečili
vhodným výberom interpretov, tak v minulosti, ako aj teraz.
(ik)

Zborový festival s účinkovaním Szíjjártóovej
Keď sme v roku 2011 prinášali
článok o Festivale speváckych
zborov Eugena Szíjjártóa, konanom pri príležitosti polstoroč-

rôzne konerty zborovej hudby na
vysokej úrovni.
Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia

zbor z Tešedíková (pod vedením dirigentky Katalin Jónás),
želiezovský Zmiešaný spevácky
zbor Franza Schuberta (vedený

nice od založenia Celoštátneho
festivalu speváckych zborov
(ktoré bolo tiež v Želiezovciach),
reportáž sa končila prianím, aby
sa tu aj v blízkej budúcnosti konali podujatia podobnej úrovne.
Stalo sa, po necelých 8 rokoch
sa v želiezovskom Dome kultúry opäť konal festival na počesť
tohto uznávaného skladateľa.
Pravda, dodávame: aj v uplynulých rokoch sa tu uskutočnili

narodenia Eugena Szíjjártóa, zorganizovalo ho Občianske združenie Želiezovské hlasy, mesto
Želiezovce, Maďarská spoločnosť
priateľov hudby, Spolok za zachovanie a rozširovanie kultúrneho
dedičstva Eugena Szíjjártóa a ZO
Csemadok v Želiezovciach. Na
festivale sa predstavil domáci
Detský spevácky zbor Franza
Schuberta (pod vedením Diany
Horváthovej), Ženský spevácky

Gézom Horváthom), komárňanský Zmiešaný spevácky zbor
CONCORDIA (pod vedením
Istvána Stubendeka) a Spevácky zbor maďarských učiteľov
na Slovensku (pod taktovkou
Mónika Józsa). Spoločným menovateľom účinkujúcich bola
kvalita prednesu, veď už prvý,
detský zbor predstavil moderátor večera Géza Horváth ako
teleso, ktoré deň predtým získalo

strieborný veniec na celoštátnej
súťaži spevokolov Znejúca pieseň
v Galante, spevokol z Tešedíkova
ako najlepší maďarský ženský
zbor na Slovensku, komárňanský
zbor ako jeden z vôbec najlepších
na Slovensku. O ďalších dvoch
zboroch sa nezmienil z dôvodu,
že jedného je členom, druhého
dirigentom, pozorní poslucháči
zborovej hudby však o ich kvalite
vedia, alebo sa dozvedeli priamo
na podujatí.
Na koncerte sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Juhász, ktorý
bol aj jeho garantom, podpredseda NSK Tibor Csenger, predstavitelia miestnych spolkov
a
hudobných
profesijných
združení, syn skladateľa Eugen
Szíjjártó ml. a vnučka Albertina
Szíjjártó, ktorá jedno dielo aj
dirigovala.
Počas spoločného vystúpenia
všetkých účinkujúcich si nejeden divák pripomenul historku
o prvom, zakladajúcom podujatí Celoštátneho festivalu speváckych zborov v Želiezovciach,
keď sa pod spevákmi prepadlo
javisko. Tentoraz vydržalo, a tak
je možné očakávať, že podobné
podujatie sa v našom meste ešte
uskutoční.
(ik)
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Mimoriadny záujem o deň detí v parku
Po pozitívnych skúsenostiach z minulého
aj predminulého roka zorganizovalo OZ
Želiezovčan v spolupráci s OZ Mikulčan
a OZ Svodov ďalší Deň detí v parku. O jeho
popularite hovorí fakt, že svoju akciu ešte nestihli ani poriadne spropagovať a počet prihlásených detí už niekoľko týždňov pred jej

konaním presiahol kapacitné možnosti. Na
deň detí v parku bolo zaregistrovaných 550
detí, ktorí v sprievode svojich rodičov prišli
v sobotu 25. mája do mestského parku, aby
sa presvedčili o starej pravde. Tá hovorí, že
odvážnemu šťastie praje, a naozaj: po upršanom týždni svitlo v sobotu na krásny letný
deň, ktorý potešil organizátorov
aj účastníkov.
Pre deti bolo pripravených
množstvo atrakcií, predviedli
sa dobrovoľní aj profesionálni
hasiči, záchranári, kynológovia,
motorkári. Deti sa mohli oboznámiť s komunálnym strojovým
parkom mesta a pozrieť si pozoruhodný výkon silného človeka
z blízkych Veľkých Ludiniec,

Čierna skládka ho vyšla draho
Tvrdo doplatil na radu svojho kamaráta občan Tekovských Lužian, ktorý namiesto toho,
aby svoj odpad odviezol na miesto, ktoré je na
to určené, ho vyhodil pri ceste neďaleko Roziny. Do odpadu, ktorého podľa jeho vyjadrenia
bolo tak na malý príves za osobné auto, pridal
aj hromadu papierov, pôvodne určených do
školského zberu svojho dieťaťa, medzi nimi aj
písomnosti s adresou, prezrádzajúce pôvodcu
odpadu.
Práve to bolo pomôckou hliadky mestskej polície pri odhalení páchateľa. Hliadka v zložení
Gabriel Streba a Ladislav Stellár začala navštevovať túto lokalitu v rámci svojej služby po
nedávnej reorganizácii rajónov MsP, kedy im
táto oblasť pribudla ako nový rajón. Neprešiel
ani mesiac a prvé výsledky sa dostavili. Pri
rutinnej obhliadke okolia zistili rozrastajúcu
sa skládku tesne pri ceste, kde po krátkej prehliadke terénu odhalili aj totožnosť páchateľa.
Ten pri stretnutí s primátorom priznal svoju
vinu a zaviazal sa, že ako kompenzáciu odvezie na vlastné náklady jednu fúru z tejto
divokej skládky na regionálnu skládku v Sikenici vlastným traktorom a veľkou, 9-tonovou

vlečkou. Svoj záväzok splnil 5. júna, keď smeti
naložili pomocou mestskej techniky. Pri uvedomení si svojho nesprávneho rozhodnutia,
nezákonného konania a ceny 42 eur za uloženie tony odpadu na skládke páchateľ vyhlásil,
že sa už nikdy neuchýli k zakladaniu alebo
rozširovaniu nelegálnych skládok. Toto jeho

ktorý sa predviedol ťahaním kamióna. Zapojili sa do rôznych aktivít, súťažných disciplín
ako lukostreľba, futbal, prechod labyrintom,
zdolanie lanového mosta a pod. Odmenou
za získané pečiatky za účasť v aktivitách boli
rôzne lákavé ceny. Obľúbeným a vyhľadávaným miestom bola lokalita pri kaštieli, kde
sa maľovalo na tvár, pripravovali sa špeciálne
účesy a ďalšie aktivity pre najmenšie deti.
Stanovištia boli opäť rozmiestnené po celom
parku, priestranstvo pri stánkoch s občerstvením za amfiteátrom bolo celé dopoludnie
zaplnené. Na svoje si prišli aj dospelí, ktorým
podujatie s účasťou úctyhodnej časti mestskej populácie poskytlo príležitosti na debaty, ale samozrejme najmä radosť z úprimnej
radosti svojich ratolestí.
(ik)

rozhodnutie kvitovali aj prítomní členovia
MsP, ktorí pre mestské noviny potvrdili, že
v podobných prípadoch budú mimoriadne
dôslední a nekompromisní, aby prípadným
zablúdilcom dopomohli k takémuto správnemu rozhodnutiu ešte skôr, ako sa prípadného
nezákonného činu dopustia. Ako vieme, každý
máme svoje osobitné
motivácie, niekto má
rešpekt pred prírodou,
niekto pred zákonom.
A kto ani pred jedným,
čoraz častejšie pochodí
podobne, ako mladý
muž z Tekovských Lužian, čiže za uloženie
smetí v prírode zaplatí
v konečnom dôsledku
niekoľkonásobok
nákladov
legálneho
uloženia odpadu, pretože mesto v boji proti
čiernym skládkam nasadzuje už aj fotopasce.
Ladislav Levicky
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...ktorí sa starajú
Často si po meste všímame stavy, javy, situácie, ktoré sa nám nepáčia. Tie si akosi
všimneme skôr a rovnako skôr zdvihneme
hlas, keď sa nám niečo nepáči, než vtedy, keď
sme s niečím spokojní. Objektivita si však
vyžaduje vyrovnaný prístup k negatívnym
i pozitívnym javom, teda, ak ju pokladáme za
dôležitú. Keďže od doby, kedy ešte fungujúce
výbory mestských častí organizovali súťaže
o najkrajší balkón, predzáhradku a okolie
rodinného domu, čo už je poriadnych pár
rokov, neboli verejne pochválení spoluobčania, ktorí sa viditeľne starajú o svoje okolie,
rozhodli sme sa, že z času na čas prinesieme
správu o niekoľkých takýchto príkladoch.
Tipy, samozrejme, očakávame aj od vás, čitateľov našich novín.
Pri pešej prechádzke Poštovou ulicou sa nedá
nevšimnúť si upravené okolie najmä jednej z
bytoviek. Pokosená tráva, nový chodník, udržiavané záhony s kvitnúcimi kvetmi. Okolie
bytovky s adresou Sládkovičova 4 (ulica
súbežná s Poštovou, na ktorú bytové domy
za poštou patria) sa od ostatných začalo líšiť
pred niekoľkými rokmi. Obyvatelia blízkych
bytov poznajú aj dôvod: vtedy sa sem prisťahovala pani, ktorá sa o okolie najviac stará a
dokáže motivovať aj ostatných. „Skrášľovať
okolie bytovky a starať sa o okolitú zeleň sme
začali pred štyrmi rokmi. Najprv sme vytrhali
vyschnuté ruže, pod záhony sme umiestnili

geotextíliu, aby sme zabránili zarastaniu burinou a začali sme vysádzať okrasné rastliny.
Opravili sme chodník aj lavičky a jednu sme
dokonca dostali od mesta. Na starostlivosti
o okolie sa podieľame viacerí susedia, niekto
kosí trávu, iný polieva. Spolupráca medzi nami
je dobrá,“ hovorí Eva Ešeková, obyvateľka
spomínaného bytového domu. Dodáva, že
energia vložená do tejto činnosti sa im
vracia niekoľkonásobne, veď je to hneď iný
pocit, keď človek vyjde pred svoju bytovku

