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Technická infraštruktúra – chodníky, cesty, cyklochodníky a iné spevnené plochy,
napr. detské ihriská so štrkovým alebo
gumeným povrchom, je počas letných horúčav schopná zvyšovať svoju povrchovú
teplotu až na neuveriteľných 60 a viac
stupňov. Ak sú však zatienené stromami,
udržujú si stabilnejšiu teplotu, t. j. v rozmedzí od 30 do 38 stupňov...
(Viac na 4. str.)

Riaditeľke Kataríne Cserbovej sa zároveň
podarilo odvrátiť najväčšiu hrozbu – úplné
zrušenie slovenského stredoškolského
vyučovania v meste, keďže po skončení
poslednej, 4. triedy slovenského gymnázia
sa jej podarilo otvoriť novú 1. triedu
a zachovať kontinuitu.
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cena: 0,35 eur

Mnoho návštevníkov koncertu sa totiž
nechalo počuť, že keď sú už dané mimoriadne vhodné podmienky, čiže nedávno
vybudované malé javisko pri kaštieli
a dostupná všetka potrebná infraštruktúra, bolo by žiadané a vhodné, aby sa tam
organizovalo viac podobných podujatí.
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Augustové zasadnutie MsZ

Možnosť čerpať
výhodný úver na
investície
Mestské
zastupiteľstvo
v Želiezovciach
zasadlo po letnej prestávke na svojom
8. zasadnutí 22. augusta v sobášnej sieni
mestského úradu. Hneď v úvode sa zaoberalo
návrhom na prijatie úveru a financovanie
vybraných investičných zámerov. Predložená
bola ponuka banky na prijatie úveru do
výšky 700 tis. eur s úrokom 1 %. Podľa
pôvodného návrhu mali byť z týchto
prostriedkov financované investičné aktivity:
projektová dokumentácia kúpaliska, chodník
v Mikule, rekonštrukcia Námestia sv. Jakuba,
rekonštrukcia telocvične T18, výmena okien
KD Svodov, výmena okien na budove DOS,
rekonštrukcia dvora MsÚ, rekonštrukcia
dvora ZŠ s VJM. Predseda ekonomickej
komisie Tibor Csenger poznamenal, že
komisia návrh podporila, jej členovia ale
navrhli investičné aktivity doplniť o niekoľko
ďalších. Primátor Ondrej Juhász poznamenal,
že podľa zákona je možné o úverovom
rámci rozhodnúť len do konca augusta
daného roka, hlavný kontrolór Štefan Jurák
skonštatoval, že mesto môže čerpať ďalší
úver, pretože je výrazne pod limitom, ktorý
je stanovený na 60 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. V Želiezovciach je
tento ukazovateľ na úrovni tesne pod 30 %.
Zastupiteľstvo napokon dospelo k záveru,
že je možné doplniť ďalšie investičné akcie
a požiadať o zvýšenie úverového limitu.
Poslanci sa zhodli, že do konca augusta sa
stretnú na ďalšom zasadnutí MsZ, kde o tom
zastupiteľský orgán rozhodne. V zmysle
tohto bol z rokovania stiahnutý bod,
obsahujúci návrh na zmenu rozpočtu na
základe návrhu o čerpaní úveru.
→2

Dňa 2. septembra sa nový školský rok začal v ZŠ Želiezovce pre 495 žiakov. Škola prvýkrát otvorila 4 prvé triedy pre celkovo 73 prvákov.
(foto: šh)

Niektoré investície budú financované
novým úverom s úrokom iba 0,7 %
Koncom augusta sa poslanci mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach zišli po
niekoľkých dňoch už druhýkrát, aby
prerokovali a schávlili najmä čerpanie
úveru
na
financovanie
viacerých
investičných aktivít mesta v ďalšom období.
Keďže o otázke rokovali už 22. augusta
a potom aj na pracovnom zasadnutí, 9.
zasadnutie v stredu 28. augusta sa začalo
v podvečerných hodinách. Zastupiteľstvo
schválilo
zrušenie
uznesenia
zo
svojho predchádzajúceho
zasadnutia,
stanovisko hlavného kontrolóra aj prijatie
úveru.

Úver vo výške 1 mil. eur bude možné využiť
na bežné aj kapitálové výdavky schválené
MsZ, bežné do konca kalendárneho
roka, kapitálové na obdobie 10 rokov aj
nepravidelne. Úroková sadza je 0,7 %, pri
poskytnutí úveru sa si banka účtuje 0,25
% z objemu úveru, z objemu nevyčerpanej
sumy sa platí poplatok 0,6 % ročne.
K čerpaniu úveru podľa zákona vyjadril
svoje stanovisko aj hlavný kontrolór.
Potvrdil v ňom, že zákonné podmienky
prijatia úveru sú dodržané. V otázke
celkovej zadlženosti mesta je zákonný limit
→2
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Zastupiteľstvo rozhodlo o predaji časti
pozemku na Jókaiho ulici, schválilo
zámer
prenájmu
poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve mesta v prospech
PD Pohronie Želiezovce a PD Kukučínov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 100 eur/hektár ročne. Zobralo
na vedomie zápisnicu o otváraní obálok
– cenových ponúk na zámer mesta na
prenájom nebytových priestorov, súhlasilo
s vyhodnotením
výsledkov
a schválilo
zámer uzavretia nájomnej zmluvy s jediným
záujemcom priestoru s rozlohou 38 m2 na 1.
poschodí Domu služieb. Vzalo na vedomie
informatívnu správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov za nájomné mestských bytových
a nebytových priestorov.
V uplynulom období sa ozvali dve
spoločnosti s ponukou na zriadenie
nabíjacích staníc pre elektromobily na území
mesta. Jedna z nich ponúkla spoluprácu pri
žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
druhá žiadala len určiť miesto, kde by bez
finančnej spoluúčasti mesta vybudovala
nabíjaciu stanicu. Po zvážení ponúk sa
MsZ uznieslo na tom, aby mesto nadviazalo
spoluprácu so spoločnosťou ponúkajúcou
vybudovanie nabíjacej stanice bez finančnej

účasti
mesta.
Predseda
komisie výstavby Kazimír
Kovács
poznamenal,
že
podľa predbežných zistení by
vhodnou lokalitou na výstavbu
takýchto staníc mohlo byť
priestranstvo za domom
kultúry alebo na Rákócziho
ulici
za
cukrárenským
výrobným areálom. Vedúca
oddelenia
organizačnoprávneho a sociálnych vecí
informovala
poslancov
o zmene
organizačnej
štruktúry mestského úradu.
K zrušeniu dvoch pracovných
miest terénnych sociálnych Po zasadnutí sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien Pro Urbe.
pracovníčok došlo z dôvodu Ocenený bol Vojtech Tomašovič (na snímke) a Július Klimo.
ukončenia
implementácie
národného projektu terénnej sociálnej práce. v mestskom parku v okolí kaštieľa, kam
MsZ vzalo na vedomie správu o kontrole okrem domácich obyvateľov často chodia
aj návštevníci miestneho múzea. Zástupca
plnenia uznesení zastupiteľstva.
V rámci prerokovania správy o činnosti náčelníka MsP Ján Kántor poznamenal,
mestskej polície v júni a júli tohto roka že možnosti mestskej polície pri vykázaní
viceprimátor Kazimír Kovács vyzval takýchto osôb z niektorých častí mesta sú
prítomného člena MsP na dôraznejšie značne obmedzené. Zastupiteľstvo zobralo
kontroly pred herňami. Tibor Csenger správu o činnosti MsP na vedomie.
(ik)
poukázal na výskyt povaľujúcich sa ľudí

Školy pripravené na nový školský rok

Gymnázium otvára slovenskú aj maďarskú prvú triedu
Školy pripravené na nový školský rok
Riaditelia škôl a školských zariadení v meste
referovali o pripravenosti svojich inštitúcií
na školský rok 2019/2020 v rámci 8.
zasadnutia MsZ dňa 22. augusta. Z odznelých
informácií vyplynulo, že školy sú pripravené,

aj keď niektoré inštitúcie začínajú školský rok
v zložitých podmienkach.
Ako informovala riaditeľka slovenskej ZŠ
Petra Tomašovičová, nový školský rok začne
asi 495 žiakov v 22 triedach. V škole prebehli
v lete rekonštrukcie niektorých vnútorných
priestorov, ale aj ihrísk a v niektorých
triedach boli osadené stropné ventilátory.
ZŠ s VJM má podľa riaditeľky Anikó
Máté 259 žiakov, 111 na prvom, 148 na

druhom stupni, o ktorých sa bude starať
32 pedagogických a 12 nepedagogických
zamestnancov. Školský rok sa začal riadne,
aj keď rekonštrukcia strešnej konštrukcie
starej budovy prebieha, dokončená má byť až
v októbri. Súbežný priebeh rekonštrukčných
prác a vyučovania si zo strany
školy aj dodávateľa vyžaduje prísne
bezpečnostné opatrenia.
V MŠ Lienka nastúpilo v 4 triedach 89
detí, v MŠ Hopsasa v Mikule plný počet
– 21 detí, dokonca tri prihlášky musela
MŠ odmietnuť. V MŠ Cimbora je 70
detí, v končiacom ročníku ich je 26.
V ZUŠ F. Schuberta očakávajú o 2030 detí viac ako v minulom školskom
roku, kedy ich bolo 241, pretože podľa
novovymenovanej riaditeľky Diany
Horváthovej chce škola osloviť aj
deti v predškolskom veku. Pri ZUŠ
bude v tomto školskom roku založené
občianske združenie.
Poslanec Marek Kepka, učiteľ na Gymnáziu J.
A. Komenského v Želiezovciach, oboznámil
svojich kolegov s tým, že gymnázium
otvára jednu maďarskú a jednu slovenskú
triedu. V maďarskej je 14, v slovenskej
10 študentov, čiže limit do 25 študentov,
určený zriaďovateľom, bol dodržaný
a zároveň takmer vyčerpaný. Riaditeľke
Kataríne Cserbovej sa zároveň podarilo

odvrátiť najväčšiu hrozbu – úplné zrušenie
slovenského stredoškolského vyučovania
v meste, keďže po skončení poslednej, 4.
triedy slovenského gymnázia sa jej podarilo
otvoriť novú 1. triedu a zachovať kontinuitu.
(ik)

Bezdomovci témou
aj u nás

V diskusii 8. zasadnutia mestského
zastupiteľstva pozval predseda MO
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov Jozef Výboch poslancov
a všetkých prítomných na spomienkovú
udalosť pri príležitosti 75. výročia
vypuknutia
Slovenského
národného
povstania. Kladenie vencov sa uskutočnilo
28. augusta v popoludňajších hodinách.
Predseda organizácie sa dotkol aj témy
bezdomovcov v meste, pričom poznamenal,
že v otázke riešenia ich situácie by sa
viac mali angažovať vyššie územné celky
a občania samotní. Zástupca náčelníka
Mestskej polície v Želiezovciach Ján Kántor
vyhlásil, že MsP má situáciu v meste
zmapovanú. Dodal, že mesto poskytlo
pomoc v získaní strechy nad hlavou,
pomocná ruka však bola z ich strany
najčastejšie odmietnutá.
(ik)
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Niektoré investície budú financované novým úverom
s úrokom iba 0,7 %
60 % bežných príjmov predchádzajúceho
roka. Mesto ho zďaleka nedosahuje, keď aj po
prijatí úveru bude na úrovni 35 %. Rovnako
podiel splátok úverov k bežným príjmom,
kde maximálny limit je 25 %, bude v prípade
Želiezoviec na konci tohto roka aj po prijatí
a splácaní úveru maximálne na úrovni 5,9 %.
V nadväznosti na schválenie prijatia úveru
bol zmenený tohtoročný rozpočet mesta,
navrhovaná zmena bola zastupiteľstvom
schválená.
Na zasadnutí bola po zapracovaní
pripomienok právnika mesta schválená aj
nájomná zmluva na prenájom bývalých
priestorov Gymnázia J. A. Komenského.
Priestory
zrekonštruovala
reformovaná
kresťanská cirkev pre potreby vybudovania
detských jaslí a pre účely MŠ s VJM Cimbora,
ktorá sa po nadobudnutí platnosti nájomnej
zmluvy presťahuje do zrekonštruovanej
budovy na Komenského ulici.
Právnik mesta Peter Nyúl predostrel
poslancom svoje pripomienky k zmluve.
Najzávažnejšie pripomienky sa týkali zákonnej
povinnosti zaregistrovania prenajímateľa do
registra partnerov verejnej správy a možnosti

uzavretia zmluvy až po nadobudnutí venovali otázke kapacitne zapĺňajúceho sa
platnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré katolíckeho cintorína a trendom v oblasti
stanoví aktuálny charakter objektu. Keďže trhu nehnuteľností v meste.
(ik)
kolaudačné konanie sa
začalo až koncom augusta, Návrh investičných akcií vhodných na
primátor skonštatoval, že prefinancovanie z úverových zdrojov
deti začnú školský rok ešte
v pôvodných priestoroch, Životné prostredie
ukončenie
legislatívnych Nákup komunálnej techniky 55 000,00 €
a iných
prípravných Výstavba a územný rozvoj
činností sa odhaduje na Projektová dokumentácia na kúpalisko 15 000,00 €
koniec októbra – začiatok Infraštruktúra
novembra.
Chodník v časti Mikula 57 000,00 €
Zmluva bude uzavretá na Rekonštrukcia Námestia Sv. Jakuba 75 000,00 €
obdobie 20 rokov, výška Rekonštrukcia cesty vo dvore domu služieb 85 000,00 €
nájomného bola navrhnutá Rekonštrukcia telocvične T18 296 000,00 €
na 2000 eur mesačne,
Hospodárstvo
zálohové platby za energie
Výmena okien KD Svodov 7 000,00 €
na 400 eur mesačne. Platbu
Výmena okien DOS 150 000,00 €
nájomného zmluva člení na
Rekonštrukcia dvora MsÚ 30 000,00 €
samotné nájomné a poplatok
Rekonštrukcia mestských toaliet 40 000,00 €
do fondu opráv a rezerv,
pričom do tohto fondu putuje Školstvo
mesačne 1999 eur, samotné Rekonštrukcia dvora ZŠ VJM 50 000,00 €
Prístavba ZŠ s VJM 120 000,00 €
nájomné činí 1 euro.
V diskusii sa poslanci Ihrisko MŠ s VJM 20 000,00 €