„Tvorme spolu
knižničný fond“

Dotácie mesta
Želiezovce na rok 2019

Mestská knižnica Želiezovce sa aj v roku
2019 stala úspešným žiadateľom o dotáciu
z verejných zdrojov poskytovaných Fondom
na podporu kultúry národnostných menšín,
a to v plnej výške 1 300,-€. Spolufinancovanie projektu aj tentokrát zabezpečí mesto
Želiezovce. Hlavným zámerom projektu je
aktualizácia a modernizácia knižničného
fondu v maďarskom jazyku s prihliadnutím
na požiadavky čitateľov. Týmto by sme radi
nadviazali na proces systematického doplňovania knižničného fondu o hodnotné
knihy z oblasti náučnej a krásnej literatúry
pre všetky vekové kategórie – od našich
najmenších čitateľov až po seniorov. Reflektovaním požiadaviek našich čitateľov sa
ich zároveň snažíme brať ako spolutvorcov
knižnice.
Práve preto radi privítame aj Vaše návrhy na
nákup kníh! Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo formou e-mailu, prípadne správou na sociálnej sieti Facebook. „Pridajte sa
k nám a tvorme spolu knižničný fond.“
Kontakt: Mestská knižnica Želiezovce,
SNP 2, 937 01 Želiezovce, kniznicazeliezovce@gmail.com, 0915 712 839,
036/7711000, https://www.facebook.com/
mestskakniznicazeliezovce

a všade sú krásne kvety a poriadok. Rovnako
aj posedieť si v príjemnom prostredí je na
nezaplatenie. To si zrejme všimli aj obyvatelia priľahlých bytoviek, okolo ktorých sa
tiež začali objavovať prvé kvetiny a náznaky
skultúrnenia prostredia. Pozitívny príklad zo
Sládkovičovej ulice je naozaj hodný nasledovania, nášmu mestu môžeme len zapriať, aby
sa tento prístup šíril aspoň tak rýchlo, ako tie
menej osožné.
(ik)

(Štruktúra: subjekt - suma - účel)

OZ Želiezovčan
1000
Deň detí 2019 – technické zabezpečenie
OZ MIKULČAN
1000
Deň Mikuly - technické zabezpečenie
OZ Svodov
1000
Letný tábor
Tenisový klub EES
500
II. liga skupina západ – doprava, lopty
OZ CSEMADOK Želiezovce 1000
Oberačkové slávnosti, majáles, deň detí
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
500
Príroda ako veľká učebňa - vybavenie
Združenie rodičov pri ZŠ slovenskej
500
Malí športovci v herni - vybavenie
OZ Želiezovske hlasy – Zselizi hangok
1000
Činnosť speváckeho zboru 2019
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Želiezovce
500
Relaxačné dni - doprava
MO Matice Slovenskej
500
Odborné vedenie speváckej skupiny
Mestský športový klub
12 000 Činnosť klubu 2019
Miestny kynologický klub Hron Želiezovce
300
Informačná tabuľa
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
700
Letný kresťanský tábor
OZ Sacher
700
Pamätná izba Fr. Sachera, Súťaž v pečení
Sacherovej torty
Lienka – OZ pri MŠ SNP 9 500
Eko učebňa
OZ CASTELLUM ZELIZ
1350
Schubert Fest, Na hudbe záleží
Čistý prameň – Tiszta forrás 2000
Celoročná činnosť Apró kincső a Kincső
Slovenský rybársky zväz Želiezovce
850
XXIV. ročník Putovný pohár v rybolove
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Poďakovanie Mgr. Vojtechovi Tomašovičovi, riaditeľovi ZŠ Želiezovce
Už mnoho rokov existuje naša škola a práve
tak dlho je jej neodmysliteľnou súčasťou
kolega, učiteľ a riaditeľ školy Mgr. Vojtech
Tomašovič. Celý svoj život zasvätil školstvu
a v tomto školskom roku odchádza na
zaslúžený odpočinok.
Mgr. Vojtech Tomašovič ukončil v roku 1977
vysokoškolské štúdium s aprobáciou ruský
jazyk – pedagogika. Po skončení vysokej
školy nastúpil do ZDŠ v Želiezovciach, kde
pôsobil celý svoj profesionálny život. Osem
rokov pôsobil ako vyučujúci II. stupňa a zároveň ako skupinový vedúci. Od roku 1985
do roku 2014 zastával funkciu zástupcu riaditeľa školy. Od roku 2014 pôsobí ako riaditeľ
základnej školy.
Počas celoživotného pôsobenia v školstve
absolvoval rôzne formy ďalšieho vzdelávania.
Svoju odbornosť rozšíril v roku 1995 rekvalifikačným štúdiom etickej výchovy. V posledných rokoch absolvoval rôzne druhy
kontinuálneho vzdelávania, ako sú funkčné
vzdelávanie, funkčné inovačné vzdelávanie
a rôzne druhy aktualizačných vzdelávaní.
Žiaci školy aj jeho zásluhou dosahovali veľmi
dobré umiestnenia na okresných, krajských
aj celoslovenských kolách v rôznych vedomostných aj športových súťažiach, ako aj
v Testovaní 9 a Testovaní 5. Ako zástupca
riaditeľa školy, neskôr ako riaditeľ školy sa
zaslúžil o mimoriadne dobré materiálno-

-technické vybavenie školy.
Škola má krásne upravený
areál, všetky budovy sú po
rekonštrukcii.
Disponuje
telocvičňou, školskou jedálňou, dielňou, športoviskami
(multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, basketbalové
ihrisko, volejbalové ihrisko),
má dopravné ihrisko, učebňu
v prírode, posilňovňu a nový
Fitpark, prístupný pre žiakov
školy aj širokú verejnosť.
Vďaka jeho výborným organizačným schopnostiam
škola úspešne realizovala
projekty financované z eurofondov (Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na
Mierovej ulici, Národný projekt „Podpora
profesijnej orientácie žiakov základnej
školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami“, Budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách), ako aj
projekty vyhlásené mestom Želiezovce a Nitrianskym samosprávnym krajom.
Mgr. Vojtech Tomašovič počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe pôsobil aj ako

Deň detí v ZŠ
Medzinárodný deň detí je túžobne očakávaným dňom v každej škole. Žiaci vedia, že bude pre
nich pripravený zaujímavý program. Tento rok bol MDD v našej škole netradičný. Našu školu
navštívila sokoliarska skupina Zeyferus – spoločnosť na ochranu dravých vtákov z Lednického zámku a predviedla letové ukážky dravých vtákov z celého sveta.
Súčasťou tohto dňa bolo
aj slávnostné otvorenie
Fitparku pre verejnosť so
siedmimi vonkajšími posilňovacími zariadeniami
za prítomnosti zriaďovateľa
a občanov Želiezoviec, ktorí
prispeli k vytvoreniu tohto
diela. Mesto Želiezovce zabezpečilo gumový koberec
ako podklad do celého
areálu Fitparku. Pôvodný
projekt predstavovalo jedno posilňovacie zariadenie
financované Nitrianskym
samosprávnym krajom, no
vďaka ZŠ Želiezovce (zakúpila jedno zariadenie), Marekovi Budovi (zakúpil jedno zariadenie), Rodičovskému združeniu pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce, občanom mesta Želiezovce a miestnym podnikateľom
boli zakúpené ďalšie štyri zariadenia. Všetkým, ktorí prispeli na realizáciu športoviska alebo
pomohli pri výstavbe a úprave areálu Fitparku, srdečne ďakujeme. Všetci prispievatelia sú
zverejnení na vývesnej tabuli vo Fitparku.
Sladké prekvapenie a občerstvenie pre žiakov k MDD zabezpečila Cukráreň Betti, Trdelníky
C. Németh a obec Sikenica.
Veľká vďaka patrí pani učiteľke Klaudii Konczovej za prípravu, organizáciu a manažovanie
projektu aj celého MDD.
(ZŠ Želiezovce)

člen okresnej metodickej
komisie. Zaslúžil sa o právnu
subjektivitu škôl v okrese
Levice. V rokoch 2006 – 2014
pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva pri MsÚ
v Želiezovciach, dlhé roky pôsobí v mestskej školskej rade
a v komisii školstva a kultúry.
Základná škola pod jeho vedením veľmi dobre spolupracuje
so zriaďovateľom, rodičovským združením, radou školy,
školskými zariadeniami v Želiezovciach, ako aj v blízkom
okolí. Má veľkú zásluhu na
zviditeľňovaní školy v mestských novinách,
v RTVS, napr. v relácii „Daj si čas“ a pod.
Celoživotnú prácu Mgr. Vojtecha Tomašoviča oceňujú bývalí aj terajší zamestnanci
školy, ako aj široká verejnosť.
Pri
tejto
príležitosti
chcú
všetci
zamestnanci
školy
a
Rodičovské
združenie pri ZŠ vysloviť poďakovanie
za
profesijnú
odbornosť,
výbornú
spoluprácu, ústretovosť a obetavosť pri
riešení problémov a želajú Mgr. Vojtechovi
Tomašovičovi do ďalších rokov života veľa
zdravia, pohody a osobných úspechov na
zaslúženom odpočinku.

53. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ
FESTIVAL
ŽELIEZOVCE – MESTSKÝ PARK
12. – 16. júna 2019
12. júna 2019 (streda)
19:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ - vystúpenie zahraničných súborov v okolí (Bíňa)
13. júna 2019 (štvrtok)
10:00 „Zjednotení v rozmanitosti” - vystúpenie zahraničných súborov v okolí, vzdelávací koncert v základnej škole (Salka)
19:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ - vystúpenie zahraničných súborov v okolí (Sikenička)
14. júna 2019 (piatok)
11:30 „Zjednotení v rozmanitosti” - vystúpenie zahraničných súborov na Okresnej
prehliadke detských folklórnych súborov
v Tekovských Lužanoch.
16:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
18:00 – 18:30 „Od konopy až po kroje” – vernisáž výstavy, Ľudový dom Duba – Tájház
(Dom Csemadok-u)
18:30 – 19:00 Program Svätého lampáša
– vernisáž výstavy. Vystavujúci: Levente
Váradi (vnútorné nádvorie kaštieľa)
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3. ročník streleckej súťaže k Sviatku práce
ŠSK Magnum v spolupráci so ZO SZPB v Želiezovciach usporiadali na miestnej strelnici už
3. ročník Streleckej súťaže k Sviatku práce. V krásne sviatočné prvomájové slnečné ráno sa na
jej otvorení zúčastnili primátor mesta Ondrej Juhász aj členovia výboru ZO SZPB, predseda
J. Výboch, Gizela Bystrická
a Slavomír Hrivnák. Na
vyzvanie Jozefa Hallera,
predsedu ŠSK Magnum, si
prítomní v úvode minútou
ticha uctili pamiatku svojho
kolegu, dlhoročného funkcionára klubu Vladimíra
Žáčika, ktorý krátko pred
súťažou nečakane umrel.
G. Bystrická v otváracom
príhovore priblížila historickú tradíciu 1. mája,
pripomenula demonštrácie
v Chicagu v r. 1886, keď
s požiadavkou na skrátenie
pracovného času vyšlo do ulíc 40 000 štrajkujúcich. Keď tamojšia polícia odpovedala paľbou,
bolo 6 osôb zabitých a 50 ranených. Na ich pamiatku sa ustanovujúci kongres II. internacionály v Paríži uzniesol sláviť od 1. 5. 1890 prvý máj ako Sviatok práce.
Primátor mesta tiež pozdravil prítomných, poprial im príjemný sviatočný deň, plný športových úspechov. 33 športových strelcov súťažilo v 4 kategóriách. Výsledky – ženy: 1. Jana
Vrbová (Hronovce, 163 bodov); 2. Ema August Ferda (Želiezovce, 156); 3. Barbora Čudaiová
(P. Ruskov, 137). Muži: 1. Ladislav Svanczár (Lontov, 177); 2. Ján Kováč (Rúbaň, 174); Peter
Gyürüsi (N. Zámky, 160). Seniori do 60 rokov: 1. Milan Husár (Bratislava, 160); 2. Vladimír
Belák (Nitra, 147); 3. Alexander Harangozó (T. Lužany, 144). Seniori nad 60 rokov: 1. František Csala (Šahy, 171); 2. Ladislav Dobó (Želiezovce, 171); Zdenko Nádaský (Levice, 171).
Ceny odovzdal a k umiestneniam zablahoželal predseda ŠSK Magnum Jozef Haller a člen
výboru ZO SZPB Slavomír Hrivnák.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB, foto: Ľudovít Vanek