Kamery a fotopasce poslúžili
lo, ktorým bol odpad vyvezený do
spomínaných lokalít a následné
vyhľadanie zodpovedných bolo už
len rutinnou záležitosťou. Postupovalo sa podobne ako v júni: porušovateľ zákona musel na vlastné
náklady odstrániť odpad, ktorého
bolo na viacero plne naložených
nákladných vozidiel. Likvidácia
nelegálne umiestneného odpadu
prebehla v piatok 23. augusta,” povedali o prípade príslušníci MsP

Začiatkom leta sme priniesli
správu o tom, že obyvateľa Tekovských Lužian vyšla snaha
ušetriť na poplatku za uloženie
odpadu na skládke poriadne
draho. Ušetriť chcel totiž tým,
že svoj odpad vyhodil na čiernu
skládku pri ceste smerom na Rozinu. Odhalili ho však želiezovskí
mestskí policajti, a tak namiesto
zaplatenia odpadu za malý príves
musel odpratať mnohonásobne
viac smetí a zaplatiť za uloženie
odpadu na skládke za celý veľký
traktorový príves. Toto riešenie
aj článok mali prípadných
ďalších porušovateľov zákona
o odpadoch odstrašiť. Ne-

vieme, v koľkých prípadoch
tento zámer fungoval, isté
však je, že v jednom určite
nie. Mestská polícia totiž v
polovici augusta chytila ďalšieho porušovateľa zákona,
ktorý nelegálne umiestnil nie
malé množstvo stavebného
odpadu v dvoch lokalitách:
v areáli bývalých vinárskych
závodov a na mieste nedávno
zlikvidovaných pozostatkov
bývalého bitúnku.
„K odhaleniu páchateľa nám
pomohla technika – kamerový
systém v uliciach mesta a fotopasce v okolitej prírode. Pomocou nich
sme identifikovali nákladné vozid-

Ladislav Stellár a Gabriel Streba.
Skvalitnenie materiálneho vybavenia mestskej polície a zvýšená
snaha príslušníkov teda prinášajú ovocie vo forme viacerých
odhalení zakladania nelegálnych
skládok. Vyššia efektivita ich
práce v tejto oblasti by mohla
byť najvhodnejšou prevenciou.
Aspoň do času, kým uvedomelosť občanov nestúpne na želanú
úroveň.
(ik)

Mestským policajtom sa v auguste podarilo odhaliť ďalšieho páchateľa. Počas výkonu služby zaistili občana z okresu Veľký Krtíš, ktorý
chcel miestnemu farmárovi odcudziť mak z jeho polí pri nadjazde.
V takomto prípade sa aplikuje tzv. farmársky zákon, podľa ktorého
páchateľom hrozí dvojročný trest odňatia slobody aj v prípade, že
spôsobili škodu malého finančného rozsahu.

4

september 2019

Želiezovský spravodajca

Dotácia na klimatizačný systém mesta
Mesto získalo dotáciu na výsadbu drevín z programu Zelené obce,
ktoré zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR cez Slovenskú
agentúru životného prostredia. Cieľom projektu je zlepšiť stav kvality
životného prostredia a zvýšiť zastúpenie prvkov zelenej infraštruktúry, čiže stromov. Prostredníctvom dotácie v celkovej sume 16 196,25
eur by do mesta malo pribudnúť celkovo 89 drevín vyššieho vvzrastu
v 5 lokalitách.

Prečo je však zelená infraštruktúra taká dôležitá, spýtali sme sa
referentky životného prostredia MsÚ v Želiezovciach Gabriely
Bielikovej:
– Asi najjednoduchšia odpoveď je obsiahnutá v meraniach teplôt
povrchov počas poobednajších letných horúčav, ktoré sme uskutočnili vo vybraných lokalitách mesta. Technická infraštruktúra

– chodníky, cesty, cyklochodníky a iné spevnené plochy, napr. detské
ihriská so štrkovým alebo gumeným povrchom, je počas letných horúčav schopná zvyšovať svoju povrchovú teplotu až na neuveriteľných 60 a viac stupňov. Ak sú však zatienené stromami, udržujú si
stabilnejšiu teplotu, t. j. v rozmedzí od 30 do 38 stupňov v závislosti
od teploty vzduchu. Povrch, ktorý je nahriaty na 55 – 60 stupňov,
následne vyžaruje teplo do okolia, a tým zohrieva okolitý vzduch.
Toto vyžarovanie do okolia prebieha aj dlho po západe slnka. Asfalt, betón a iné spevnené materiály sa ochladzujú pomalšie, preto
máme v mestách aj v noci výrazne vyššiu teplotu vzduchu ako v extraviláne, kde po západe slnka už nie je dotovaná teplota vzduchu
odovzdávaním tepla z nahriatych spevnených plôch. Takto sa nám
vytvárajú tzv. teplotné ostrovy – t. j. teplota vzduchu v mestách je
výrazne vyššia, ako teplota vzduchu v otvorenej prírodnej krajine.
A ako vplýva zvýšená teplota na ľudský organizmus?
– V lete počúvame upozornenia SHMÚ na vysoké teploty a aby sme
sa nepohybovali vonku v poludňajších hodinách od 11. do 15. hodiny. V skutočnosti ešte aj o pol štvtej poobede sú spevnené plochy
nahriate na viac ako 50 stupňov a keď sa prechádzame po takomto
chodníku, to teplo vplýva aj na nás. Je to záťaž pre organizmus,
ktorá potom môže viesť k srdcovo-cievnym ochoreniam.
Je to ako s príbehom o žabe, ktorú keď hodíte do horúcej vody,
vyskočí. Ale ak vodu, v ktorej je žaba, postupne pomaly ohrievate –
uvarí sa. Podobne na tom budeme aj my, ak budeme stále budovať
spevnené povrchy a rúbať veľké stromy. Každý, kto má pred domom
strom, by si mal uvedomiť, že jeho funkcia nie je iba v tom, aby
dotyčnému strpčoval život tým, že z neho padajú listy, ktoré musí
zametať a robil mu „bordel“ vo dvore, ale že je to veľké výkonné
klimatizačné zariadenie, ktoré plní funkciu ako jeden z mnohých
článkov celomestského klimatizačného zariadenia v podobe zelenej
infraštruktúry.
Preto sa samospráva snaží získať čo najviac dotácií na výsadbu
nových drevín vyššieho vzrastu, aby sa zabezpečil čo najviac prepojený klimatizačný systém, ktorý bude stabilný a bude udržiavať
naše mesto v znesiteľných teplotách.
Samozrejme, do tohto klimatizačného systému patria aj stromy na
súkromných pozemkoch, v súkromných záhradách, kde, žiaľ, tiež
ideme negatívnym smerom, pretože v prospech spevnených plôch
a prístreškov rúbeme staré, vzrastlé stromy a náhradná výsadba je
len vo forme drevín nižšieho vzrastu, alebo žiadna.
(r)

September priniesol do Želiezoviec zápis do knihy slovenských
rekordov. Slovenskou rekordmankou sa stala miestna zberateľka
pohľadníc Ilona Kiss Dulai, ktorú do knihy rekordov zapísali 3.
septembra ako majiteľku najväčšej zbierky pohľadníc, vlastniacu
102 677 kusov pohľadníc. Novopečenej rekordmanke blahoželáme
k uznaniu jej mnohoročného úsilia.
(ik)
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Obnovené cesty a nové tabule v Nitrianskom kraji
Samospráva Nitrianskeho kraja sa na základe platnej legislatívy uzniesla na umiestnení nových tabúľ označujúcich začiatky
a konce obcí pri cestách II. a III. triedy,
spadajúcich do kompetencie NSK v prípade
obcí, v ktorých pomer menšinového etnického obyvateľstva, v Nitrianskom kraji ide
zväčša o maďarsky hovoriacich obyvateľov,
prevyšuje 20 % celkového obyvateľstva.
Ide o cestné tabule bielej farby, označujúce názvy obcí v jazyku menšiny, ktorých
rozmery sa takmer zhodujú s tabuľami
označujúcimi názvy obcí v slovenskom
jazyku a ktoré nahrádzajú staršie, modré
tabule menších rozmerov. „Je to symbolické
vyjadrenie zrovnoprávnenia a týka sa spolu
686 tabúľ. Týmto aktom sa aj Nitriansky samosprávny kraj pripojil k susedným krajom,
pričom materiál, vypracovaný úradom NSK
iniciovala krajská frakcia SMK,“ vyjadril sa
podpredseda NSK Tibor Csenger.
Aktivita kraja nepoľavila ani v oblasti rekonštrukcie cestných komunikácií. Začiatkom leta pokračovala obnova ďalších ciest,
plánovaná na rok 2019. V tomto období
prebiehala rekonštrukcia 4,77 km dlhého
úseku na trase Pastovce – Zalaba a 4,2 km
úseku medzi Farnou a Nýrovcami. Počas
júla bola obnovená 1,75 km dlhá trasa cesty
I. triedy č. I/75, vedúca cez Jur nad Hronom
a 2,8 km dlhá trasa medzi Lokom a Tehlou.
Rekonštrukcia cestných úsekov v severnej
a južnej časti kraja sa vykonáva vyrovnane.

Ročne sa na území NSK obnoví asi 70–80
kilometrov ciest III. triedy z rozpočtu samosprávneho kraja.
Podpredseda NSK vyzdvihol: V okrese
Levice sa tento rok zrekonštruuje vozovka
na 17 km cestných komunikácií, v Komárňanskom okrese je to 9 km, v okrese
Nové Zámky ide o 14-kilometrový úsek.
V južných okresoch Nitrianskeho kraja sa
v uplynulých mesiacoch novým asfaltom
obnovil takmer 40 km dlhý úsek ciest.
Zastupiteľstvo NSK v predchádzajúcom období rozhodlo o čerpaní bezúročného úveru vo výške 15 mil. od ministerstva financií.
Zdroje budú využité na rekonštrukciu ciest
II. a III. triedy, ako aj na modernizáciu mostov. Práce z týchto zdrojov sa očakávane začnú v rokoch 2020 – 2021, v rámci ktorých
sa obnovia cestné komunikácie v rozsahu
100 km a na rekonštruovaných úsekoch sa
umiestnia bezpečnostné prvky.
Na návrh Tibora Csengera sa zastupiteľstvo
NSK uznieslo aj na tom, že podporí a spolufinancuje spoluprácu s úradom podpredsedu vlády. Ide o spoluprácu, ktorej výsledkom bude založenie Krajskej regionálnej
rozvojovej rady v ďalšom programovacom
období EÚ 2020 – 2027. Krajská rozovojová
rada by mala získať množstvo nových kompetencií v oblasti plánovania a realizácie
regionálneho rozvoja, ktoré sú v súčasnosti
v právomoci úradu podpredsedu vlády. To
znamená, že v oblasti regionálneho rozvoja

sa uskutoční výrazná decentralizácia, čo
je mimoriadne dôležitá a vítaná zmena.
Úlohu Krajskej regionálnej rozvojovej rady
preberie v budúcnosti komisia regionálneho rozvoja NSK.
Zastupiteľstvo NSK schválilo aj uznesenie,
že všetkým pracovníkom inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nad rámec
zákona prináleží príspevok na rekreáciu
vo výške predpísanej zákonom. „Bez ohľadu na počet pracovníkov daných krajských
inštitúcií. Príspevok na rekreáciu dostanú aj
pracovníci krajských inštitúcií, v prípade ktorých počet zamestnancov nedosahuje spodnú
hranicu, určenú zákonom, teda 49. Zastupiteteľstvo NSK priradilo k tomuto uzneseniu
aj finančné zdroje. Príspevok na rekreáciu je
v zmysle zákona využiteľný v oblasti aktívneho cestovného ruchu, čiže na náklady rekreácie na území Slovenska,“ dodal Iván Farkas,
vedúci frakcie SMK v zastupiteľstve NSK.
Z pohľadu nášho regiónu stojí za zmienku
ďalšie rozhodnutie krajského zastupiteľstva,
ktorým schválilo nové všeobecno-záväzné
nariadenie o podpore obnovy kultúrnych
pamiatok. Nariadenie zvyšuje hranicu
finančného príspevku NSK na 4500 eur
a zavádza do praxe skromné 30-percentné
spolufinancovanie zo strany žiadateľa o
príspevok. V Želiezovciach sa tento príspevok môže týkať troch objektov: kaštieľa
Esterházyovcov, hrobky Esterházyovcov
a Kostola sv. Jakuba.
Ákos Csonka