Želiezovské zmiešané futbalové
družstvo 3. v kraji
NITRA (ik) – V stredu 22. mája sa konalo
krajské kolo 21. ročníka futbalového pohára
žiakov 1. stupňa základných škôl McDonald‘s
Cup, ktorý organizuje ministerstvo školstva
spolu so Slovenským futbalovým zväzom
a generálnym partnerom, spoločnosťou
McDonald‘s. Patronát nad turnajom drží
kapitán futbalovej reprezentácie Marek
Hamšík.
Špecifickou zaujímavosťou tohtoročného,
už 21. ročníka minifutbalového turnaja je
víťazstvo družstva ZŠ s VJM Želiezovce
v okresnom kole a postup do krajského kola.
„Súťaž je zaujímavá tým, že v nej bojujú
zmiešané družstvá, v ktorých je okrem
chlapcov aj aspoň jedno dievča. Naši hráči
a hráčky obstáli aj na tejto úrovni mimoriadne
úspešne, keď v silnej konkurencii získali
3. miesto,“ informoval nás učiteľ telesnej
výchovy Gabriel Duchoň, ktorý družstvo
doviedol k tomuto výbornému úspechu.
Tréner nás informoval, že krajské kolo
súťaže McDonald‘s Cup vyhralo družstvo
ZŠ Nábrežná z Nových Zámkov, ktoré bude
Nitriansky kraj zastupovať na Majstrovstvách
Slovenska v Poprade.

V kraji sa do aktuálneho ročníka súťaže
zaregistrovalo 163 základných škôl, najviac
zo všetkých slovenských krajov.
Do samotného finále kraja si prišlo
zmerať sily 7 okresných víťazov.
Želiezovský tím získal vo svojej
skupine 2. miesto, keď po postupe
z nej v zápase o 3. miesto vyhral
nad družstvom Selíc 5 : 4. Konečné
poradie krajského kola: 1. N. Zámky,
2. Nitra, 3. Želiezovce, 4. Selice, 5.
Topoľčany, Nesvady, 6. Žitavany.
Družstvo tvorili: Sára Alt (IV.A),
Dániel Cellahó (IV.A), Orsolya
Hereng (IV.A), Dániel Horváth
(IV.A), Barnabás Kapusta (IV.A),
Sebastián Lakatoš (III.B), Andrea
Nagy (IV.A), Kristóf Szabó (IV.B),
Ronin Varga (IV.A).
„Naďalej pokračujeme v načatom
– a to je povinná účasť a priame zapojenie dievčat do hry, nielen na súpiske
alebo lavičke. Dievčatá sú šikovné a sú pre
družstvá prínosom. Cieľom je zvýšenie povedomia a záujmu o dievčenský a ženský futbal.
Veríme, že turnaj McDonald‘s Cup dokáže

FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
Želiezovce - Hronské Kosihy 6:0 (3:0) G.
Dulai a P. Klimaj 2, P. Kristofóli, M. Dobiaš.
Nový Tekov - Želiezovce 1:4 (0:2) T. Čík 2,
M. Herceg, Z. Nagy
Želiezovce - Starý Tekov 5:0 (3:0) S. Rotík,
T. Čík, M. Dobiaš, G. Dulai, K. Tóth
Lok - Želiezovce 1:5 (1:1) T. Čík, M. Dobiaš, G. Dulai, K. Tóth, P. Kokoška
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Marcelová - Želiezovce 5:0 (4:0)
Želiezovce - Kolárovo 6:0 (6:0) R. Škrha, T.
Čík 2, Á. Dudáš 3
Kalná nad Hronom - Želiezovce 3:1 (1:0)
Á. Dudáš
Želiezovce - Veľký Kýr 7:0 (3:0) Z. Nagy, T.
Čík 3, I. Mácsadi 1, Á. Dudáš, A. Molnár
Kozárovce - Želiezovce 3:3 (2:2) Á. Dudáš,
R. Pastorok, E. Svanczár
Želiezovce - Kmeťovo 6:0 (2:0) R. Pastorok,
E. Svanczár, Á. Dudáš 4
Dvory nad Žitavou - Želiezovce 1:4 (1:3) R.
Škrha, Á. Dudáš 2, R. Pastorok
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce - Šurany 3:0 (1:0) K. Demeter,
K. Pompos, L. Boťťán
Kolárovo - Želiezovce 2:2 (2:2) P. Pastorok,
B. Bohák
Želiezovce - Šaľa 1:2 (1:2) M. Majer
Šoporňa/Pata - Želiezovce 4:1 (2:0) G.
Molnár
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce - Šurany 2:2 (1:0) F. Bahorec 2
Kolárovo - Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce - Šaľa 0:5 (0:0)
Šoporňa/Pata - Želiezovce 6:0 (2:0)
(šh)

nájsť a podporiť nové talenty, že v dievčatách,
samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú
radosť a lásku k futbalu a športu,“ vyjadrili
sa organizátori v oficiálnej tlačovej správe
z nitrianskeho krajského kola.
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19:00 – 19:30 Oficiálne otvorenie 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.
Spoločný program Detského speváckeho
zboru Franza Schuberta a Komorného zboru
Základnej umeleckej školy Franza Schuberta
v Želiezovciach
19:30 – 20:30 Odkaz piesní – jubilejný
program Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny
21:00 – 23:00 Kolotoč – spoločná produkcia
Maďarského národného divadla a Maďarského národného tanečného súboru z Budapešti
23:00 – 03:00 Tanečný dom v Humne
15. júna 2019 (sobota)
10:00 – Gastro pochúťky - gastronomické
ukážky regionálnych hodnôt zo Salky, Farnej,
Kamenína, Sikeničky a z Bíne
10:00 – 24:00 Ochutnávka vín, vínna cesta
– zabezpečuje Pivnica Palík
10:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
10: 00 – 16:00 Detský svet – s podporou
Detského domu Triola a Siete domov tradícií
na Slovensku
10:00 – 15:30 „Humno, otvor sa!“ – vystúpenia súborov a sólistov
10:00 – 11:00 „Hraj píšťalka, hraj!” – vystú-

penie škôlkarov
13:00 – 14:00 „Stretnutie v Tekovských Lužanoch” – prehliadka detských folklórnych
súborov
10:00 – „Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
Spracovanie ľudovej rozprávky Súťaž hlúpych (Hrajú: Szilvia Kiss a Tamás Gál)
15:00 – Sándor Petőfi: Apostol, účinkuje herec Sándor Borbély
15:00 – 16:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ vystúpenie zahraničných súborov
16:00 – 17:00 „Kde bolo, tam bolo ...“ - spoločný program detských folklórnych súborov
17:30 – 18:30 „Po päťdesiatich dňoch...“
- spoločný program mládežníckych folklórnych súborov
19:00 – 20:00 „Dobrý večer, dobrý večer! spoločný program folklórnych súborov
20:30 – 21:30 Zlaté brány - Felvidéki Páva
Gála – pamätný program Lajosa Mezeiho
s účinkujúcimi z Döntők Döntője
22:00 – 23:00 77 verbunkov – program Tanečného divadla Iú Szivek
22:30 – 23:30 „Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
György Faludy: Villonove balady (Hrá: Tamás Gál)
23:00 – 04:00 Tanečný dom v Dome kultúry
Retropárty v Humne

16. júna 2019 (nedeľa)
10:00 – Gastro pochúťky pochúťky - gastronomické ukážky regionálnych hodnôt zo
Salky, Farnej, Kamenína, Sikeničky a z Bíne
10:00 – 24:00 Ochutnávka vín, vínna cesta
– zabezpečuje Pivnica Palík
10:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
10:00 – 16:00 Detský svet – s podporou Detského domu Triola a Siete domov tradícií na
Slovensku
11:00 – 12:00 Svätá omša a bohoslužba
s účasťou zahraničných súborov
14:00 – 15:00 „Ekhós Szekéren” – s divadlom
Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
Názov predstavenia: Tu a teraz skáče opica
do vody – improvizačné popoludnie (Hrajú:
Szilvia Kiss, Xénia Molnár a Tamás Gál)
15:00 – 16:30 „Zjednotení v rozmanitosti“
– spoločný program zahraničných skupín
a folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy
16:00 – 17:10 „ˇRazia lesnú cestičku”program Háromszék Táncegyüttes z Rumunksa
18:00 – 19:30 Slávnostný galaprogram 53.
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu
a uctenie pamiatky Gellérta Reichera
Zmena programu vyhradená!

V piatok 10. mája sa v Dome kultúry predstavili deti z Materskej
školy Lienka v programe, ktorý venovali svojim mamičkám. Deti im
zatancovali a zarecitovali a nakoniec im venovali darček, ktorý samy
pripravili.
Podujatie ku Dňu matiek sa konalo aj v minulých rokoch, ale v objekte
MŠ. Teraz si deti zo všetkých štyroch tried mohli vyskúšať veľké pódium pred veľkým obecenstvom.
(šh)

Želiezovský spravodajca

Vo štvrtok 30. mája sa v Materskej škole Lienka uskutočnilo zaujímavé podujatie, na ktorom sa zúčastnili aj ďalšie materské školy z
okolia: z Mikuly, Čaty, Plavých Vozokán, Čaky, Málašu a Zbrojníkov.
V spolupráci s rodičmi a oblastným výborom Slovenského Červeného kríža v Leviciach sa deti učili základy prvej pomoci, napríklad
ošetrenie odrenín alebo uštipnutia hmyzom. Potom sa uskutočnil
odber krvi, prišlo 41 darcov, medzi ktorými boli aj niektorí rodičia
prítomných detí. Deti tak na vlastné oči videli, ako prebieha darovanie najvzácnejšej tekutiny, ušľachtilá činnosť v prospech záchrany
životov a zdravia druhých.
(šh)

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

Zselízi Hírmondó

Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata,
nyilvántartási szám: 00 307 696
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Főszerkesztő: Levicky László
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70,
e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: Zselízi Városi Hivatal
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

2019. jún

Želiezovský spravodajca 11

Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 5. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

978 418,83 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

67 143,52 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 001 950,80 €

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
Svodov, Mikula: 18. júna, 16. júla.
Ulica Záhradná, Hurbanova, Polná, Fr. Krála, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potocná, Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/,
Jarmocná a Cintorínska: 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: 20. júna, 18. júla,.
Obchody: 21. júna, 19. júla.

(19-13)

A Zselízi Művelődési Otthon meghívja Önöket
Lev Nikolajevics Gogol: HÁZ-TŰZ-NÉZŐ c. színművére
Rendezte: Turček Erika
Bemutatja: A Lévai Kultúrotthon mellett működő
Garamvölgyi Színpad
Helyszín és időpont: Zselízi Művelődési Otthon,
2019. 06. 29., 17:00 órakor
A belépés díjtalan.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Martin-Lugand, Agnes: Kvapka šťastia v rannej káve (Lindeni 2019)
Vášnivá učiteľka tanca a úžasný mondénny život v Paríži. To je
Hortenzia. Blíži sa štyridsiatka, jej milovaný je ženatý a ona sa
rokmi nebadane zmenila na pasívnu pozorovateľku vlastného
života. Až jedného dňa...
Kiyosaki, Robert T.: Bohatý otec, chudobný otec (Motýľ 2019)
Vyvracia mýtus, že vysoké príjmy z vás spravia boháča, spochybňuje predstavu o dome ako o majetkovej hodnote, ukazuje rodičom, prečo sa nemôžu spoliehať na to, že ich deti sa v
škole naučia narábať s peniazmi...
Brat, Roman: Stratený kráľ (Ikar 2018)
Má všetko, čo patrí k rozprávke: dobrodružný dej, boj dobra
a zla, kamarátske vzťahy aj veľkú lásku. A vyniká ešte niečím:
ponúka dieťaťu hru, v ktorej sa rozhoduje, ako bude pokračovať v čítaní.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Roberts, Nora: Biztos menedék (Gabo, 2018)
Egy tragédia mindig a túlélők számára a legnehezebb. Nem
menekülhetünk a felejtésbe, szembe kell nézni a történtekkel,
az elvesztetteket szívünkben őrizve továbblépni.
Baráth Viktória: Egy év Rómában (Álomgyár Kiadó,2018)
Két megtört szív. Két reményvesztett lélek. Egy közös cél:
megtalálni a boldogságot. Egy szívszorító történet önmagunk elfogadásáról, az élet szépségeiről és a minden akadályt
leküzdő szerelemről.
Bailey, David: Az aranycsapat története (Helikon Kiadó, 2018)
A Magyarországon élő David Bailey több mint tíz évvel
ezelőtt határozta el, hogy megírja az Aranycsapat történetét,
hogy ebben az országban az ötvenes években hogyan bukkanhattak fel egyszer csak káprázatosan tehetséges focisták
tucatjai és mi a titka az Aranycsapatnak.
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Lövészverseny harmadszor
a munka ünnepén

A Magnum Sportlövő-klub a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége
(SZAHSZ) zselízi alapszervezetével közösen
a helyi lőtéren már harmadik alkalommal
rendezett lövészversenyt a munka ünnepének
tiszteletére. A napsütéses ünnepi május
elsejei reggelen a verseny megnyitóján
részt vett Juhász András polgármester,
valamint az antifasiszták alapszervezetének elnökségi tagjai, Jozef Výboch elnök,
Gizela Bystrická és Slavomír Hrivnák.
A Magnum Sportlövő-klub elnökének,
Jozef Haller felszólítására a jelenlevők
egyperces néma csenddel adóztak a
verseny előtt hirtelen elhunyt kollégájuk,
a klub tisztségviselője, Vladimír Žáčik
emlékének.
Gizela Bystrická nyitóbeszédében felelevenítette május elseje történelmi hagyományát, megemlékezett az 1886-os
chicagói nagy tüntetésről, amikor a munkaidő csökkentését követelve 40 ezer ember
vonult az utcára. A rendőrség tüzet nyitott
a tüntetőkre, aminek következtében hatan
meghaltak, 50 ember megsebesült. Emlékükre a Párizsban megalakult II. Internacionálé
(a munkásság szervezeteinek nemzetközi
egyesülése) alakuló kongresszusán hozott
határozata értelmében 1890-től május 1-jét a
munka ünnepeként tartjuk számon.
A város polgármestere üdvözölte a jelenlevőket, kellemes ünnepi napot, szép sportered-

ményeket kívánt nekik. Négy kategóriában
33 sportlövő mérte össze tudását. Eredmények – nők: Jana Vrbová (Lekér, 163 pont);
2. Ema August Ferda (Zselíz, 156); 3. Barbora
Čudaiová (Oroszka, 137). Férfiak: 1. Svanczár

László (Lontó, 177); 2. Ján Kováč (Fűr, 174);
Gyürüsi Péter (Érsekújvár, 160). Szeniorok
60 éves korig: 1. Milan Husár (Pozsony, 160);
2. Vladimír Belák (Nyitra, 147); 3. Harangozó
Sándor (Nagysalló, 144). Szeniorok 60 év fölött: 1. Csala Ferenc (Ipolyság, 171); 2. Dobó
László (Zselíz, 171); Zdenko Nádaský (Léva,
171). A díjakat Jozef Haller, a Magnum elnöke adta át. Az elért eredményekhez Slavomír
Hrivnák, az SZAHSZ alapszervezetének elnökségi tagja gratulált.
Jozef Výboch, a SZAHSZ ASZ elnöke,
fotó: Ľudovít Vanek

A zselízi vegyes focicsapat
3. a kerületben
Nitra (ik) – Május 22-én, szerdán tartották
az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak
számára meghirdetett McDonald’s Cup 21.
évfolyamát, melynek szervezői az Oktatásügyi Minisztérium, a Szlovákiai Labdarúgó
Szövetség és a főtámogató McDonald’s
vállalat. A torna védnöke Marek Hamšík,
a szlovák válogatott csapatkapitánya. A
kispályás labdarúgó-torna idei, immár
21. évfolyamának különlegessége, hogy
a járási fordulót a zselízi magyar tannyelvű
alapiskola csapata nyerte, amely így a kerületi
fordulóban is szerepelt.
„A torna érdekessége, hogy vegyes csapatok
küzdenek egymással, melyekben a fiúkon kívül legalább egy lány is szerepel. Játékosaink
rendkívül sikeresek voltak a kerületi fordulóban is, hiszen az erős mezőnyben a 3. helyet
szerezték meg” – tájékoztatott bennünket
Duchoň Gábor tornatanár, aki sikerre vitte
a csapatot. Az edző azt is elmondta, hogy a
McDonald’s Cup kerületi fordulóját az érsekújvári Nábrežná utcai alapiskola nyerte,
amely a Nyitrai kerületet képviseli majd

a poprádi országos döntőben.
A nyitrai térségben idén 163 alapiskola
nevezett be a versenybe, a kerületeket
tekintve a legtöbb az országban. A 7
járási győztes került a kerületi döntőbe.
A zselízi csapat csoportjában a 2. helyet
szerezte meg, majd a végső 3. helyért
Szelőce (Selice) csapatával küzdött
meg, és 5:4-re nyert. A kerületi forduló
végső sorrendje: 1. Érsekújvár, 2. Nyitra,
3. Zselíz, 4. Szelőce, 5. Nagytapolcsány,
6. Naszvad, 7. Zsitvaapáti (Žitavany).
A zselízi csapat tagjai: Alt Sára (IV.A),
Cellahó Dániel (IV.A), Hereng Orsolya
(IV.A), Horváth Dániel (IV.A), Kapusta
Barnabás (IV.A), Lakatoš Sebastián
(III.B), Nagy Andrea (IV.A), Szabó
Kristóf (IV.B), Varga Ronin (IV.A).
„Folytatjuk a megkezdett munkát – mégpedig, hogy a lányokat kötelezően és közvetlenül is bekapcsoljuk a játékba, ne csak a
nevezési lapon és a kispadon szerepeljenek.
A lányok nagyon ügyesek, és pluszt jelentenek a csapatnak. Célunk, hogy felkeltsük

LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
Želiezovce - Hronské Kosihy 6:0 (3:0) G.
Dulai a P. Klimaj 2, P. Kristofóli, M. Dobiaš.
Nový Tekov - Želiezovce 1:4 (0:2) T. Čík 2,
M. Herceg, Z. Nagy
Želiezovce - Starý Tekov 5:0 (3:0) S. Rotík,
T. Čík, M. Dobiaš, G. Dulai, K. Tóth
Lok - Želiezovce 1:5 (1:1) T. Čík, M. Dobiaš, G. Dulai, K. Tóth, P. Kokoška
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Marcelová - Želiezovce 5:0 (4:0)
Želiezovce - Kolárovo 6:0 (6:0) R. Škrha, T.
Čík 2, Á. Dudáš 3
Kalná nad Hronom - Želiezovce 3:1 (1:0)
Á. Dudáš
Želiezovce - Veľký Kýr 7:0 (3:0) Z. Nagy, T.
Čík 3, I. Mácsadi 1, Á. Dudáš, A. Molnár
Kozárovce - Želiezovce 3:3 (2:2) Á. Dudáš,
R. Pastorok, E. Svanczár
Želiezovce - Kmeťovo 6:0 (2:0) R. Pastorok,
E. Svanczár, Á. Dudáš 4
Dvory nad Žitavou - Želiezovce 1:4 (1:3) R.
Škrha, Á. Dudáš 2, R. Pastorok
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce - Šurany 3:0 (1:0) K. Demeter,
K. Pompos, L. Boťťán
Kolárovo - Želiezovce 2:2 (2:2) P. Pastorok,
B. Bohák
Želiezovce - Šaľa 1:2 (1:2) M. Majer
Šoporňa/Pata - Želiezovce 4:1 (2:0) G.
Molnár
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce - Šurany 2:2 (1:0) F. Bahorec 2
Kolárovo - Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce - Šaľa 0:5 (0:0)
Šoporňa/Pata - Želiezovce 6:0 (2:0)
(šh)

az érdeklődést a női futball iránt. Bízunk
benne, hogy a McDonald’s Cup révén új tehetségeket találunk a lányok, s természetesen
a fiúk körében is, és felébresztjük bennük a
futball és a sport iránti örömöt és szeretetet”
– jelentették ki a szervezők a nyitrai kerületi
forduló utáni sajtóközleményben.
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53. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
ZSELÍZ - VÁROSI PARK,
2019. június 12-16.
2019. június 12. (szerda)
19:00 „Egyesülve a sokféleségben” külföldi
csoportok előadása a régióban (Bény)
2019. június 13. (csütörtök)
10:00 „Egyesülve a sokféleségben” külföldi
csoportok előadása a régióban, nevelő hatású
koncert az iskolában (Szalka)
19:00 „Egyesülve a sokféleségben” külföldi
csoportok előadása a régióban (Kisgyarmat)
2019. június 14. (péntek)
11:30„Egyesülve a sokféleségben” külföldi csoportok előadása a gyermekcsoportok járási
seregszemléjén, a Nagysallói Találkozón
16:0020:00 Kézműves mesterek kirakodóvására
18:0018:30 „Kendertől a viseletig”– Duba
–Tájház kiállítás megnyitója (Csemadok
– Ház)
18:3019:00
Szent Lámpások Program
– Váradi Levente kiállítás megnyitója (a kastély belső udvara)
19:0019:30 az 53. Országos Népművészeti
Fesztivál megnyitója
a zselízi Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara és a Franz Schubert Művészeti
Iskola énekkarának közös műsora
19.3020.30 Dalüzenet – Szvorák Katalin
Kossuth-díjas népdalénekes jubileumi műsora
21:0023:00 Körhinta – a Magyar Nemzeti
Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
közös produkciója