Tamás Érdi
hosťom Schubert Festu

Tradičný jesenný Schubert Fest, ktorý sa v ostatných rokoch usporadúva
v obnovenej sieni Esterházyovského kaštieľa, ponúkol opäť skvelý hudobný zážitok. Podujatie organizované Spoločnosťou Franza Schuberta
a občianskym združením Castellum Zeliz je organizovaný na viacerých
dejiskách, želiezovský koncert mal 7. septembra jediného vystupujúceho
hosťa – maďarského
klavírneho
umelca
Tamása Érdiho. Opäť
sa potvrdilo: nie množstvo, kvalita je dôležitá.
Nevidiaci klavírny virtuóz svojou úchvatnou
hrou očaril návštevníkov, ktorí opäť zaplnili
sálu.
Držiteľ ocenení Junior
Prima, Prima Primisszima a Rytierskeho kríža
maďarského záslužného rádu zahral skladby od Schuberta, Čajskovského,
Musorgského aj Chopina. Mimoriadny dojem v poslucháčoch zanechala
jeho interpretácia diela Obrázky z výstavy. A že nielen umelec opantal
želiezovské obecentstvo, ale aj naopak, o tom svedčí záznam Tamása
Érdiho na svojej webovej stránke (erditamas.hu/hirek/) o želiezovskom
vystúpení: „...Na Schubertovskom podujatí v kaštieli Esterházyovcov v
slovenskom meste Želiezovce ma čakali prekrásne zážitky a láskavé prijatie. Ďakujem za standing ovation, za množstvo zaujímavých historiek
Pavla Polku, za chutnú Sacherovu tortu, pretože Želiezovce nepreslávil
iba Schubert, ale okrem iných aj Sacherova torta.“
(ik)

V priebehu augusta sa uskutočnla sanácia divokej skládky
pri svodovskom cintoríne, v rámci ktorej bolo z tejto lokality
zlikvidovaných asi 360 ton nelegálne umiestneného odpadu.
Sanácia čiernej skládky bola finančne podporená z Operačného programu Ľudské zdroje. O priebehu prác a ďalšom
kultivovaní predmetnej lokality nás informovala referentka
životného prostredia MsÚ v Želiezovciach Gabriela Bieliková.
„Aj po ukončení projektu sa mesto o túto lokalitu bude starať,
pozemok bude pravidelne kosený a v blízkej budúcnosti v prípade
úspešnosti ďalšieho projektu tu prebehne parková úprava. Projekt
sme podali koncom minulého roka, plánovaný začiatok realizácie
je koniec tohto roka. Dovtedy bude potrebné zabrániť opakovanému znehodnocovaniu okolia cintorína, z tohto dôvodu tam mesto
umiestni fotopasce, ktoré by mali pomôcť odhaliť prípadných zakladateľov čiernych skládok. Zároveň chcem apelovať na obyvateľov,
že vďaka získaným finančným prostriedkom sa podarilo vyčistiť
pietny priestor, ktorý už len z úcty k našim zosnulým by nemal byť
nanovo znevažovaný vyhadzovaním odpadu.”
(ik)
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Deň Mikuly pre všetkých a gulášové špeciality...
Slnečná sobota 13. júla v Mikulskom
parčíku patrila Mikulčanom a všetkým,
ktorí sa prišli zabaviť. Už 3. ročník Dňa
Mikuly ponúkol všetko, čo od takéhoto
podujatia možno očakávať - príjemné
prostredie, občerstvenie, kultúrny program
a ešte niečo pre deti, ako skákacie hrady,
jazda na koníkoch alebo lanovke, ktorá
bola v parčíku len nedávno inštalovaná.
Súbežne s Dňom Mikuly sa na tom istom
mieste konal aj 9. ročník súťaže vo varení
gulášových špecialít. Ide však o uzavreté
podujatie, pretože jednotlivé družstvá varia
pre seba, rodinných príslušníkov a známych
a ešte, samozrejme, pre trojčlennú odbornú
porotu. Tej najviac chutila špecialita

družstva Július Mészaros - Adrian Karko.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo
Lajosa Močáriho a na treťom družstvo Oláh
- Klimaj. Súťažilo 22 družstiev z Mikuly a
okolia, dokonca jedno družstvo
bolo až z maďarského Szarvasu.
V kultúrnom programe vystúpili:
tanečná country skupina Arizona
a spevácky súbor Borsika z
Hronoviec,
folklórny
súbor
Jatovčanka z Jatova, tanečná
skupina ZUŠ F. Schuberta, ktorá
predviedla choreografiu, vďaka
ktorej sa dievčatá stali majsterkami
Európy, mladý gitarista Péter
Attila Belák a nakoniec skupina

Akusztikus Nautilus.
Potom až do neskorej noci bola voľná zábava,
do tanca hrala skupina Pluto.
(šh)

Gipsy Fest 2019
Aj mesto Želiezovce sa pridalo k iniciatíve
viacerých slovenských miest a obcí, ktoré
s podporou Fondu na podporu národnostných menšín zorganizovali festival rómskej
kultúry Gipsy Fest. Uskutočnil sa v sobotu
27. júla na Námesti sv. Jakuba, avšak pre
prudký dážď bol jeho začiatok o niekoľko
hodín posunutý. Keď sa počasie začalo
optimalizovať, postupne sa začalo schádzať
viac ľudí a začal sa aj program. Otvoril ho
primátor Ondrej Juhász, moderovali ho
Babindákovci. A postupne prichádzalo viac
a viac ľudí a po čase začala panovať dobrá
nálada a nevábny začiatok dňa pripomínala
len mokrá tráva a nejaké tie mláčky. Bolo to
nepochybne zásluhou účinkujúcich: Romane
Jíle, Gipsy Čáve, Romano Jilo, Karaván Família a Khamoro Budapest Band.
„Účinkujúcich sme vyhľadávali na You Tube
a potom sme ich kontaktovali, nakoniec sa
podarilo zostaviť tento program. Aj keď išlo
o účinkujúcich z rôznych krajov Slovenska i
Maďarska, prekvapením nakoniec pre nás bolo,

že sa navzájom poznali a boli
medzi nimi zaujímavé vzťahy,
ako sa jeden od druhého učili
a podobne,“ povedala jedna z
organizátoriek podujatia.
Občerstvenie zabezpečovala
známa firma Alibaba a 40
zázrakov, ktorá ponúkala aj
tradičné rómske špeciality.
Podujatie malo vysokú účasť,
ktorá sa držala aj po skončení hlavného programu. Po
ňom nasledovala tanečná
zábava pod holým nebom
so skupinami Rikkony a
Romix, ktorá však netrbvala
dlho, pretože sa o slovo opäť
prihlásil dážď.
„Myslíme si, že aj napriek oneskorenému začiatku to bolo úspešné podujatie, ktoré malo
svoju atmosféru a účasť bola skvelá. Na poriadok dozerala aj SBS a neboli zaznamenané
žiadne incidenty,“ hovoria organizátorky.

Na záver sa žiada dodať, že Gipsy Fest má
pozitívne ohlasy aj medzi Želiezovčanmi aj
návštevníkmi, vrátane samotných Rómov:
„To bolo dobré, boli sme tam celá rodina, aj
sme tancovali...“
(šh)

Spája nás hudba,
s týmto názvom zorganizoval mestský úrad
vydarené hudobné podujatie v miestnom
parku koncom augusta, ako akési ukončenie
letnej sezóny. Hoci takáto sezóna sa z pohľadu kultúrnych akcií pod šírim nebom tento
rok zatiaľ nekonala, toto podujatie možno
naštartuje organizovanie niečoho podobného v budúcnosti. Mnoho návštevníkov
koncertu sa totiž nechalo počuť, že keď sú
už dané mimoriadne vhodné podmienky,
čiže nedávno vybudované malé javisko
pri kaštieli a dostupná všetka potrebná infraštruktúra, bolo by žiadané a vhodné, aby
sa tam organizovalo viac podobných podujatí. Proti tomu sa nestavali ani organizátori
hudobného večera, a tak je možné, že budúce
leto sa dočkáme série letných podujatí.
Tomu tohtoročnému nič podstatné nechý-

balo. V posledný augustový
večer vystúpili na malom pódiu
tri skupiny: miestna Akusztikus
Nautilus, 300 hrmených z Levíc a Hellagame z Pastoviec.
Záujemcovia, ktorých napriek
tomu, že v regioóne bolo viacero
hudobných podujatí v ten deň,
bolo nad očakávanie, najmä
domácich, sa dobre zabavili.
Nechýbal veľký stan pre prípad
zlého počasia ani občerstvenie
zabezpečené miestnym podnikateľom Petrom Tóthom, ktorý
zasponzoroval večeru vystupujúcim. Počasie aj všetky ďalšie
okolnosti však účinkujúcim aj návštevníkom
priali, a tak podujatie, podporené Nitrian-

skym samosprávnym krajom, malo ten
správny drive.
(ik)
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Zo života ZŠ
Žiaci Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce vo vynovených
priestoroch
Základná škola, Mierová 67 v Želiezovciach privítala žiakov v obnovených priestoroch. S novým riaditeľstvom dostala škola moderný,
aktivizujúci vzhľad. Riaditeľka školy Mgr. Petra Tomašovičová chce
vytvoriť prostredie podporujúce aktivitu, vnímanie svojich možností
a chápanie súvislostí. Je to prostredie, v ktorom funguje spolupracujúce spoločenstvo, rozvíjajúce osobnosť dieťaťa
i učiteľa.
Nový školský rok privíta
prvákov vo vymaľovaných
presvetlených
priestoroch
„malej
budovy“, v ktorej motivačné nápisy podnecujú
k tvorivosti a objavovaniu svojich schopností. Triedy sú doplnené stropnými ventilátormi,
ktoré spríjemnia vyučovanie počas horúcich dní.
V priestoroch „veľkej budovy“ boli zriadené oddychové zóny pre I.
aj II. stupeň podľa vzoru Entre profes. Žiaci tu môžu tráviť voľný čas
aktívnym pohybom, pri stolových hrách, čítaním kníh alebo relaxovať
v tuli vakoch.
Country do mesta
Základná škola Mierová 67 kladie dôraz spoznávanie nielen našich tradícií, ale aj iných kultúr. V rámci krúžkovej činnosti žiaci
I. stupňa nacvičili country tanec, ktorým obohatili program na
slávnostnom otvorení školského roka. Kostýmy boli financované
Nitrianskym samosprávnym krajom (500 eur) a ZŠ Želiezovce.
Malí športovci v herni
Deti majú rady pohyb. Z tejto prirodzenej tendencie detí vychádza
snaha Základnej školy, Mierová 67 v Želiezovciach poskytovať žiakom priestory na športovanie. Zapojením sa do projektu Malí športovci v herni bolo z príspevku ZŠ a Nitrianskeho samosprávneho

kraja vo výške 700 eur zakúpené športové zariadenie priestorov herne:
Twister, veslársky trenažér, vychádzková húsenica, penová lopta a ako
podklad penová podložka.
Jazyk, história, kultúra – základ vzdelania
V rámci projektu Jazyk, história, kultúra – základ vzdelania Základná
škola, Mierová 67, Želiezovce v spolupráci s Rodičovským združením
pri ZŠ Mierová 67, Želiezovce a Nitrianskym samosprávnym krajom
získala finančné prostriedky na podporu humanitného vzdelávania
žiakov II. stupňa. V celkovej hodnote 700 eur boli zakúpené nástenné
mapy využiteľné na vyučovanie slovenského jazyka, angličtiny a dejepisu.
(ZŠ Želiezovce)

V priebehu júla a augusta prebehla revitalizácia verejného priestranstva
medzi v tzv. trojuholníku obklopenom bytovými domami na Mierovej
ulici, Ul. Ľ. Štúra a potokom Vrbovec. Súčasťou premeny málo využívaného, zanedbaného areálu na športovo-rekreačnú zónu bola likvidácia
asfaltovej plochy, vybudovanie detského inriska s drevenými prvkami,
ako aj osadenie lavičiek a smetných košov. Lokalita bola revitalizovaná
vďaka finančnému príspevku 6000 eur z Nitrianskeho samosprávneho
kraja v rámci programu LEADER.
(ik)

K 75. výročiu SNP
Je prirodzené, že najaktívnejšími iniciátormi pripomínania si významných
historických udalostí, týkajúcich sa najmä druhej svetovej vojny, sú aj v
našom meste členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
28. augusta si pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného
povstania na členskej schôdzi v obradnej sieni Mestského úradu. Potom
spolu s primátorom mesta, niekoľkými poslancami MsZ, predstaviteľmi
MO Matice slovenskej, športového streleckého klubu Magnum a zamestnancami MsÚ položili vence k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba.
V sobotu 31. augusta sa zišli na menej formálnej oslave - v areáli streleckého klubu pri vatre, chutnom guláši a iných lahôdkach. Folklórna skupina
Vrbovianka sa postarala o dobrú náladu pri povstaleckých, slovenských a
ruských ľudových piesňach. To všetko opäť aj za prítomnosti primátora
mesta, ktorý spolu s predstaviteľmi spolupracujúcich organizácií povstaleckú vatru zapálil.
(šh)

Po stopách I. ČAZ
17 želiezovských odbojárov sa zúčastnilo v druhej polovici mája trojdňového
vlastivedno-poznávacieho zájazdu „Po
stopách I. československého armádneho
zboru“, ktorý organizovali oblastný výbor
a základná organizácia SZPB v Leviciach.
Projekt finančne podporil aj NSK, a tak
niektorí jeho účastníci po 74 rokoch putovali po miestach bojov svojich otcov.