23:0003:00 Táncház a Pajtában
2019. június 15. (szombat)
10:00 Ízutazás/térségi gasztronómiai értékek - a szalkai, farnadi, kéméndi, kisgyarmati
és bényi Tájházak bemutatója
10:0024:00 Pincéről pincére – borkóstoló,
borút a Palík Pincészet szervezésében
10:0020:00 Kézműves mesterek kirakodóvására
10:0016:00 Gyermekvilág – Triola Gyerekház és a Hagyományok Háza Hálózat
Szlovákia támogatásával
10:0015:30 „Pajta, nyílj ki” – egyéni előadók és csoportok műsora
11:0012:00 „Szólj síp, szólj!” – óvodás csoportok seregszemléje
13:00 14:00 „Nagysallói Találkozó” – gyermekcsoportok seregszemléjének képviselői
10:00 „Ekhós Szekéren” – a Csavar Színházzal (a kastély belső udvara)
15:0016:00 „Egyesülve a sokféleségben” külföldi csoportok műsora
16:0017:00 „Egyszer hol volt, hol nem volt”
– gyermekcsoportok közös műsora
17:3018:30 az iúsági táncegyüttesek
közös műsora
19:0020:00 „Jó estét, jó estét!” - a felnőtt
táncegyüttesek közös műsora
20:3021:30 Aranykapuk/Felvidéki Páva
Gála – Mezei Lajos emlékműsor a Döntők
Döntőjének szereplőivel
22:0023:00 Határon túli nemzeti tánc – az
Iú Szivek műsora
22:3023:30 „Ekhós Szekéren” – a Csavar
Színházzal (kastély belső udvara)

Az előadás címe: Villon – Faludy: Megáldva és
leköpve mindenütt (Szereplő: Gál Tamás)
23:0004:00 Táncház a Művelődési
Otthonban
Retroparty a Pajtában
2019. június 16. (vasárnap)
10:00 – Ízutazás/térségi gasztronómiai értékek - a szalkai, farnadi, kéméndi, kisgyarmati
és bényi Tájházak bemutatója
10:0024:00 Pincéről pincére – borkóstoló,
borút a Palík Pincészet szervezésében
10:0020:00 Kézműves mesterek kirakodóvására
10:0016:00 Gyermekvilág – a Triola
Gyerekház és a Hagyományok Háza
Hálózat Szlovákia támogatásával
11:0012:00 Szentmise és istentisztelet a
külföldi csoportok részvételével. Szeretethíd
a Szent Jakab téren
14:0015:00 „Ekhós Szekéren” – a Csavar
Színházzal (a kastély belső udvara)
Az előadás címe: Itt és most ugrik a majom
a vízbe (Szereplők: Gál Tamás, Kiss Szilvia és
Molnár Xénia)
15:0016.30 „Egyesülve a sokféleségben”- a
Ruthenia ruszin kisebbségi folklór együttes
és a külföldi csoportok közös műsora
16:0017:10 „Vágják az erdei utat” – a
sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes
műsora
18:0019:30 az 53. Országos Népművészeti
Fesztivál ünnepi gálaműsora – tisztelgés Reicher Gellért emléke előtt
A műsorváltozás joga fenntartva!

S z é p ko r ú a k ve r s e n ye z t e k
Lapunk májusi számában is megemlítettük,
hogy a sport és az aktív mozgás számos,
korábban született polgártársaink számára
is kedvelt életvitelnek számít. Ezt igazolja,
hogy nemcsak szigorúan szabadidős, szervezetlen tevékenységként űzik a különböző
sportokat, hanem erőnlétükről és ügyességükről különböző színvonalon szervezett
versenyeken is rendszeresen számot adnak.
Május 18-án, szombaton tartották az idősek
városi sportnapjának 3. évfolyamát, amelyet a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletének
helyi szervezete rendez tagjai számára. A
rendezvénynek a városi sportklub edzőpályája szolgáltatott helyszínt, ahol a helyi nyugdíjasok több sportágban mérték
össze ügyességüket: kiskapura-rúgások
futball-labdával, gyaloglás, krikettlabdadobás, gránátdobás, céllövészet, darts. A
résztvevők, akik saját maguk gondoskodtak a jó hangulatról, az összecsapások
után gazdag frissítő és finom gulyás
mellett beszélhették meg a sportnap tapasztalatait.
(foto: ik)
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…akik gondoskodnak
A várost járva gyakran veszünk észre nekünk nem tetsző állapotokat, történéseket,
helyzeteket. Mintha ezekre hamarabb találnánk rá, és hamarább is hallatnánk velük
kapcsolatban a hangunkat, mint akkor,
amikor valami elnyerte a tetszésünket. Az
objektivitás megköveteli, hogy a negatív és
a pozitív jelenségekről is szóljunk, ha fontosnak tartjuk. Sok idő telt el azóta, hogy
a városrészekben még működtek bizottságok, amelyek minden évben meghirdették
a legszebb balkon, kiskert versenyt. Azóta
nyilvánosan nem dicsérték meg azokat a lakosokat, akik látható módon, példásan gondoskodnak környezetükről. Úgy döntöttünk
ezért, hogy időről időre hírt adunk néhány
követendő példáról. Természetesen lapunk
olvasóitól is várunk ötleteket.
Ha gyalogosan végigmegyünk a Posta utcán,
láthatjuk, hogy különösen az egyik társasház
előtt feltűnően gondozott a környezet.
Gondozott gyep, új járda, virágágyások. A
Sládkovič utca 4. szám alatti lakóházának
környéke néhány éve kezdett el változni.
A környék lakosai az okát is tudják: akkor költözött ide egy nyugdíjas hölgy, aki
példásan gondozza a környezetét, és erre
ösztönöz másokat is. „Társasházunk környékét, a ház előtti zöldövezetet öt évvel
ezelőtt kezdtük rendbe tenni. Kiszedtük az

„Építsük közösen
könyvtárgyűjteményünket“

A Zselízi Városi Könyvtár a Kisebbségi
Kulturális Alapnál (FPKNM) 2019-ben
is sikeresen pályázott, így 1 300,- eurós
támogatást nyert el. Zselíz város ezúttal is
biztosítja a projekt 100,- eurós társfinanszírozását. A projekt fõ célja a magyar
nyelvû könyvgyûjtemény frissítése és
korszerûsítése az olvasók igényeinek
figyelembe vételével. Ezáltal a könyvtárgyûjteményünket rendszeresen szeretnénk
értékes könyvekkel gyarapítani mind az
oktatás, mind a szépirodalom területén,
természetesen minden korosztály igényét
kielégítve. Az olvasóink igényeit tükrözve
szeretnénk õket a könyvtár társépítõiként is
érdekeltté tenni.
Ezért is szívesen fogadjuk az új könyvek kiválasztására irányuló javaslataikat! Lépjenek
kapcsolatba velünk telefonon, e-mailben, vagy
a facebookon keresztül. „Csatlakozzanak
hozzánk, és építsük közösen könyvtárgyûjteményünket.“
Elérhetõség: Mestská knižnica Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce, kniznicazeliezovce@gmail.com, 0915 712 839,
036/7711000, https://www.facebook.com/
mestskakniznicazeliezovce
(msk)

elszáradt rózsákat, az ágyások alá geotextilt
helyeztünk, hogy ne nőjön a gyom, és új
bokrokat ültettük ki. Felújítottuk a járdát, a

virágos, rendezett környezetet lát. A rendezett környezetben való pihenés is megfizethetetlen. Valószínűleg így gondolkoztak a

padokat, sőt egy padot az önkormányzattól
is kaptunk. A házunk környezetét a szomszédokkal közösen gondozzuk, van, aki a füvet
kaszálja, más öntözni szokott. Jó köztünk az
együttműködés” – mondja Ešek Éva, az említett ház egyik lakója. Hozzáteszi még, hogy
az ebbe a tevékenységbe befektetett energia
többszörösen is megtérül, hiszen nagyon jó
érzés, ha az ember kilépve a társasházból

környező házak lakói is, akik felbuzdulva az
említett példán hasonló lépésekre szánták el
magukat, és a szomszéd ház előtt is megjelentek az első virágok, bokrok. A Sládkovič
utcai pozitív példa valóban követendő. Városunknak csak azt kívánjuk, hogy ez a hozzáállás legalább olyan gyorsan terjedjen, mint
az egyéb, kevésbé hasznos dolgok.
(ik)

Zselízi városi dotációk 2019-ben
Želiezovčan polgári társulás (PT)

1000

MIKULČAN PT
Svodov PT
EES teniszklub
CSEMADOK Zselíz
Szlovákiai Magyar Szülői Szövetség
A helyi szlovák alapiskola
szülői szövetsége
Zselizi Hangok PT
Testi Fogyatékosok
Országos Szövetsége, zselízi HSZ
Matica slovenská HSZ
Városi Sportklub
MKK Hron Zselíz
Református egyház
Sacher PT

1000
1000
500
1000
500

Gyermeknap 2019 –
műszaki háttérbiztosírás
Mikola-nap – műszaki háttérbiztosírás
nyári tábor
II. liga, nyugati csoport – utaztatás, labdák
szüreti ünnepély, majális, gyermeknap
Természet mint tanterem – felszerelés

500
1000

Kis sportolók játszóházban – felszerelés
énekkari tevékenység 2019-ben

500
500
12 000
300
700
700

az Sznf 9 alatti óvoda Lienka PT-je
CASTELLUM ZELIZ PT
Tiszta Forrás Alap

500
1350
2000

Szlovák Horgász Szövetség,
zselízi HSZ

Kikapcsolódás – útiköltség
éneklőcsoport szakmai vezetése
tevékenység 2019-ben
tájékoztató tábla
Nyári Keresztyén Tábor
Franz Sacher Emlékszoba,
Sacher tortasütő-verseny
Öko-tanterem
Schubert-fest, A zene fontos
Apró kincső, Kincső
– tevékenység 2019-ben

850

vándorserleges horgászverseny – XXIV. évad
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Rendkívüli érdeklődés a parki gyermeknap iránt
A korábbi pozitív tapasztalatokon felbátorodva a Želiezovčan polgári
társulás a Svodov és a Mikulčan PT-vel karöltve idén is gyermeknapot szervezett a városi
parkban. A rendezvény
közkedveltségéről tanúskodik, hogy a társulás
még rendesen meg sem
hirdette az eseményt, a
szülők máris annyi gyermeket regisztráltak, hogy
hetekkel a megmozdulás
időpontja előtt elérték
a
befogadóképesség
határait. A parki gyermeknapra 550 gyermeket jelentettek be, akik
szüleik kíséretében látogattak el május 25-én, szombaton a városi
parkba, hogy egy régi igazság időtállóságáról bizonyosodjanak meg.
Mégpedig, hogy bátraké a szerencse, ugyanis az egész hetes esőt követően a hétvége gyönyörű nyári időt hozott, amely mind a szervezőket,
mind a résztvevőket megörvendeztette.

Megismerkedhettek a város közterület-karbantartási gépparkjával, és
megtekinthették egy nagyölvedi erőművész produkcióját, aki egy kamiont húzott el a kijelölt szakaszon. Többféle tevékenységbe kapcsolódhattak be, volt íjászat, labdarúgás, labirintus, kötélhíd-átkelés stb.
A feladatok teljesítéséért járó pecsétekért pedig ajándékokat kaptak.
Kedvelt és nagy számban látogatott hely volt a kastély mögötti terület,
ahol arcfestés, frizurakészítés folyt, és különféle feladatpályák várták
a legkisebbeket.
A foglalkozások helyszínei az egész park területén megtalálhatóak
voltak, a frissítők a szabadtéri színpad mögötti területen kaptak helyet,
ahol egész délelőtt nagy volt a sokadalom. A rendezvény a felnőtteknek is kedvezett, hiszen a város lakosságának nem elhanyagolható
része volt jelen, így találkozásokra, beszélgetésekre volt lehetőség, miközben azért a szülők egyik szemüket az élvezettel játszó csemetéiken
tarthatták.
(ik)

Drága mulatság
lett a szemetelésből

Egy nagysallói lakos keményen ráfizetett arra, hogy hallgatott barátja tanácsára, és a hulladéktároló helyett a Rozinára vezető út mellett
dobta ki háztartási szemetét. A kidobott hulladék közt egy, gyermeke
iskolai papírgyűjtésébe szánt csomag is volt, benne névvel, címmel
ellátott iratokkal.
Ezek az iratok segítették a városi rendőröket a tettes kézrekerítésében. A két járőr, Streba Gábor és Stellár László azután kezdte látogatni ezt a területet, hogy egy belső átszervezés után új körletként
jelölték ki számukra. Egy hónap sem telt bele, és megmutatkoztak az
első eredmények. Egy rutinjárőrözés során vették észre az út mellett
egyre terjedelmesebb illegális szemétlerakatot, amelynek átvizsgálása során fényt derítettek a tettes kilétére.
Az elkövető a polgármesternél tartott meghallgatáson vállalta, hogy
– mintegy kompenzációként – saját költségre elszállít egy fuvarnyit
az illegálisan kihordott szemétből saját traktorával és 9 tonnás
utánfutójával. Ígéretét június 5-én váltotta valóra, amikor egy városi

A gyermekek részére számos érdekességet készítettek elő: kutyás,
mentős, önkéntes és profi tűzoltó-bemutatókat, motoros-bemutatót.

Május 31-én, pénteken rendhagyó, tematikus gyermeknapot tartottak a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskolában. A Kalózos Kalandnapnapra keresztelt rendezvény során az egész iskola területe
kalóztanyává változott, ahol tanárok, a tanulók, valamint az ebből az
alkalomból segédkező önkéntesek nagy része is kalózjelmezekben tevékenykedett. A kis kalózok a nagy figyelemmel előkészített kalózvilág egyes állomáshelyein pontokat gyűjthettek, és az így összegyűjtött
pontjaikat a piacon és a kincstárban válthatták apró ajándékokra és
édességre.
(foto: ik)

targonca segítségével rakták meg a járművét. Miután belátta tettének helytelen és törvénytelen voltát, valamint megtudta, hogy egy
tonna szemét elhelyezése 42 euróba kerül, az elkövető kijelentette:
soha többé nem szemetel. Az elhatározását a jelen levő rendőrök is
örömmel fogadták, akik lapunknak elmondták, hogy hasonló esetekben rendkívül következetesek és kérlelhetetlenek lesznek, hogy
az esetleges eltévelyedőket még időben jó belátásra bírják. Tudjuk,
mindannyiunkat más-más motiváció vezérel, valaki a természetet,
más a törvényt becsüli jobban. Aki pedig egyiket sem, egyre gyakrabban juthat a nagysallói fiatalember sorsára, hogy egy kis szemetelés
miatt az eredeti költségek többszörösét kell kifizetnie, mivel a város
már rejtett kamerákkal is harcba száll az illegális szemetelőkkel.
Levicky László
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Schubertiáda: a fiatal előadók lenyűgözték a hallgatóságot
Nem mindennapi élményben volt részük a
klasszikus zene kedvelőinek május 18-án az
Esterházy-kastélyban, ahol Tavaszi Schubertiáda néven tartottak zenei rendezvényt a Castellum Zeliz polgári társulás szervezésében.
A kamarakoncert több okból is érdekes volt,
főleg azonban az előadók fiatal kora és az előadás magas színvonala volt figyelemreméltó.
Az egykori grófi kastély felújított termében,
ahol két évszázaddal ezelőtt Franz Schubert
is játszott, ezúttal fiatalok előadók szerepeltek. Akit esetleg a rendezvény plakátján is
jelzett apróság eltántorított, rosszul tette. Az
előadás színvonala a legmagasabb elvárásoknak is megfelelt, talán nem túlzás azt állítani,
hogy a látogatók a jövőben itt-ott megemlítik
majd, hogy az akkor híres zenészeket gyermekkorukban látták szerepelni. És majdnem
biztos, hogy néhányan a szereplők közül
ismert előadók lesznek.
A rendezvényt a főszervező Polka Pál nyitot-

ta meg, aki üdvözölte Juhász András
polgármestert és a többi vendéget.
Elsőként a helyi Franz Schubert
Művészeti Alapiskola énekkara és zeneszakos növendékei léptek fel, majd
a tágabb értelemben vett régió tehetséges zenészei mutatkoztak be. Ipolyságról, Esztergomból, Érsekújvárból,
Pozsonyból és Galántáról érkeztek, és
mind lenyűgözték a hallgatóságot.
A látogatókat és előadókat, ahogy a
hasonló rendezvények esetében lassan már szokássá válik, a koncert után
megvendégelték a kastély udvarán.
Az érdeklődők kávé, bor, szendvics
vagy Sacher-szeletek mellett beszélgethettek
a fiatal művészekkel és szüleikkel, vagy oszthatták meg benyomásaikat egymással.
A Schubertiádák hagyománya gyorsan gyökeret eresztett a helyi kastélyban, a nívós
koncertek kielégítik az igényes zenehallgatót

Szíjjártó Jenő Kórusfesztivál
Amikor a kórusmuzsika kedvelői tudomást
szereztek róla, hogy Zselízen emlékezünk
meg Szíjjártó Jenő születésének 100. évfordulójáról, gyakran nekem szegezték a kérdést:
„Miért éppen Zselízen?” Jogosnak tűnhet a
kérdés, hiszen a zeneszerző Gölnicbányán
született, Pozsonyban hunyt el, sohasem élt
Zselízen. A magyarázatot egy önvallomásában leljük meg. Kövesdi Jánosnak nyilatkoz-

ta 1985-ben az Irodalmi Szemlében: „Amit
legnagyobb sikerként tartok nyilván, nem is a
professzionális jellegű és előadóművészi szempontból magasabb kategóriájú akciók egyike,
hanem az 1961-i zselízi énekkari fesztivál
záró összkórusa. Erre az alkalomra írtam
Weöres Sándor versére a Békét akarunk című
kórusművet gyermek- és vegyeskarra. Amilyen
forró légkört képes volt az a hatszáz gyermekből
és ugyanannyi felnőttből álló kórus előidézni,
azt igazán nehéz leírni.” Nemrég elhunyt felesége, Szíjjártóné Varga Ilona is azt javasolta,
hogy a fesztivál helyszíne Zselíz legyen. Már
négy-öt éve terveztük vele a kórustalálkozót.
A cél az volt, hogy minél több Szíjjártó-mű

hangozzék el, lehetőleg minőségi előadásban;
és igazán helyénvaló lenne, ha végre egy szlovákiai magyar nőikar is elénekelné a Csontos
Vilmos versére írt Balladát.
Szíjjártó Ilonka jelentős anyagi támogatást is nyújtott a vegyeskarunknak (voltak
olyan évek, amikor kizárólag az ő juttatásaiból tudtunk működni). Sajnos, a fesztivál
megvalósulását már nem érte meg – a temetését követő megvendégelésen
tettünk hitet a Szlovákiai
Magyar Zenebarátok Társaságának vezetőségével, hogy
az emlékhangversenyt Ilonka
elképzeléseit szem előtt tartva
Zselízen rendezzük meg.
A május 11-én tartott
kórustalálkozót a Zselízi Hangok polgári társulás szervezte
Zselíz Város és a Szíjjártó Jenő
Művészeti Öröksége Egyesület
anyagi támogatásával, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának szakmai tanácsadásával.
Köszönet illeti a Csemadok Zselízi Alapszervezetét, a Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolát, az iskola éttermét, Szusztor Pétert,
a Betty-cukrászdát és a Fábik-virágkereskedést,
a rengeteg – háttérben végzett – „aprómunkáért”.
A fesztiválon öt kórus vett részt. A fesztivál résztvevőit és közönségét Juhász András
polgármester, a fesztivál fővédnöke üdvözölte. Ezt követően a helybéli gyerekek léptek
először színpadra. A zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Franz Schubert Gyermekkarát Horváth Diana vezényelte, zongorán
Szűcs Dániel, furulyán Ľubomír Neviďanský
kísért. Műsorukban a Szíjjártó-szerzemények
közül az Azért jöttünk ide karikázni című

is. Ha sikerülne folytatni a kastély felújítását,
és rendbe hozni a hátsó nagy koncerthelyiséget, jótékony hatásukban még több érdeklődő
részesülne. Az érdeklődés adott, megalapozta
a mostani és a korábbi hangversenyek előadóinak megfelelő kiválasztása.
(ik)

népdalfeldolgozás hangzott el – ugyanolyan
sikerrel, mint egy nappal korábban, a Csengő
Énekszó kórusversenyen, ahonnan ezüstkoszorús minősítéssel tértek haza.
Őket a Peredi Nőikar követte a színpadon.
Karnagyuk, Jónás Katalin már a téli hónapokban hozzáfogott, hogy kórusával betanítsa
a Balladát. Szíjjártó Jenő ezt a művet már a
XXI. századnak írta; a műkedvelő nőikarok
ritkán mernek hozzányúlni. A peredieknek
ez nagyszerűen sikerült.
A hazai Franz Schubert Vegyeskart Mézes
Attila kísérte zongorán, Horváth Diana és jómagam vezényeltük. Szólót énekelt Horváth
Diana. Műsorunkat Szíjjártó Jenő: Öt kurta
kórus című népdalfeldolgozásával zártuk.
A komáromi Concordia Vegyeskar a
Szent Iván-napi dalokból komponált Magos a rutafa című Szíjjártó-művel kezdte
igényes műsorát. A kórust Stubendek István
vezényelte.
A fesztivált a – Szíjjártó Jenő által alapított – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa zárta. Hat műből álló műsorában öt Szíjjártó-szerzemény szerepelt. A
Dénes György versére írt Csallóköz című
művet a zeneszerző unokája, Szíjjártó Albertina vezényelte. A Gyurcsó István versére írt
Az anyai szót és a Weöres Sándor soraira írt
A mesérőlt a kórus művészeti vezetője, Józsa
Mónika vezényelte. A Három zoborvidéki magyar népdalt és a Piros alma; Ungvár megye
című népdalfeldolgozást Szűcs Dániel, a kórus állandó magyarországi zongorakísérője
és segédkarnagya vezényelte.
A kórustalálkozót a legismertebb Szíjjártó-mű zárta: az Esti hangulat Zsérén. A
száznál is több énekes összkarát Józsa Mónika
vezényelte.
Horváth Géza, karnagy
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Városi napok - látványosabb háttérrel
1→