V rámci bohatého a zaujímavého programu (tak to hodnotili samotní nadmieru
spokojní účastníci) navštívili Kroměříž,
Bolatice, Hrabyni, Ostravu, Rožňov pod
Radhoštěm a Liptovský Mikuláš.
V Kroměříži položili na cintoríne veniec
na hrob 7. čsl. prezidenta a veliteľa I. čsl.
armádneho zboru armádneho generála
Ludvíka Svobodu. Vzdali tak hold jemu

ako aj jeho nabližším príbuzným, ktorí
priniesli v boji za slobodu veľké obete.
Pplk. L. Svoboda emigroval už v prvých
mesiacoch okupácie v r. 1939 do Poľska,
kde stál na čele formujúcej sa čsl. jednotky, potom prežil ťažké obdobie tvorenia
a bojov I. čsl. armádneho zboru v ZSSR,
zatiaľ čo jeho manželka Irena s dvomi do→8
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spievajúcimi deťmi pomáhala domácemu
protifašistickému odboju v Kroměříži.
Práve v tomto meste, kde L. Svoboda pôsobil vo vysokých vojenských funkciách,
si postavili rodinný dom, v ktorom v prvých rokoch II. Svetovej vojny nachádzali
útechu aj vyslaní parašutisti zo ZSSR.
Gestapo sa tejto rodine kruto pomstilo,
15 príbuzných počas vojny ako rukojemníkov uväznilo. 17-ročný syn Mirek
Svoboda, ktorý chcel varovať jedného
z výsadkárov (nevediac, že sa medzitým
stal konfidentom gestapa), bol jeho zradou
vydaný gestapu, kruto týraný a nakoniec
popravený v koncentračnom tábore Mathausen. Držal sa statočne, nevyzradil,
kde sa ukrýva jeho matka a sestra Zoja, po
ktorých neúspešne pátralo gestapo a vďaka
statočným a odvážnym, často i cudzím
ľuďom, roky vojny prežili v úkrytoch.
V koncentračných táboroch boli zavraždení aj dvaja bratia Ireny Svobodovej ako
aj jej matka, ktorú od vyslobodenia delilo
len niekoľko dní. Stala sa obeťou strážneho
vlčiaka... Všetci títo najbližší príbuzní majú
symbolický spoločný hrob s Irenou a Ludvíkom Svobodom, ktorý bol v čase nášho
zastavenia sa obložený čerstvými kvetmi
a vencami. Vďační ľudia ani po rokoch na
ich hrdinské obetavé činy nezabúdajú, pamäť národa žije.

Samotný Kroměříž, dlhoročné sídlo mo- videli viacero zájazdov školskej mládeže,
ravského arcibiskupstva, má bohatú po- dôkaz, že o výchovu mladej generácie
nuku stredovekých stavieb, vrátane dvoch v duchu slávnych bojových tradícií ťažko
obdivuhodných parkov. Navyše je tu aj skúšaného národa v období Protektorátu
rodný dom a galéria popredného českého Čiech a Moravy, zásadne stoja.
maliara Maximiliána Švabinského.
V Liptovskom Mikuláši na vrchu Nicovô
V Bolaticiach, v štyriapoltisícovej obci, nás je vojenský cintorín padlých príslušníkov
srdečne privítal a pohostil starosta a obo- I. ČAZ. Medzi nimi je pochovaný aj ich
známil nás s ťažkými bojmi počas oslo- spolubojovník, po apríli 1968 čsl. minister
bodzovania v apríli 1945. Pri
pomníku za barokovým kosto- Dnes už málokto vie, že Ludvík Svoboda sa počas
lom sme si uctili pamiatku 21 svojho medzivojnového pôsobenia v Užhorode, kde
tu pochovaných čsl. tankistov, začínal ako vojak z povolania, naučil po maďarsky,
položili veniec a zaspievali obe následne po 6 rokoch samoštúdia zložil v roku 1929
štátne hymny. Na týchto mies- v Bratislave univerzitnú skúšku z maďarčiny, aby od
tach bojoval aj neskorší plk. roku 1932 vyučoval tento jazyk na vojenskej akadéJán Filipiak, otec predsedníčky mii v Hraniciach na Morave.
levickej ZO SZPB, organizátor- Mladí čsl. dôstojníci museli počas štúdia na akadémii
ky tohto zájazdu. Pán Filipiak zvládnuť nemčinu a maďarčinu, jazyky početnejších
so svojou rodinou po vojne menšín vtedy žijúcich v I. ČSR natoľko, aby sa pri
žil a pôsobil aj v našom meste výcviku mohli dorozumieť so zverenými vojakmi
týchto národností. Mnohí z nich vtedy totiž neovláa v Leviciach.
Na Hrabyni, kde sa odohrávali dali štátny jazyk.
jedny z najťažších a najdlhšie
trvajúcich bojov na území Čiech a Mora- obrany, armádny generál Martin Dzúr. Na
vy, sme si prezreli ústredný pamätník II. tomto cintoríne odpočívajú aj viacerí padsvetovej vojny na území ČR. Jeho betóno- lí z nášho okresu, medzi nimi aj z Čaky.
vá stavba, bohatá vnútorná expozícia ako Je dobre, že my – živí, a bárs by nás bolo
aj vystavené historické zbrane po celom čo najviach, nezabúdame na mŕtvych
areáli pripomínajú Pamätník SNP v Ban- – padlých v boji aj za našu slobodu.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
skej Bystrici. Počas nášho pobytu sme tu

Plážový volejbal nechýbal
v Želiezovciach ani tento rok
Želiezovskí milovníci volejbalu sa svojmu obľúbenému športu venujú dvakrát týždenne, popritom však kladú dôraz na to, aby dvakrát ročne podali svedectvo o svojich schopnostiach
aj na súťažných turnajoch. V lete už tradične organizujú turnaj v plážovom volejbale, v zime
usporadúvajú halový turnaj. V zmysle tradícii si v poslednú augustovú sobotu zmeralo svoje
sily na pieskových volejbalových ihriskách Bowling baru 10 družstiev.
„Turnaj sa niesol v dobrej nálade. Popri domácich družstvách sa ho zúčastnili aj súťažiaci z
okolia, okrem iného z Nových Zámkov, Levíc, Veľkých Ludiniec či Novej Dediny. Zápasy trojčlenných družstiev o turnajové víťazstvo prebiehali od deviatej do šiestej hodiny večer. Titul víťaza
si aj tento rok odnieslo
skúsené družstvo Novozámčanov,” vyjadril
sa hlavný organizátor
tohtoročného turnaja
Roman Cseri. Druhé
miesto na stupienku
víťazov si vybojovalo
družstvo Novej Dediny
a česť domácich hráčov
zachránil
bronzový
Finlandia Team (Tibor
Csenger ml., Adam
Tóth, Klaudia Imreová).
V poradí ďalší miestny
turnaj sa má uskutočniť
v zime, avšak termín jeho organizovania bude možno posunutý. Mestská športová hala T18,
ktorá vyhovuje potrebám tohto podujatia, bude práve v úplnej rekonštrukcii.
Ákos Csonka, foto: Klaudia Imreová

Dobrodružná výprava
indiánskym chodníčkom
„Ako sa hrá na indiánov?“ Malí i veľkí si
to mohli vyskúšať v pondelok, 26. augusta
v Mestskej knižnici v Želiezovciach.
Počas zábavno-náučného predpoludnia
čakala na deti nejedna úloha. V tvorivej
dielničke si vytvorili ochranný kamienok
a lapač snov. Ako skutoční indiáni sa ozdobili čelenkami a nechýbalo ani rituálne
maľovanie na tvár. Pri rytmickej čerokézkej
piesni si precvičili nové indiánske mená.
Okrem iného sa oboznámili so životom
indiánov, ich zvyklosťami i šamanským
kúzlom. Po krátkom občerstvení sa vydali
na dobrodružnú cestu za indiánskym kmeňom Navajov. Cesta do tábora však nebola
jednoduchá. Po prekonaní nebezpečného
močiara a ošetrení zraneného indiána, ich
zázračný totem ochránil pred oslepnutím.
V tábore sa zdokonalili v stavbe típí, poznávaní uzlov, stromov i vtákov. Dokonca
ani bizónia svorka ich nevyľakala. Smelo
sa chopili svojich šípov. Na záver slnečným
amuletom uchránili Navajov pred skazou
a priniesli medzi nich večný mier. Dobrodružná výprava indiánskym chodníčkom sa
niesla v duchu zábavy, súdržnosti i ponaučenia. Veríme, že sa o rok opäť stretneme pri
ďalšej výprave!
(MsK)
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Futbalový tábor vhodnou výplňou prázdnin
MŠK Želiezovce zorganizoval v spolupráci s mestom koncom júla letný denný futbalový
tábor, určený pre deti vo veku 5 – 10 rokov. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok detí z mesta
a okolia. „Už niekoľko rokov sme sa snažili tábor zorganizovať, vždy sa však niečo prihodilo.
Pôvodne sme ho chceli
realizovať vo Vysokých
Tatrách. Dostali sme
mimoriadne
výhodnú
ponuku na tábor pre asi
40 detí. Medzi mladými
futbalistami však bolo
veľa detí vo veko okolo
5 rokov, ktorí podľa
niektorých rodičov neboli
zvyknuté na dlhodobejší
pobyt mimo domova,
preto sme sa rozhodli, že
zorganizujeme denný tábor priamo na štadióne.
Počítali sme s asi 20 deťmi, prihlásilo sa ich však okolo 50, nielen zo Želiezoviec, ale aj z okolia.
Boli rozdelení do štyroch skupín, s každou sa zaoberali dvaja dospelí. Deti mali zabezpečenú celodennú stravu, denne sme dvakrát trénovali a mali sme ďalšie sprievodné činnosti. Počas týždňa
sme navštívili tréningový tábor prvoligového DAC, cestou späť sme sa okúpali v Patinciach, absolvovali sme napríklad aj 10-kilometrovú pešiu túru okolo Hrona. Tábor sme ukončili ukážkami
v podaní detí a spoločným posedením s rodičmi. Pri organizovaní a realizovaní letného tábora
pomáhali tréneri Tibor Rotík, aj rodičia – Norbert Rák, Veronika Ráková, Zuzana Sokolová,
Ružena Pizúrová, Diana Mikešová, Zuzana Hutaiová, Ján Pompoš, hráči našich družstiev Peter
Müller, Rajmund Škrha, Ladislav Sokol mladší. Všetkým ďakujem za pomoc,“ vyjadril sa predseda MŠK Ladislav Sokol.
Spokojní s táborom boli aj rodičia, ktorí si okrem starostlivosti o deti pochvaľovali aj vhodný
výber termínu. Väčšina letných táborov sa podľa nich uskutočňuje v prvých týždňoch prázdnin, v ďalšej časti je už menej príležitostí, preto futbalový tábor koncom júna bol vhodným
doplnkom doteraz oranizovaných aktivít. Súhlasí s tým aj Ladislav Sokol, podľa ktorého MŠK
zohľadnilo pri výbere termínu aj tento aspekt. „Bolo by vhodné, keby sa termíny táborov neprekrývali, keby pokrývali čo najväčšiu časť prázdnin a najmä aby každý vedel o všetkých prázdninových táborových možnostiach v meste. Mal by sa spracovať a zverejniť kalendár letných táborov, aby si rodičia mohli včas vybrať vhodné aktivity pre svoje deti,“ dodal predseda MŠK. (ik)

FUTBAL
V. liga – dospelí – Východ
Želiezovce – Svodín 0:2 (0:1) – Árendás 2
Šahy – Želiezovce 5:0 (2:) Belák 3,
Wurczell, Baráti
Želiezovce – Okoličná/O. 1:4 (0:1) Tóth
– Rigó 2, Mészáros, Hrabovský
Bešeňov – Želiezovce 5:3 (2:2) Benko 3,
Varga, Dolák – Rotík, Dulai, Víglaš
Želiezovce – Kmeťovo 0:1 (0:0) – Mokráš
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Starý Tekov 0:1 (0:0) – Hostinský
Holice n/O. – Želiezovce 3:1 (1:0) Balog,
Bódis, Bindics – Dudáš
Želiezovce – Kmeťovo 3:1 (1:1) Nagy 2,
Gatial – Tóth
Veľké Uľany – Želiezovce 1:9 (1:4) Szabó
– Dudáš 3, Kuruc 2, Pompos, Kudela, Majer, Boťťán
Želiezovce – Podlužany 8:2 (4:0) Nagy 3,
Kuruc 2, Mentuš, Majer, Boťťán – Pechovský 2
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Veľký Meder – Želiezovce 6:1 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:11 (0:7)
Šaľa – Želiezovce 7:0 (4:0)
Gabčíkovo – Želiezovce 3:1 (2:1) Molnár
Želiezovce – Nové Zámky 0:3 (0:2)
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Veľký Meder – Želiezovce 8:0 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:3 (0:1)
Šaľa – Želiezovce 9:0 (4:0)
Gabčíkovo – Želiezovce 4:0 (1:0ň
Želiezovce – Nové Zámky B 0:7 (0:4)
(nyf)

O Pohár SNP v streľbe z pištole
Športový strelecký klub Magnum v spolupráci
so ZO SZPB v Želiezovciach okrem iného
usporiadal na počesť 75. výročia SBP 4. ročník
streleckej súťaže O Pohár SNP. Súťaž sa uskutočnila 17. 8. 2019 za krásneho slnečného počasia.
Zúčastnilo sa jej 43 športových strelcov v streľbe
z veľkokalibrových pištolí a revolverov. Otvárací
príhovor o historickom mieste a odkaze SNP
mal predseda ZO SZPB Jozef Výboch. Poďakoval sa v ňom prítomným z rôznych častí Slovenska, že svojou účasťou vyjadrili kladný postoj
k bojovníkom Povstania, jednej z najväčších
udalostí novodobých dejín Slovenska. Pozval
prítomných na Povstaleckú vatru, ktorá sa už
tradične koná v týchto priestoroch a prichádza
k nej čoraz viac účastníkov.
Na otvorení tohtoročnej súťaže sa za výbor ZO
SZPB zúčastnili aj Jozef Kanyuk, člen predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Leviciach a
Ida Žáčiková, členka pléna Oblastného výboru a
výboru ZO SZPB.
A tu sú mená najúspešnejších strelcov: kategória
ženy - malokalibrová a veľkokalibrová pištoľ: 1.

Adriana Nosianová, Šurany (242
bodov), 2. Annamária Urbánová,
Ipeľský Sokolec
(136), 3. Michaela
Jeseničová, Šurany
(133). Kategória
muži - veľkokalibrová pištoľ: 1.
Ladislav Švanczár,
Lontov (261), 2.
Juraj
Bundzel,
Handlová (248),
3. Andrej Kurucz
Tóth, Kamenný
Most (241). Kategória seniori - veľkokalibrová
pištoľ: 1. Dušan Bublák, Handlová (266), 2. Ondrej Benke, Handlová (249), 3. Richard Nosian,
Šurany, (241). Kategória muži - malokalibrová
pištoľ: 1. Juraj Bundzel, Handlová (262), 2. Ján
Kováč, Rúbaň (258), 3. Andrej Kurucz Tóth,
Kamenný Most (251). Kategória seniori - ma-

lokalibrová pištoľ: 1. Dušan Bublák, Handlová
(271), 2. Richard Nosian, Šurany (244), 3. František Csala, Šahy (244). Účastníci, ktorí vydržali
do záverečného vyhodnotenia, si na pamiatku
urobili spoločnú fotografiu, víťazi dostali poháre,
medaily a diplomy.
Jozef Výboch, foto: Ľudovít Vanek

Nová ulica v k.ú. Mikula, 5 RD novostavba v štandarde,
bližšie informácie na tel: 0903 642 929, 0905 371 297
Rodinný dom – 4 izbový RD, úžitková plocha 110 m2, zastavaná plocha 135 m2,
pozemok 8 árov, konečná úprava štandard,
cena 125000.- eur

Rodinný dom – 3 izbový RD, úžitková plocha
80 m2, zastavaná plocha 115 m2, pozemok 6 árov,
konečná úprava štandard, cena 95000.- eur

Rodinný dom – 4 izbový RD, úžitková plocha 100 m2, zastavaná plocha
122 m2, pozemok 7 árov, konečná
úprava štandard, cena 115000.- eur
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 8. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

766 132,42 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

430 552,80 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

953 464,80 €

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 obdobie

(19-13)

Svodov, Mikula: 17. septembra, 21. októbra, 19. novembra
a 17. decembra.
Ulice: Záhradná, Hurbanova, Polná, Fr. Krála, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potocná, Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmocná a Cintorínska: 18. septembra, 22. októbra, 20. novembra a 18. decembra.
Ulice: 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: 19. septembra, 23. októbra, 21. novembra a
19. decembra.
Obchody: 20. septembra, 24. októbra, 22. novembra a 20.
decembra.

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

Kepler, Lars: Lazár (Ikar 2019)
V byte na predmestí Osla nájdu mŕtveho muža. Obeťou bol dosiaľ neznámy vykrádač hrobov a zberateľ morbídnych trofejí. Keď
polícia otvorí mraziaci box v kuchyni, objaví príšerný nález.
Gortner, C. W.: Romanovská cárovná (Slovart, 2019)
Osud poslednej ruskej imperátorky Márii Fiodorovne ju
zaveje do Ruska, vydá sa za romanovovského dediča trónu
Alexandra a neskôr sa stane cárovnou. Musí však vykročiť po
nebezpečnej ceste kompromisov a ocitne pred najnebezpečnejšou a najbolestnejšou výzvou svojho života.
Uličiansky, Ján: Máme Emu (Buvik 2017)
Malí škôlkari si kriedou na chodník vyčarujú zázračnú učiteľku Emu ako kontrast medzi svojimi učiteľkami, ktoré sa už
zabudli s deťmi hrať. Rozprávka je únik z betónovej sídliskovej
šedivosti do sveta ničím nespútanej fantázie.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Berry, Steve: Az elveszett parancs (Gabo, 2017)
A regény Amerika sötét múltjába és egy talán még sötétebb, lehetséges jövőbe visz el bennünket A veszélyes
úton az Észak-Új-Mexikó vad hegyei közé, az arkansasi
vidék rengeteg erdein át kalauzol.
Moriarty, Nicola: Az olyan nők (Művelt Nép, 2018)
Poppy nem gondolta, hogy férje gyermeket szeretne – főleg
a legjobb barátnőjétől. Amikor Poppy hazaér, s a férjét meg a
legjobb barátnőjét meghitt csevegés közben találja, azt hiszi,
a születésnapi meglepetés buliját tervezik.
Pozsonyi zsidó mesék (Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2018)
A zsidó mesék több ezer év tapasztalatát rögzítik, alapeszméjük a hit, az együvé tartozás, az igazságosság, a kitartás
és a műveltség eszménye. Szerény könyvecskénk ezekből a
mesékből kínál ízelítőt.
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Labdarúgótábor túljelentkezéssel
A Zselízi Városi Sportklub a várossal karöltve július végén nyári labdarúgótábort szervezett
5–10 éves gyerekeknek. Több tucat gyerek kapcsolódott be Zselízről és a környékről. „Már
régebben szerettük volna megszervezni ezt a tábort, de mindig közbejött valami. Eredetileg a
Magas-Tátrában lett volna a helyszín.
Rendkívül kedvező ajánlatot kaptunk
egy 40 fős tábor megszervezésére. Az
iú focisták között azonban sok volt
az 5 év körüli gyermek, akik a szülők
szerint nincsenek felkészülve hosszabb
ideig az otthonukon kívül tartózkodni,
ezért úgy döntöttünk, hogy egy napközi
tábort tartunk a saját sportpályánkon.
Nagyjából 20 gyerekre számítottunk,
de 50-en jelentkeztek, és nemcsak
Zselízről, hanem a környékről is. Négy
csoportba osztottuk őket, minden
csoporttal két-két felnőtt foglalkozott.
A gyerekeknek egész napi étkezést biztosítottunk, naponta kétszer volt edzés, és másfajta kísérő
tevékenységet is beiktattunk. A hét folyamán meglátogattuk az elsőligás dunaszerdahelyi DAC
edzőtáborát, útban hazafelé a pati fürdőben fürödtünk, de tettünk pl. egy 10 km-es gyalogtúrát
is a Garam partján. A tábor a gyerekek bemutatójával és a szülőkkel való közös programmal
ért véget. A nyári tábor rendezésében és lebonyolításában Rotík Tibor edző, Rák Norbert, Rák
Veronika, Sokol Zsuzsanna, Pizúr Rózsa, Mikeš Diana, Hutai Zsuzsanna, Pompoš János szülők,
valamint, valamint csapatunk néhány játékosa, Müller Péter, Škrha Rajmund, i. Sokol László
segített. Mindannyiuknak köszönöm a segítséget” – mondta Sokol László, a városi sportklub
elnöke és a tábor főszervezője.
A táborral elégedettek voltak a szülők is, akik a gyerekekről való gondoskodás mellett az időpont kiválasztását is dicsérték. A nyári táborok többségét szerintük a szünidő első heteiben
tartják, később már kevesebb a táboroztatási alkalom, ezért a július végére tervezett tábor
jól kiegészítette az eddig szervezett kezdeményezéseket. Egyetértett ezzel Sokol László is, aki
szerint a városi sportklub az időpont kiválasztásakor ezt a nézőpontot is figyelembe vette. „Jó
lenne, ha a táborok időpontjai nem fednék egymást, ha a szünidő nagy részét kitöltenék és főleg,
ha mindenki tudna a városban rendezett szünidei táborok adta lehetőségekről. El kellene készíteni és nyilvánosságra hozni a nyári táborok tervezetét, hogy a szülők időben értesülhessenek
róluk, és választani tudjanak közülük” – tette hozzá a sportklub elnöke.
(ik)

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – felnőttek
Želiezovce – Svodín 0:2 (0:1) – Árendás 2
Šahy – Želiezovce 5:0 (2:) Belák 3,
Wurczell, Baráti
Želiezovce – Okoličná/O. 1:4 (0:1) Tóth
– Rigó 2, Mészáros, Hrabovský
Bešeňov – Želiezovce 5:3 (2:2) Benko 3,
Varga, Dolák – Rotík, Dulai, Víglaš
Želiezovce – Kmeťovo 0:1 (0:0) – Mokráš
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Starý Tekov 0:1 (0:0) – Hostinský
Holice n/O. – Želiezovce 3:1 (1:0) Balog,
Bódis, Bindics – Dudáš
Želiezovce – Kmeťovo 3:1 (1:1) Nagy 2,
Gatial – Tóth
Veľké Uľany – Želiezovce 1:9 (1:4) Szabó
– Dudáš 3, Kuruc 2, Pompos, Kudela, Majer, Boťťán
Želiezovce – Podlužany 8:2 (4:0) Nagy 3,
Kuruc 2, Mentuš, Majer, Boťťán – Pechovský 2
III. liga – U 15 diákcsapat - délkelet
Veľký Meder – Želiezovce 6:1 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:11 (0:7)
Šaľa – Želiezovce 7:0 (4:0)
Gabčíkovo – Želiezovce 3:1 (2:1) Molnár
Želiezovce – Nové Zámky 0:3 (0:2)
III. liga – U 13 kölyökcsapat - délkelet
Veľký Meder – Želiezovce 8:0 (3:0)
Želiezovce – Kolárovo 0:3 (0:1)
Šaľa – Želiezovce 9:0 (4:0)
Gabčíkovo – Želiezovce 4:0 (1:0ň
Želiezovce – Nové Zámky B 0:7 (0:4)
(nyf)

Lövészverseny az sznf serlegéért
A Magnum sportlövő-klub a Szlovákiai Antifasiszta
Harcosok Szövetsége Zselízi Alapszervezetével karöltve
sportlövőversenyt szervezett a szlovák nemzeti felkelés 75.
évfordulója alkalmából. Idei, 4. évfolyamán is nagykaliberű
pisztoly- és revolverlövészetben mérkőztek meg a résztvevők. A helyi lőtéren tartott eseményen az sznf hagyatékáról
Jozef Výboch, az antifasiszták zselízi alapszervezetének
elnöke mondott megnyitó beszédet. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik Szlovákia különböző területeiről érkezve
részvételükkel is kifejezték a felkelés harcosaihoz való pozitív
hozzáállásukat. A felkelést Szlovákia újkori története legfontosabb eseményének nevezte. Meghívta a jelenlevőket a felkelés
alkalmából gyújtott tábortűzhöz, amit már hagyományosan
ezen a helyen rendeznek, és egyre több résztvevő kíváncsi rá.
Az idei verseny megnyitóján az antifasiszták alapszervezetének
vezetőségét Kanyuk József lévai területi elnökségi tag és Ida
Žáčiková, az antifasiszták területi bizottságának tagja is képviselte.
A legsikeresebb céllövők: Nők kategóriája – kiskaliberű és nagykaliberű pisztoly: 1. Adriana Nosianová, (Nagysurány, 242 pont),
2. Urbán Annamária, (Ipolyszakálos, 136), 3. Michaela Jeseničová
(Nagysurány, 133). Férfiak - nagykaliberű pisztoly: 1. Švanczár
László, (Lontó, 261), 2. Juraj Bundzel, (Handlová, 248), 3. Tóth Kurucz
András (Kőhídgyarmat, 241). Szeniorok – nagykaliberű pisztoly: 1.