A városi napok hivatalos
megnyitójaként
ünnepélyes
zászlófelvonást tartottak a városi hivatal előtt a partnervárosok: Barcs, Trstená és Isaszeg
küldöttségének részvételével.
A vendégek átvonultak a kultúrházba, ahol megtekintették
a zselízi alkotók fényképeiből
készült kiállítást, melynek címe
Szívünk városa, Zselíz. Munkáival bemutatkozott Botta
Anikó, Gőbölös Lajos, Henczi
Ferenc, Horváth Géza, Opavský
Kristián, Révész Csilla, Riedl

Regina, Szoby Irén. A kiállításon a helyi gyermekek képzőművészeti alkotásait, a helyi
oktatási intézmények mindennapjait bemutató fotókat is
megtekinthette a közönség. A
látogatókat műsorral is várták:
a felújított színpadon bemutat-

koztak a Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei
és tanárai, a Kincső táncosai,
az Őszirózsák és a Vrbovianka
énekkarok. A műsor tervezett

része volt egy, helyi gyerekekkel készült interjúsorozat,
amelyben város életéről alkotott véleményüket mondják
el, szervezési okok miatt végül
ezt nem mutatták be, de film
formájában később elérhető
lesz. Az együttműködő gyerekeket a város polgármestere,
Juhász András ajándékokkal
jutalmazta.
Az esti programban a főtéren
fellépett az Estendøn együttes,
az Olivérsky blues-rock banda, az N30 reagge együttes,

legmagasabb szinten szereplő
két csapatának, Zselíz és Tolmács közötti rangadója is volt.
A focipályán előkészítő csapatok tornáját tartották, amelyen

akit Zuzana Biščáková kísért
zongorán.
Az esti program ismét a főtéren
valósult meg, és újra a zenéé
volt a főszerep. Előbb a lekéri

a hazaiakon kívül Garamkelecsény és Nagysalló csapatai
játszottak. A partnervárosok
küldöttségei délelőtt a helyi
lőtéren a Magnum sportlövő

Nostalgia énekegyüttes lépett
színpadra, majd a Golddies
– Swingatlan Ügynökség előadásában ismert swing dallamokat hallgatott a közönség. Őket

klubnál vendégeskedtek.
A kastély udvarán érdekes tárlatot, Igor Grossmann ismert
szlovák fotós zselízi képeit tekinthették meg az érdeklődők.
Nemcsak a képek minősége
miatt volt különleges a kiállítás,
hanem azért is, mert a képek
egyetlen
napon
készültek
Zselízen 1974-ben. Az egyik
pillanatfelvételen a kiállítás
egyik látogatója magára is ismert. Ugyancsak figyelemre
méltó volt a Tempo d´Amore
kvartett barokkzenei koncertje,
illetve rögtön utána Nao Higano japán énekesnő fellépése,

a szlovák Peter Bič Projekt
formáció követte, majd késő éjszakáig a helyi M-Vocal húzta
a talpalávalót.
A főtér tele volt emberekkel, akik
az élet ügyes-bajos dolgait vitatták
meg, vagy lényegre törő kérdések
boncolgatásába merültek bele. A
városi napok évek múltával tértek
vissza erre a helyszínre, miután
néhány évig a szabadtéri színpad
és a kastély környékén valósultak
meg. Ám idén első alkalommal
nyújtott szép hátteret a frissen
felújított városháza és a közeli
templom toronyórája.
(ik, fotó: ik, lb, šh)

amelyben a zselízi Szimondel
Sándor is szerepel, és az egyik
szünetben egy további helyi zenészpalánta, Belák Attila Péter
gitáros is megvillantotta tehetségét. A késő esti szórakozásról
DJ Spiko gondoskodott.
A szombati programok egy

része a sport jegyében telt. A
teniszpályán a 2. liga nyugati csoportjának idei utolsó
összecsapása valósult meg,
amely egyúttal a Lévai járás
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Néhány beruházást előnyben kell részesítenünk
Juhász András polgármestert néhány városi beruházás aktuális helyzetéről kérdeztük.
– Ahogy látjuk, a kedvezőtlen időjárás ellenére a végéhez közelednek
a városi hivatal hőszigetelésének
munkálatai. Az épület akadálymentesítése érdekében később
átalakítjuk mind a hivatal hátsó,
mind a könyvtár bejáratát, és ha
felújítjuk a homlokzati lépcsőket,
az épület külseje végre városi hivatalhoz méltó lesz.
Még május folyamán elkezdődött
a kerékpárút építésének előkészítése, amely a főtérről a Sládkovič
utcán át a Garamig vezet majd,
ahol kétfelé ágazik. Az egyik ága a
hídhoz, majd onnan a Selyz Bútor
vállalatig, a másik a Garam mentén Mikolára és Szódóra vezet majd.
Mikor fejezik be a kerékpárút-építést?
– A munkák ütemtervét úgy állították fel,
hogy a kerékpárút legkésőbb októberig
készen legyen. Eközben megvalósul a magyar tannyelvű alapiskola tetőszerkezetének
felújítása, amelynek állapota veszélyezteti a
működést. A munkálatok június folyamán
kezdődnek el, és egészen a nyári szünidő
végéig tartanak majd. A beruházást a város
saját forrásból fedezi.
Sikerrel jártunk a szódói templom és temető
mögötti területen található illegális szemétlerakat felszámolását célzó pályázatunkkal.
A munka a tervek szerint augusztusban
kezdődik, az Eurospinn dolgozói 1000
négyzetméteren hajtanak végre bozótirtást,
amelyből helyben faforgácsot készítenek,
és hasznosítanak. A hulladék eltávolítása
után szükség eseten elegyengetik a talajt,
és fákat ültetnek ki. Parkot szeretnénk ott
kialakítani.
Van egy újabb sikeres projektünk is, a garammikolai óvoda bővítésének pályázata.
A nyár végén szeretnénk hozzálátni az
építkezéshez.
Vitathatatlan, hogy a város beruházási
lendülete nem lanyhul. Az olvasók azt
kérdik, mikor lesz...
– Igen, tudom, mikor lesz működőképes a
fürdő. Szomorú vagyok, de idén valószínűleg nem lesz belőle semmi. Foglalkozom az
üggyel, keresem annak lehetőségét, hogyan
lehetne egész éves üzemeltetésűvé tenni.
Emellett néhány egyéb beruházást kell
előnyben részesítenünk. Például a magyar
alapiskola tetőszerkezetének felújítását.
Eztután a T18-as sportcsarnokot kell felújítanunk, amely költségnövekedés miatt
félbeszakadt.
Érdekes, hogy egy dologban egyetértenek
a támogatói és a kritikusai, bár az előbbiek ezt negatívumként, ez utóbbiak pozitívumként értékelik: túl sok dolgot szeretne
egyszerre megoldani. Elismeri?

– Így fizetjük meg annaz az adóját, hogy korábban kevés dologgal foglalkoztak. A magyar

alapiskola tetőszerkezetét fel kell újítanunk,
mert veszélyes. Az egész épületnek felújításra
lenne szüksége. További városi épületek is felújításra szorulnának, az oktatási intézmények
helyzetét is meg kell oldanunk. Még ebben az
évben megvalósul a szódói kultúrház ablakcseréje, valamint Garammikolán kiépítjük a
járdát a lakott rész végéig.
Igaz, hogy sok mindent akarok, ezt elisme-

rem. De részben csak úgy tűnik. Azelőtt túl
kevés munkát végeztek el, és most, hogy a
város számos pontján folyik a munka,
az emberek ezt sokallják. Néhányan panaszkodnak is. Ennek ellenére képesek
vagyunk arra, hogy bátor terveket valósítsunk meg.
Mire panaszkodnak?
– Az építkezéssel járó sürgésre. A lakosokat ezúton is kérem, legyenek belátóak.
Ha építeni szeretnénk városunkat, sok
türelemre is szükségünk lesz. Jelenleg
a távhővezetékeken dolgoznak, ami viszont jó hír, hogy a jövő évben bérházzá
átalakítandó munkásszállót is rákötik a
rendszerre.
Amiről még nem szóltam, a város megvásárolta az aszfaltozó-berendezést,
amelynek segítségével saját erőből javítja
majd az utakat és járdákat. Június folyamán
az Eurospinn telephelyén próbáljuk majd
ki, és fokozatosan állítjuk össze a munkákban résztvevő csoportot. Sokat várok ettől.
Előbb a Sládkovič utcát aszfaltozzuk, majd
az Úttörő és a többi, rossz állapotú utcával
folytatjuk a munkát.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

EP választások: országosan a PS–Spolu,
Zselízen az MKP magasan győzött

Összességében a tizenkettedik, Szlovákiában
a negyedik Európai Parlamenti választások
május 23–26-án valósultak meg az EU-ban.
Szlovákiában május 25-én, szombaton tartották a voksolást.
Országos viszonylatban a Progresszív
Szlovákia–Együtt koalíció lett
a választások győztese (20,11%),
a további sorrend: Smer–SD
(15,72%), ĽS NS (12,07%), KDH
(9,69%), SaS (9,62%), OĽaNO
(5,25%). Az EP-be megválasztott
képviselők névsora: PS/Spolu:
Michal
Šimečka, Vladimír
Bilčík, Martin Hojsík, Michal
Wiezik; Smer: Monika Beňová,
Miroslav Číž, Robert Hajšel; ĽS
NS: Milan Uhrík, Miroslav Radačovský; KDH: Ivan Štefanec,
Miriam Lexmann (po brexite);
SaS: Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš
Nicholsonová; OĽaNO: Peter
Pollák. Az Európai Parlementbe
éppen csak nem jutott be az MKP (4,96%),
amelynek csupán 396 szavazat hiányzott az
5 százalékos küszöb átlépéséhez, valamint az
SNS (4,09%). A választásokon 31 politikai
szubjektum indított jelölteket.
Az országos részvétel 22,74% volt, miután
1 007 398 polgár vett részt a voksoláson.
A Nyitrai kerületben 20,47% volt, ami