Dušan Bublák, (Handlová, 266), 2. Ondrej Benke, (Handlová, 249), 3.
Richard Nosian, (Nagysurány, 241). Férfiak – kiskaliberű pisztoly: 1.
Juraj Bundzel, (Handlová, 262), 2. Ján Kováč, (Fűr, 258), 3. Tóth Kurucz András, (Kőhídgyarmat, 251). Szeniorok – kiskaliberű pisztoly:
1. Dušan Bublák, (Handlová, 271), 2. Richard Nosian, (Nagysurány,
244), 3. Csala Ferenc (Ipoylság, 244). A rendezvény végéig kitartók
közös fotózáson vettek részt, a legjobbak kupát, érmeket és okleveleket kaptak.
Jozef Výboch, fotó: Vanek Lajos
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Könyv jelent meg a zselízi
templom freskóiról

Júliusban és augusztusban valósult meg a Béke utcai, a Štúr utcai lakóházak, valamint a Sári-patak által övezett háromszög alakú terület revitalizálása. A ritkán használt terület rekreációs és sportzónává alakításának részeként előbb eltávolították a régi aszfaltfelületet,
majd faelemes játszóteret létesítettek, padokat és szemétkosarakat
helyeztek el. A terület revitalizálására Nyitra megye nyújtott 6000
eurós támogatást a LEADER program keretében.
(ik)

Idén sem maradt el
a strandröplabdatorna
A röplabda zselízi kedvelői amellett, hogy heti rendszerességgel
hódolnak kedvenc sportáguknak, hangsúlyt fektetnek arra, hogy
évi két alkalommal versenyszerűen is megcsillogtassák képességeiket. A nyáron strandröplabdatornát, télen pedig teremröplabda-tornát szerveznek immáron hagyományosan. Ennek megfelelően augusztus utolsó forró szombatján idén is tíz csapat mérte
össze tudását a zselízi Bowling-bár két homokos sportpályáján.
„Nagyon jó hangulat uralkodott a tornán. A hazaiak mellett ezúttal

Nagy formátumú, reprezentatív kötet jelent meg Nyitra vidékének
középkori falfestészetéről a Teleki László Alapítvány kiadásában,
melynek egy hangsúlyos részét képezi a zselízi Szent Jakab-templom
falfestményeinek a feldolgozása is.
A gazdag emlékanyagot Ilko Krisztina, a Cambridge-i Egyetem doktoranduszhallgatója mutatja be, melyről kivételes kvalitása dacára
mindeddig nem született átfogó munka. E hiányosság oka főként az,
hogy a falképek nagy része csupán az elmúlt évtizedek restaurátori
kutatása nyomán került elő. Számos újonnan felfedezett emléket
pedig – így a szádoki templom gazdag, szinte az egész templomot kitöltő freskódíszítését és a zselízi templom értékeit – először
publikálja a szerző. A kötet hat templom freskóanyagát mutatja
be: Gímeskosztolány (Szent György-templom), Nyitrakoros (Szűz
Mária-templom), Szádok (Szűz Mária-templom), Nyitra (Szent Emmerám-székesegyház), Zselíz (Szent Jakab-templom), Poruba (Szent
Miklós-templom).
A gyönyörű, sokszor egész oldalt betöltő színes reprodukciókkal
(Mudrák Attila munkája) kísért szövegben a fiatal szerző beavatja
az olvasót a nyitrai régió középkori falképeinek témakörébe.
A munka azért kiemelt fontosságú Zselíz szempontjából, mert eddig
ilyen volumenű és mélységű kutatásra nem került sor a freskókat
iletően. Számtalan felfedezés, eddig nem ismert adat található benne, ami meganyi tévinformációt eloszlat, pontosít vagy éppen megcáfol. A kutatási anyag azért is páratlan fontosságú, mert további
kutatások és feltárások szükségességét vetíti előre, melyek által nem
zárható ki további freskók (-töredékek) és leletek felfedezése sem.
(tsák)

Az I. csehszlovák hadtest nyomában
Az Antifasiszta Harcosok Országos Szövetségének lévai területi és
alapszervezete tanulmányutat szervezett az I. csehszlovák hadtest
nyomában, amelyen 17 zselízi ellenálló is részt vett. A gazdag és
érdekes program keretében a cél Kroměříž, Bolatice, Hrabyň, Ostrava, Rožňov pod Radhoštěm és Liptószenmiklós volt. Többek közt
megkoszorúzták az egykori csehszlovák államelnök, a I. csehszlovák
hadtest parancsnoka, Ludvík Svoboda családi sírhelyét. Az alezredes
családja is nagy áldozatot vállalt a szabadságért vívott harcban, többen koncentrációs táborban haltak meg.
Kevesen tudják, hogy Ludvík Svoboda a két háború közt Ungváron
szolgált, ahol megtanult magyarul, majd 6 évnyi magántanulást követően 1929-ben egyetemi vizsgát is tett magyar nyelvből, és 1932-től
tanította is a nyelvet a Hranice na Moravě-i katonai akadémián.
(jvch)

Želiezovský spravodajca

is érkeztek versenyzők a környékről, többek között Érsekújvárból,
Léváról, Nagyölvedről és Garamújfaluból is. Reggel kilenc órától
egészen hatig versengtek a háromtagú csapatok a torna legjobbja címért, melyet végül idén is a nagy rutinnal rendelkező érsekújváriak
nyertek el” – nyilatkozta a torna idei főszervezője, Cseri Roman. A
dobogó második fokára a Garamújfaluról érkező csapat állhatott fel,
míg a bronzérmes a hazaiak becsületét megmentő Finlandia Team
lett (i. Csenger Tibor, Tóth Ádám és Imreová Klaudia).
A következő megmérettetést a télre tervezik, de lehet, hogy csúsztatniuk kell majd a torna megszervezését, ugyanis az erre megfelelő
városi sportcsarnok (T18) teljes rekonstrukción esik át.
Csonka Ákos
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Érdi Tamás volt
a Schubert Fest vendége

Felszámolták a szódói temető
mögötti szemétdombot

Ismét élvezetes zenei élményt nyújtott a hagyományos őszi Schubert Fest, amelynek az utóbbi időben az Esterházy-kastély felújított
terme szolgáltatja a helyszínét. Ahogy Polka Pál, a zselízi múzeum
igazgatója és a rendezvény főszervezője bevezetőjében elmondta, ez
az a terem, ahol Schubert annak idején valószínűleg aláírta szerződését a gróffal, amikor egy
időre zenetanárnak szegődött
leányai mellé. A Franz Schubert Társaság és a Castellum
Zeliz polgári társulás által
szervezett fesztivál általában
több helyszínen valósul meg.
Idei zselízi színhelyének
szeptember 7-én egyetlen
vendége volt – Érdi Tamás
zongoraművész. Ez esetben is
igaz volt az állítás, miszerint
nem a mennyiség, a minőség
a fontos. A vak zongoravirtuóz csodálatos játékával
kápráztatta el a nagyérdeműt,
amely ezúttal is teltházas látogatottságot produkált.
A Junior Prima, a Prima Primisszima Díjjal, valamint a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett előadó Schubert, Csajkovszkij, Muszorgszkij és Chopin műveket játszott, különösen magával
ragadó volt az Egy kiállítás képei című művének előadása. És hogy
nem csupán a művész nyűgözte le a zselízi közönséget, hanem ez
fordítva is igaz volt, arról Érdi Tamás bejegyzése árulkodik, amelyet
honlapján, az erditamas.hu/hirek/ oldalon tett közzé: „...csodálatos
élményekkel, és határtalan szeretettel vártak a szlovákiai városban,
Zselízen, az Esterházy-kastély SCHUBERT eseményén, köszönöm
a standing ovation-t, a sok érdekes történetet Polka Pálnak, és a finom Sacher tortát, mert Zselíz nemcsak Schubertről, hanem többek
között a Sacher tortáról is híres.“
(ik)

Augusztus folyamán számolták fel a szódói temető melletti illegális
szemétlerakatot, ahonnan összesen kb. 360 tonna hulladékot távolítottak el. A szemétdomb felszámolását az Emberi Erőforrások operatív program támogatta. A munka menetéről és a terület további

rendezéséről Gabriela Bieliková, a Zselízi Városi Hivatal környezetvédelmi szakelőadója tájékoztatott bennünket: „A város a projekt
befejezése után is gondoskodik a területről, a füvet rendszeresen
kaszálják majd, s amennyiben egy további projektünk is sikeres lesz,
parkosítjuk a megtisztított területet. Ezt a pályázatot múlt év végén
adtuk be, a megvalósítás tervezett ideje az idei év vége. Addig is azonban
meg kell akadályoznunk, hogy a temető környékén újabb illegális szemétlerakatok jöjjenek létre, ezért a város kamerákat helyez el a környéken, amelyek segítségével leleplezhetők az elkövetők. Emellett a
lakosok jóérzésére is szeretnék apellálni: ha már az elnyert pénzügyi
támogatásnak köszönhetően sikerült kitisztítanunk ezt a kegyeleti
területet, az elhunytak iránt érzett tisztelet miatt sem szabadna újra
szemétlerakattá válnia.”
(ik)

Rákóczi-emlékév 2019
A magyar országgyűlés a 2019-es esztendőt Rákóczi-emlékévnek nyilvánította abból
az alkalomból, hogy 315 éve választották
erdélyi fejedelemmé a szabadságharc vezetőjét. A Felvidéken született (Borsi) és végső
nyugalomra is itt lelt (Kassa) nagyságos
fejedelem nagy tiszteletnek örvend a határon túli területeken is. Személye alkalmas a
nemzeti összetartozás erősítésére, és az általa
vezetett szabadságharc a független honért
folytatott egyik legfontosabb küzdelme volt
történelmünk során.
II. Rákóczi Ferencnek fényes, de nehéz
családi örökség jutott. A szabadságszeretet,
a hazáért való áldozatvállalás minden ősét
jellemezte: anyai ágon a Zrínyieket, apain
a Rákócziakat. Ősei szellemi hagyatékát
valósította meg azzal, hogy vállalta a szabadságharc vezetését. „Az Úr engem eszközül
használa, hogy fölébresszem a magyarok
kebelében a szabadságharcnak szerelmét...”
– írta Rákóczi emlékirataiban. Meggypiros
selyemzászlóin ez a felirat állt: „Cum Deo
Pro Patria et Libertate” („Istennel a hazáért

és szabadságért”).
Rákóczi 1703. június 16-án érkezett
Magyarországra. Első feladata a hadsereg
megszervezése volt. Vagyonából sokat áldozott katonái fegyverzetére és ruházatára.
Rendeletet adott ki, amelyben felmentette a
katonának állt jobbágyokat a földesúri teher
alól. Intézkedései meghozták az eredményt.
Hadserege rövidesen felszabadította a Tiszántúlt. A parasztfelkelésből kibontakozott
a nemzeti szabadságharc. II. Rákóczi Ferenc
hadai egy év leforgása alatt birtokukba vették
a Felvidéket, az Alföldet és Erdélyt, és mikor
Bottyán János tábornok Rákóczihoz állt, a
Dunántúlt is felszabadították.
Az 1705-ben Szécsénybe összehívott
országgyűlés Rákóczit vezérlő fejedelemmé választotta és kimondta: „a harc célja a
nemzet teljes szabadságának helyreállítása”.
A szabadságharcát vívó ország azonban
súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött.
Kiéleződött az ellentét a megadóztatott
nemesség és a jobbágykatonák között. Rákóczi megpróbálta mozgalmát nemzetközivé

tenni. A francia király kilátásba helyezett
egy szövetséget Magyarország függetlensége
esetén. 1707-ben az ónodi országgyűlés ezért
bejelentette a Habsburgok trónfosztását:
„Országunkat király nélkül lenni jelentjük” – Rákóczit pedig megerősítették fejedelmi tisztségében. A francia szövetség azonban
elmaradt. A kuruc csapatok 1708. augusztus
3-án súlyos vereséget szenvedtek Trencsénnél. A császári csapatok elfoglalták a Garam
menti bányavárosokat, majd további várakat
és területeket. 1711 januárjában Rákóczi Lengyelországba utazott, hogy tárgyaljon Nagy
Péter cárral szövetségkötés céljából. Ezalatt a
főparancsnok Károlyi Sándor megkötötte a
szatmári békét a császári hadak fővezérével,
Pálffy Jánossal. Rákóczi nem fogadta el a
szatmári békét, levélben tiltakozott ellene.
1711. június 24-én az utolsó kuruc vár,
Munkács is kapitulált. Véget ért a szabadságharc, Rákóczi emigrációba kényszerült,
Magyarország pedig végleg beilleszkedett a
Habsburg Birodalomba.
(folytatjuk)
Nyustyin Ferenc
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Mikolai nap gyulyásfőző versennyel
Július 13-án, a napfényes szombati napon jól
szórakoztak a mikolaiak és mindazok, akik a
garammikolai parkban részt vettek a harmadik alkalommal megtartott mikolai napon.
A rendezvény minden elvárásnak megfelelt:
kellemes környezet, frissítők, kultúrműsor és
gyerekprogramok – ugrálóvár, pónik, valamint a nemrég a parkba telepített kötélpálya.
A mikolai nappal párhuzamosan a helyszínen a hagyományos gulyásfőző verseny 9.
évfolyamát is megtartották. Ez ugyan zártkörű rendezvény volt, hiszen a versenyzők,
az egyes csapatok a maguk és családtagjaik,
ismerőseik örömére főztek, valamint a háromtagú zsürinek szerettek volna minél
jobban megfelelni. Ez leginkább a Július