116 422 választópolgárt jelent. A Lévai járásban 19 703 polgár részvételével 21,14%-os
eredményt értek el, Zselízen pedig 18,75%-os
volt az arány, ami azt jelenti, hogy 1084 választó járult az urnákhoz.
A Nyitrai kerületben az MKP nyerte meg

a választásokat, amely a leadott szavazatok
17,12%-át szerezte meg. A Smer–SD eredménye 15,7%, a PS–Spolu 14,765%-ot ért el.
A járási eredmények: MKP 17,23%, Smer–SD
15,08%, PS–Spolu 15,00%. Zselízen a következő eredmények születtek: MKP 34,72%, PS–
Spolu 11,66 %, Smer–SD 11,29%, Most–Híd
8,44%, ĽS NS 7,40%, SaS 7,02%.
(ik)
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A szlovák óvodát is átköltöztetnék, városi bölcsőde is alakul
A Comenius Gimnázium egykori épületében, a magyar alapiskola szomszédságában
építési munkálatok folynak. Az épületrészben bölcsődét létesítenek, és az Sznf utcából
átköltöző helyi magyar óvodának alakítanak
ki helyet. A beruházó a református egyház,
mely a magyar államtól kapott támogatást
erre a célra.
Ahogy fokozatosan növekszik a munkaerő-piaci
kereslet, a lakosok kisgyermekeik napközbeni elhelyezése iránti érdeklődése is egyre
nő. Ezért a magyar nyelvű bölcsőde létesítésének előkészületeivel egy időben a város
megtette az első lépéseket egy hasonló, szlovák nyelvű létesítmény kialakítására. Erre
a célra a Ľ. Štúr utcai művészeti alapiskola
jelenlegi épületét nevezték meg, ahol egykor már működött óvoda. A tervek szerint
a városi bölcsőde mellett a szlovák óvoda
is itt kapna helyet. Az átépítést várhatóan
több forrásból, pályázatokból és a város
költségvetéséből is finanszírozzák. A város
azzal számol, hogy háromféle pályázati
támogatást is fel tud használni erre a célra.
Az első, 307 ezer eurós költségvetéssel kiírt
pályázat az óvoda kialakítását, a másik 350
ezer eurós ráfordítással a bölcsőde létesítését hivatott támogatni, a harmadik, várhatóan kb. 500 ezer eurós költségvetésű projekt
pedig az épület energiatakarékosságának
növelését célozza meg. „Az átépítés összköltsége megközelítőleg 1,3 millió eurót tesz
ki. Az első két pályázat kétfordulós, az első
fordulón kifogások nélkül túljutottunk, pozitívan értékelték a pályázatainkat, és ennek
alapján bekerültünk a második fordulóba.

Ezekben az esetekben várhatóan sikeresek leszünk.
A létesítmény szigetelését,
a nyílászárók cseréjét,
valamint a tetőszerkezet
felújítását magában foglaló
energiaigényesség-csökkentő pályázatot még a tél
folyamán ki kellett volna
írniuk, ám ez nem történt
meg. Várunk a kiírásra. Ha
a város ezeken a pályázatokon sikeres lenne, a költségek 70 százalékát idegen,
pályázati forrásból tudná
fedezni” – mondta Gabriela
Bieliková, a Zselízi Városi
Hivatal építési, területfejlesztési és környezetvédelmi osztályának munkatársa. A polgármester szerint az épület rossz állapotban
van, ezért néhány beavatkozásra akkor is
szükség lesz, ha a város esetleg nem nyerné
el a pályázati támogatásokat. „Ha semmilyen vissza nem térítendő támogatást nem
kapnánk, ami nem valószínű, akkor is meg
kell javítanunk az épület tetőszerkezetét,
majd a pénzügyi helyzetünk függvényében

saját költségből folytatni a munkát. A tetőt
mindenképpen meg kell javítanunk, kb. 240
ezer eurós költségről van szó” – jelentette ki
Juhász András.
Az átépítés után létesítendő bölcsőde befogadóképessége 15 gyermek lenne, az óvoda pedig
bővítené jelenlegi kapacitását. A mostani 4
osztály helyett 5-tel számolnak, ebből 4 egész
napos, 1 pedig fél napos ellátást nyújtana.
(ik)

Fennakadások
nélküli...
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pénzügyi ellenőrzéséről, a határozatok
teljesítésének ellenőrzéséről, valamint a
városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámolót. Ez utóbbihoz ugyan voltak
hozzászólások, ám azok csak az ülést záró
általános vitában hangzottak el.
Ivan Pál képviselő a városi rendőröket illette
dícsérettel, akiknek Rozina mellett sikerült
elkapniuk egy illegálisan szemetelőt. Polka
Pál ezt követően egy volt parlamenti képviselő tapasztalatáról számolt be, aki az egyik
vasárnap a temető mellett egy idősebb meztelen nőt látott közlekedni. Felhívta a városi
rendőrséget, ahol az állami rendőrséghez
irányították, akik azonban visszautalták
városi kollégáikhoz. A jelen levő rendőrparancsnok elmondta, hogy azon a napon
nem is volt szolgálat, és ő maga nem tud az
esetről semmit. Néhány jelenlevő, a polgármestert beleértve, megdícsérte a parkban
szervezett gyermeknapot.
(šh)

A Mikulčan polgári társulás 2010 óta fejt ki tevékenységet Garammikola városrészben. Ez
idő alatt évente számtalan rendezvényt szervezett a városrész lakosai számára, melyeken
azonban a zselíziek és a környékbeliek is részt vettek. A társulás a múltban már kérte a város
vezetését, hogy biztosítsanak számukra alkalmas épületet. Miután megállapítást nyert, hogy
a Patakpart utca 28. szám alatti épület a város tulajdonában áll, kérvényeztük az objektum
bérbevételét. A múltban helyi kovácsműhelyként szolgáló épület a falu Zselízhez csatolásakor
városi tulajdonba került. A májusi ülésen előterjesztett kérvényünket a városi képviselő-testület jóváhagyta.
Az épület rossz állapotban van, nincs benne villany, víz, gáz, de meggyőződésünk,
hogy a város segítségével sikerül felújítanunk, és olyanná varázsolnunk, hogy a mikolai
lakosokat szolgálhassa minden korosztály – legkisebbek, a kisgyerekes szülők és az idősek
– találkozóhelyeként. Az épület felújítására a lelkes lakosok által az adójuk 2 százalékának
felajánlásaiból származó bevételt szeretnénk felhasználni, de a várostól is várunk segítséget.
Pavol Ivan, a Mikulčan polgári társulás elnöke
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A parki gyermeknapra 550 gyermeket jelentettek be, akik szüleik kíséretében látogattak
el május 25-én, szombaton a városi parkba,
hogy egy régi igazság időtállóságáról bizonyosodjanak meg. Mégpedig, hogy bátraké
a szerencse, ugyanis az egész hetes esőt
követően a hétvége gyönyörű nyári időt
hozott, amely mind a szervezőket, mind a
résztvevőket megörvendeztette.
(Bővebben a 6. oldalon.)

Városi újság

Még május folyamán elkezdődött a kerékpárút építésének előkészítése, amely a főtérről a Sládkovič utcán át a Garamig vezet
majd, ahol kétfelé ágazik. Az egyik ága a
hídhoz, majd onnan a Selyz Bútor vállalatig, a másik a Garam mentén Mikolára és
Szódóra vezet majd.
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Az országos részvétel 22,74% volt, miután
1 007 398 polgár vett részt a voksoláson.
A Nyitrai kerületben 20,47% volt, ami
116 422 választópolgárt jelent. A Lévai
járásban 19 703 polgár részvételével
21,14%-os eredményt értek el, Zselízen
pedig 18,75%-os volt az arány, miután
1084 választó járult az urnákhoz.
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Városi napok –
látványosabb háttérrel

Májusi önkormányzati ülés

Fennakadások
nélküli
tárgyalás
A városi képviselő-testület május 29-én,
szerdán tanácskozott 6. rendes ülésén. A
tanácskozást Juhász András polgármester
vezette. A napirendi pontok közül először
az idei költségvetés második módosítását tárgyalta meg a testület. Csenger
Tibor, a pénzügyi bizottság elnöke kijelentette, hogy a bizottság nem ült össze
határozatképes létszámban ahhoz, hogy
a javaslatot érdemben megtárgyalhassa,
ám az előterjesztés összhangban van a
korábbi megegyezéssel, ezért a javaslatot
elfogadhatónak tartja.
Hasonlóan gondok nélkül fogadta a
testület a következő napirendi pontok
előterjesztéseit: egy városi ingatlan megvásárlásának kérvényét, néhány városi
telek bérbevételi kérvényét, egy ingatlan-eladási szerződés javaslatát, egy nem
lakás céljára szolgáló városi ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat kiértékeléséről szóló beszámolóját, szolgalmi
jog létesítését infrastruktúra-fejlesztéssel
(vízvezeték-építés) kapcsolatos különleges körülmények figyelembevételével.
A képviselők jóváhagyták a Mikulčan
polgári társulásnak egy Patakpart utcai,
kihasználatlanul álló városi ingatlan bérbevételére irányuló kérvényét, ugyanígy a
különleges körülményekre való tekintettel egy eurós bérleti áron.
A tanácskozás folyamatossága annak is
köszönhető volt, hogy az előterjesztéseket
már korábban megtárgyalták az illetékes
bizottságok. Ezért is fogadta el a testület
különösebb fennakadás nélkül a főellenőr
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A Zselízi Városi Napok idén szokatlan időpontban – május végénjúnius elején – valósultak
meg, ami rendhagyó az elmúlt időszakot figyelembe véve, amikor is a városi napok június
második felében, esetleg szeptemberben voltak. A városi rendezvény időzítése néhány éve
egy új tényezőt is figyelembe vesz – a Csemadok-fesztivál szervezési időpontját, amivel szorosabban fonódik össze, mint gondolnánk. A városi napokat a kilencvenes években megszűnt
országos népművészeti fesztivál egyfajta zselízi utódjaként szervezett nemzetközi kulturális
fesztivál folytatásaként definiálhatjuk. A hagyomány napjainkig tart, így a nyár eleje a városban az egész hétvégét kitöltő rendezvények időszaka lett.
Mint több más rendezvényt idén, így a városi napokat is veszélyeztette az időjárás, amely
miatt az utolsó pillanatban az egyes programok helyszínén is változtatni kellett. Ám ahogy
több egyéb rendezvény esetében, a városi napoknak is kedvezett az időjárás. Az eredeti terv
szerint a rendezvénysorozat a parkban és a kastélyban valósult volna meg, végül a művelődési otthonban, a kastélyban és a főtéren tartották meg.
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