Mészaros—Adrian Karko kettősnek sikerült.
Második helyen Mocsári Lajos csapata
végzett, a harmadik az Oláh—Klimaj páros
lett. Összesen 22, főleg helyi és környékbeli
csapat vett részt a versenyen, egy csapat
Magyarországról, Szarvasról érkezett.
A kultúrműsorban fellépett a lekéri Arizona
countrytánc-együttes, a Borsika éneklőcsoport, a jatovi Jatovčanka folklóregyüttes,
a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
tánccsoportja, amely az Európa-bajnoki
címet elnyerő előadását mutatta be, a fiatal
gitáros, Belák Péter Attila, valamint a helyi
Akusztikus Nautilus együttes. Késő éjszakáig
utcabált tartottak, a talpalávalót a Pluto
együttes húzta.
(šh)

Gipsy Fest 2019
Zselíz is csatlakozott több szlovákiai város és
község kezdeményezéséhez, melyet a nemzetiségi kisebbségek megsegítésére létrejött
alap támogatott, és megszervezte a Gipsy
Festet, a roma kulturális fesztivált. A rendezvény július 27-én valósult meg a Szent Jakab
téren, de a heves esőzés miatt a fesztivál kezdetét a tervezettnél néhány órával későbbre
kellett halasztani. Amikor már az időjárás is
engedte, fokozatosan jelentek meg az emberek a frissítős sátraknál, majd megkezdődött
a műsor is. A fesztivált Juhász András polgármester nyitotta meg, a műsorvezetők a
Babindák-család köréből kerültek ki. Az idő
múltával egyre többen jelentek meg a helyszínen, majd idővel kialakult a jó hangulat
is, ami egyértelműen a szereplőknek volt köszönhető: Romane Jíle, Gipsy Čáve, Romano
Jilo, Karaván Família és a Khamoro Budapest
Band.
„A szereplőket a You Tube-on kerestük ki,
majd felvettük velük a kapcsolatot, így sikerült összeállítani a programot. Annak ellen-

ére, hogy a szereplők Szlovákia és
Magyarország különböző területeiről érkeztek, meglepetésünkre
ismerték egymást, érdekes kapcsolat volt köztük, szívesen tanultak ezt-azt egymástól” – mondta
a szervezők egyike.
A frissítőkről az Ali baba és a
negyven csoda ismert cég gondoskodott, amely hagyományos
roma specialitásokat is kínált.
A rendezvényre sokan voltak
kíváncsiak, a többség még a fő
műsor után is maradt a helyszínen, hiszen este táncmulatság
következett a Rikkony és a Romix
zenekarok
közreműködésével.
Sajnos nem tartott soká, mert
újra „leszakadt az ég”.
„Úgy gondoljuk, hogy a késői kezdés ellenére
is sikeres volt a rendezvény. Jó hangulata volt,
és sokan jöttek el. A rendre biztonsági szolgálat ügyelt, azonban semmilyen rendbontás

A zene összeköt
címmel rendezett a városi hivatal augusztus végén egy jól sikerült zenei rendezvényt
a helyi parkban, afféle nyárzáró eseményként. Bár a kulturális programok terén
nem volt idén ilyen idényjellegű rendezvénysorozat, talá ez az esemény a jövőben
valami hasonlónak az elindítója lehet. A koncert látogatói közül ugyanis többen
megjegyezték: ha már adottak a rendkívül kedvező körülmények, nevezetesen a
kastély mellett nemrégiben megépített kisszínpad, és rendelkezésre áll a szükséges
infrastruktúra, kézenfekvő lenne, ha több hasonló rendezvényt is szerveznének
nyaranta. Ez ellen nem emeltek kifogást a zenei est szervezői sem, így van rá esély,
hogy jövő nyáron akár rendezvénysorozatnak is örülhetünk.
Az idei zenei esten minden adott volt a sikerhez. Az utolsó augusztusi napon a
színpadon három zenekar váltotta egymást: a helyi Akusztikus Nautilus, a lévai
300 hrmených és az ipolypásztói Hellagame. Sokan voltak kíváncsiak a fellépőkre,
annak ellenére, hogy azon a napon a környéken is tartottak zenei rendezvényeket.
Főleg hazaiak, helyiek ültek a nézőtéren, akik nagyon jól szórakoztak, néhányan
a nagysátor alatt ülve, hiszen a szervezők az esős időre is felkészültek, és frissítőkben sem volt hiány. Erről Tóth Péter helyi vállalkozó gondoskodott, aki a fellépők
vacsoráját is állta. Az időjárás és minden egyéb körülmény is kedvezett az est fellépőinek és közönségének, így a Nyitrai Kerületi Önkormányzat által támogatott
rendezvény igazán jól sikerült.
(ik)

nem történt” – mondták a szervezők.
Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a Gipsy
Festnek pozitív visszhangja volt a zselíziek
és az ide látogatók körében is, beleértve a
romákat is: „Jó volt, ott volt az egész család,
táncoltunk is…”
(šh)
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Átadták a bölcsőde épületét
Szeptember 8-án ünnepélyes keretek közt adták át a tizenkét férőhelyes Mózeskosár bölcsődét, valamint a közeljövőben ide költöző
önkormányzati Cimbora óvodát befogadó, frissen felújított épületet.
A Comenius Gimnázium egykori épületének felújítását a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében közel 1
millió eurós támogatásból vásárolta meg és hozta rendbe a református
egyház.
Az ünnepi rendezvényen Révész Csilla lelkész üdvözölte a vendégsereget. Révész Tibor ismertette a felújítás folyamatát, beszédet mondott
Fazekas László, a Szlovákiai Keresztyén Egyház püspöke, Csenger
Tibor megyei alelnök, Juhász András polgármester. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott ünnepi beszédében megjegyezte, hogy az Kárpát-medencei óvoda- és bölcsődelétesítés támogatása az utóbbi száz
év legnagyobb ilyen jellegű befektetése. Az óvodafejlesztési program
olyan komoly struktúrát épít, amely mind nemzeti, mind demográfiai
szempontból is stratégiát jelent, mondta a miniszterelnöki biztos.
Az óvodafejlesztési program 47,6 milliárd forintos keretéből 13,1
milliárd forint jut a Felvidékre, amelyből 155 intézményt újítanak fel,
illetve 32 újat építenek.
(ik)

Újabb útfelújítások és új településtáblák Nyitra megyében
Nyitra Megye Önkormányzata elfogadta az
új jogszabályok alapján a települések kezdetének és végének megjelölését, az új közlekedési táblák kihelyezését a megyei fenntartású,
II. és III. osztályú közutak mentén, az egész
megye területén olyan településeken, ahol a
szlováktól eltérő közösség – Nyitra megyében általában a magyar ajkú lakosság - számaránya eléri vagy túlszárnyalja a helyi népesség 20 százalékát. A fehér színű településmegnevezésekről, közlekedési táblákról van
szó, amelyek felváltják a régi, kisebb méretű
sötétkék színű táblákat a települések elején és
végén, s amelyek mérete immár megegyezik
a szlovák nyelvű település-megnevezéssel. „Mindez az egyenrangúsítás jelképes
kifejezése, összesen 686 táblát érint. Ezzel
Nyitra megye is felsorakozott a szomszédos
megyékhez, miközben a megyei hivatal által
kidolgozott javaslat és anyag kidolgozását,
majd beterjesztését az MKP megyei frakciója
kezdeményezte” – kommentálta Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke.
Az útfelújítások terén sem tétlenkednek a
megyei képviselők. A nyár elején folytatódott
a 2019-re betervezett útszakaszok felújítása
is. Ezúttal az Ipolypásztó–Zalaba 4,77 kilométeres és a Farnad–Nyírágó 4,2 kilométeres
szakasza készült el. Július folyamán pedig a
Garamszentgyörgyön keresztülhaladó I/75ös számú I.osztályú út 1,75 km-es szakasza,
illetve a Garamlök–Töhöl közti 2,8 km-es
szakasz készült el.
Egyenlő arányban végzik a megye északi,
illetve déli térségében lévő útszakaszainak

felújítását. Évente mintegy hetven-nyolcvan
kilométernyi harmadosztályú utat újítanak
fel a megyében a megyei önkormányzat költségvetéséből.
Ahogy az alelnök kiemelte: a Lévai járásban idén tizenhét kilométeres, a Komáromi
járásban mintegy kilenc kilométeres, az
Érsekújvári járásban tizennégy kilométeres
szakaszon újult meg az útburkolat. A megye
déli járásaiban az elmúlt hónapokban közel
negyven kilométeren aszfaltoztak.
Az elmúlt ülésszakon döntöttek egy 15 millió
eurós kamatmentes hitel lehívásáról is a
pénzügyminisztériumtól. Ezt a pénzösszeget
a másod- és harmadosztályú utak, valamint a
hidak korszerűsítésére használják fel. Ebből
a forrásból várhatóan 2020–2021-ben kezdődnek el ezek a munkálatok, melyek során
mintegy száz kilométernyi útburkolatot újítanak majd fel, valamint biztonsági elemeket
helyeznek el az érintett vonalakon.
Ugyancsak Csenger Tibor javaslatára a megyei
önkormányzat megszavazta a Kormányfőhelyettesi Hivatalával történő megállapodását, az együttműködés társfinanszírozását.
Olyan együttműködésről van szó, amelynek
következménye a Megyei Regionális Fejlesztési Tanács létrehozása lesz a következő,
2020–2027 közötti EU tervezési időszakban.
A megyei fejlesztési tanács számos olyan
új hatáskört kapna a regionális fejlesztés
tervezésénél és megvalósításánál, amelyek
ma még a kormányfő-helyettesi hivatalban
vannak. Vagyis alapos decentralizációt terveznek a jövőben a regionális fejlesztés terén,

ami üdvözítő és rendkívül fontos változás. A
Megyei Regionális Fejlesztési Tanács szerepét
a jövőben a megyei önkormányzat mai regionális fejlesztési szakbizottsága venné át.
A megyei önkormányzat továbbá elfogadta,
hogy a vonatkozó törvényen felül, a megye által fenntartott intézmények minden
dolgozóját megilleti az üdülési támogatás a
törvény által előírt összegben. „Függetlenül
az adott megyei intézmény dolgozóinak
számától. Immár abban az esetben is jár az
üdülési támogatás, ha a megyei intézmény
dolgozóinak száma nem éri el a törvény által
garantált alsó határt, 49 dolgozót. A megyei
önkormányzat mai döntésével e határozathoz az anyagi forrásokat is hozzárendelte.
Az üdülési támogatás a vonatkozó törvény
értelmében aktív idegenforgalomra, vagyis
szlovákiai helyszínen való üdülésre használható fel” – tette hozza Farkas Iván, az
MKP Nyitra megyei képviselőcsoportjának
frakcióvezetője.
További fontos döntés régiónk szempontjából, hogy a megyei önkormányzat
jóváhagyta a műemlékek felújításának
támogatásáról szóló új általános érvényű
rendeletet is, amely egy-egy ilyen jellegű
megyei támogatás határértékét megnöveli 4 500 euróra és bevezeti a pályázat
szerény, 30%-os társfinanszírozását a
pályázó által.Zselízen ez három objektumot érinthet az Esterházy-kastélyt, az
Esterházy-mauzóleumot és a Szent Jakabtemplomot.
Csonka Ákos
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Támogatás a város klimatizációs rendszerére
A város nemrég támogatást kapott faültetésre az SZK Környezetvédelmi Minisztériumához tartozó Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség Zöld község programjának keretében. A projekt
célja, hogy javítsák a környezet minőségét, és növeljék a zöld
infrastruktúrát, tehát a fák számát. A támogatás segítségével
a város öt területén összesen 16 196,25 euró összegben 89 fát
ültetnek ki.
Miért olyan fontos a zöld infrastruktúra? – kérdeztük a Zselízi
Városi Hivatal környezetvédelmi szakelőadóját, Bieliková Gabrielát:
– A legegyszerűbb válasz a kérdésre, ha megmérjük a nyári for-

róságok idején a hőmérsékletet a város egyes területein, amit mi
megtettünk idén nyáron. A műszaki infrastruktúra – a járdák, utak,
kerékpárutak és más területek, pl. a kavicsos vagy gumi felületű
játszóterek – hőmérséklete képes a nyári nagy melegekben elérni a
hihetetlen 60 fokot, vagy még többet is. Ha azonban fák árnyékolják
be ezeket a helyeket, 30-38 fokon állapodik meg a hőmérő higany-

szála a levegő hőmérsékletétől függően. Az a felület, amely 55-60
fokosra melegedett, hőt sugároz a közvetlen környezetébe, amivel
felforrósítja a környező levegőt is. Ez a hősugárzás sokszor napnyugta után is érezhető. Az aszfalt, a beton és más szilárd anyagok
lassabban hűlnek le, ezért van a városokban éjszaka is sokkal melegebb, mint a környéken, ahol napnyugta után már nem melegíti a
levegőt a felforrósodott szilárd felület. Így keletkeznek az ún. hőszigetek – vagyis a levegő hőmérséklete a városokban jóval magasabb,
mint kint a természetben.
Hogyan hat a magasabb hőmérséklet az emberi szervezetre?
– Nyáron hallhatjuk a magas hőmérséklet miatt a meteorológiai
szolgálat figyelmeztetését: ha tehetjük, ne menjünk 11 és 15 óra
között a napra. A valóságban azonban még fél négykor is 50 fokosak a szilárd felületek, és ha ilyen járdán közlekedünk, ez a hő ránk
is hat. Megterheli a szervezetet, ami aztán szív-és érrendszeri megbetegedéshez vezethet.
Hasonlóan van ez, mint a békával, amelyet, ha bedobunk forró vízbe, kiugrik. Ám ha a vizet, amiben benne van a béka, lassan, fokozatosan melegítjük, a béka megfő. Hasonlóan járunk mi is, ha állandóan szilárd felszíneket építünk, és kivágjuk a nagy fákat. Akiknek a
házuk előtt fa van, jobb, ha tudatosítják, hogy a fa „szerepe” nemcsak
abból áll, hogy megkeseríti a tulajdonos életét, amiatt, hogy hullatja
a levelét, amit el kell takarítania, hogy szemetel az udvarban. Tudni
kell azt is, hogy a fa egy nagy teljesítményű klimatizációs berendezés, amely szerves része a városi klimatizációs rendszernek, amely
zöld infrastruktúra formájában végzi tevékenységét.
Az önkormányzat ezért arra törekszik, hogy minél több támogatást
szerezzen új fák ültetésére, hogy ezzel is biztosítsa a klimatizációs
rendszer kiterjesztését, stabilitását annak érdekében, hogy a nyári
hőmérséklet elviselhető legyen városunkban.
Természetesen ebbe a rendszerbe tartoznak a magánterületeken, a
kertekben levő fák is, ám velük kapcsolatban sajnos negatív irányba
haladunk: a szilárd területek, teraszok építése érdekében kivágjuk
az öreg, méretes fákat, s helyettük alacsonynövésű bokrokat, illetve
rosszabb esetben semmit nem telepítünk.
(sz)

A szeptember egy új országos rekordbejegyzést hozott Zselíznek,
méghozzá Kiss Dulai Ilona révén, akit szeptember 3-án jegyeztek
be a szlovákiai rekordok könyvébe mint az ország legnagyobb képeslap-gyűjteményének tulajdonosát. A bejegyzésben hivatalosan
is megerősítették, hogy a zselízi hölgy tulajdonában 102 677 darab
képeslap van. Az új országos rekordernek sokéves igyekezete elismerése alkalmából ezúton is gratulálunk.
(ik)
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Néhány beruházást 0,7 százalékos...
1→

hitel felvételét követően is csupán 35% lesz.
A város összes hitelének részletfizetései sem
léphetik túl az előző év rendes bevételeinek
25 százalékát. Ez a mutató Zselíz esetében
ez év végén a hitel felvétele és maximális
mértékű részletfizetése esetén is csupán 5,9
százalék lesz. A hitelfelvétellel kapcsolatban a
testület módosította az idei költségvetést.
A városi jogász ülésen előadott hozzászólásai
értelmében átdolgozva a testület jóváhagyta
az Comenius Gimnázium egykori épületét érintő bérleti szerződést. Az épületet a
keresztyén egyház újította fel azzal a céllal,
hogy bölcsődét létesít, valamint helyet biztosít a városi Cimbora óvoda részére, amely
a szerződés érvénybe lépését követően költözik majd be a felújított Komenský utcai
objektumba.
A város jogásza, Nyúl Péter felsorolta
a szerződés szövegének módosítási javaslatait. A leglényegesebb észrevételei a bérbeadónak a közigazgatás partnerei sorába valól
bejegyeztetését, valamint szerződés aláírásának időpontját érintették, amely csak az
épület átadása után valósulhat meg, mivel
a használatbavételi engedéllyel kapja meg az

épület az új funkcióját, amelyre a szerződés katolikus temető kérdésével, valamint a
hivatkozik. Mivel a használatbavételi enge- helyi ingatlanpiaci helyzetével és trendjeidélyezési eljárás augusztus végén kezdődött, vel foglalkoztak.
a polgármester megállapította, hogy a gyermekek
még az eredeti helyszínen
kezdik meg az aktuális
tanévet, a legiszlatív és Környezetvédelem
55 000,00 €
egyéb előkészítő mun- Kommunális technika beszerzés
kálatok szerinte október Építés és területfejlesztés
15 000,00 €
végén, november elején Városi fürdő – tervdokumentáció
Infrastruktúra
fejeződnek be.
57 000,00 €
A 20 évre megkötött Járda Garammikola városrészben
75 000,00 €
szerződésben megállapí- A Szent Jakab tér felújítása
85 000,00 €
tott havi bérleti díj 2000 Útfelújítás a szolgáltatások háza udvarában
296 000,00 €
euró, a rezsiköltségekre A T18 tornaterem felújítása
havi 400 eurós előleggel Gazdaság
7 000,00 €
számolnak. A bérleti díj Ablakcsere – szódói kultúrház
150 000,00 €
két részre oszlik: az egyik Ablakcsere – DOS lakóház
30 000,00 €
a bérlet, a másik a javítási Udvarfelújítás – városi hivatal
40 000,00 €
és tartalékalap képzése. A Városi illemhelyek felújítása
bérleti díj havi 1, a tarta- Tanügy
50 000,00 €
lékalap képzése havi 1999 Udvarfelújítás – magyar tannyelvű alapiskola
Hozzáépítés – magyar tannyelvű alapiskola
120 000,00 €
euró.
20 000,00 €
Az általános vitában a Játszótér létesítés– magyar tannyelvű óvoda
képviselők a lassan betelő

A hitelből fedezett beruházások
javasolt listája

Hasznosnak bizonyultak a kamerák
segített – a város utcáin és a természetben elhelyezett megfigyelő
kamerák hasznos segédeszköznek
bizonyultak. Ezek segítségével
azonosítottak egy teherautót,
amellyel az építkezési törmeléket az említett területekre
szállították. A tettes felderítése
már rutinfeladatnak számított.
Hasonlóan jártak el, mint júniusban: a törvényszegőnek saját
költségen kellett elszállítania

Nyár elején közöltük a hírt,
hogy egy nagysallói lakosnak
sokba került az, hogy takarékoskodni próbált a szemét elhelyezésén. Történt ugyanis, hogy
a szemetet kidobta a Rozina
felé vezető út melletti illegális
szemétdombra. Az esetre fényt
derítettek a zselízi városi rendőrök. Az utánfutónyi saját szemét
likvidálási díja helyett el kellett
takarítania egy traktor pótkocsijára felrakott szemetet, annak
minden költségével együtt. Ez a
megoldás és az esetről közölt
hír remélhetőleg másokat is elriaszt attól, hogy ilyen módon

megszegjék a törvényt. Nem
tudjuk, hány alkalommal működött ez a feltevés, azonban
biztos, hogy legalább egyszer
nem volt hatása. A városi
rendőrség ugyanis augusztus
közepén újabb törvényszegőt
csípett nyakon, aki illegálisan
helyezett el nem kevés építkezési hulladékot két helyen
is: az egykori borüzem és az
egykori vágóhíd területén – ez
utóbbin éppen a közelmúltban
számolták fel az illegális szemétlerakatot.
Az elkövető leleplezésében a városi rendőrségnek a technika is

a több teherautónyi szemetet.
Ez augusztus 23-án, pénteken
történt meg.
A városi rendőrség felszereltségének javítása és a rendőrök
igyekezete meghozza a gyümölcsét. Úgy tűnik, a felszereltség
színvonalának növelése lehet
a megelőzés egyik legjobb formája. Legalábbis addig az ideig,
amíg a lakosok öntudata nem
emelkedik.
(ik)

A városi rendőröknek augusztusban egy újabb fogása is volt. Gépkocsis járőrözés közben fogtak el egy Nagykürtösi járásból származó
férfit, aki egy helyi gazda vasút melletti mákültetvényéről próbált termést lopni. Ilyen esetekben alkalmazzák az ún. farmertörvényt, amely
alapján az elkövető két éves szabadságvesztéssel büntethető akár kis
összegű kár okozása estén is.
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mához kapcsolódó költségvetés-módosítási
javaslatot az előterjesztő visszavonta.
A testület döntött egy Jókai utcai telekrész
eladásáról, és különleges körülményeket
tekintetben véve jóváhagyta néhány mezőgazdasági földterület bérbeadási szándékát
a zselízi és a nemesoroszi mezőgazdasági
szövetkezet részére évi 100 eurós hektáronkénti bérleti díj ellenében. Tudomásul vette
a városi üzlethelyiségek bérbeadására kiírt
pályázatról szóló beszámolót, egyetértett a
pályázat kiértékelésével, és jóváhagyta a szolgáltatások házában található 38 négyzetméteres helyiség iránti egyetlen jelentkezővel
kötendő szerződés szándéknyilatkozatát.
Tudomásul vette a városi ingatlanok bérleti
hátralékainak helyzetéről és alakulásáról szóló tájékoztatót is.
Az utóbbi időben két vállalat is érdeklődött
egy elektromos autótöltő-állomás zselízi létesítése és üzemeltetése iránt. Míg egyikük
a pályázati úton való beszerzésben működne
együtt a várossal, másikuk csupán megfelelő
hely megjelölését kérte az önkormányzattól,
ahol saját költségre, a város hozzájárulása
nélkül építené fel a töltőállomást. Az építési
bizottság elnöke, Kovács Kázmér jelezte:

az előzetesen rendelkezésre álló
adatok szerint ilyen célra a művelődési otthon mögötti terület,
valamint a városközponti cukrászműhely mögötti, Rákóczi
utcai terület lenne alkalmas. A
javaslatok megvitatását követően
a testület úgy döntött, hogy a
város a második érdeklődővel
működjön együtt, amely saját forrásból, városi hozzájárulás nélkül
létesítene töltőállomást.
A városi hivatal szervezési és
szociális osztályának vezetője tájékoztatta a képviselőket a hivatal
szerkezeti felépítésének módosításáról. Két szociális terepmunkás Az ülés után Pro Urbe díjat vett át Klimo Gyula (felvételünmunkahelye az ezzel kapcsolatos kön) és Vojtech Tomašovič.
nemzeti terepmunka-projekt befejezése miatt szűnt meg. A testület tudomásul kastély környékén heverő emberekre hívta
vette a határozatok teljesítésének ellenőrzé- fel a figyelmet, akik a hazai lakosok mellett
séről szóló főellenőri beszámolót.
a múzeum látogatóit is zavarhatják. Kántor
A városi rendőrség júniusi és júliusi tevékeny- János, a városi rendőrség parancsnokhelyetségének megvitatása során Kovács Kázmér tese megjegyezte, hogy a rendőrség jogköre
alpolgármester felhívta a jelenlevő városi a közterületekről való kitiltás terén igencsak
rendőrök figyelmét a játéktermek előtti foko- korlátozott. A testület tudomásul vette a rendőrzott ellenőrzésre. Csenger Tibor a parkban, a ség munkájáról szóló beszámolót.
(ik)

Felkészültek az új tanévre

A gimnáziumban szlovák és magyar első osztály is nyílik
Az iskolák és egyéb oktatási intézmények
igazgatói az augusztusi önkormányzati ülésen beszámoltak intézményeik új tanévre
való felkészültségéről. Az elhangzott tájékoztatókból kiderült: az iskolák felkészültek,
bár néhány intézmény nehezített körülmények közt kezdte az új tanévet.
A szlovák nyelvű alapiskola igazgatója, Petra
Tomašovičová arról tájékoztatott, hogy az
új tanévet 495 tanuló kezdi meg 22 osztályban. Az iskolában a nyári szünet folyamán
néhány helyiséget, sportpályát is felújítottak,
és néhány osztályt mennyezeti ventilátorokkal láttak el.
A magyar tannyelvű alapiskolában Máté
Anikó igazgató beszámolója szerint 259 ta-

nuló kezdte meg az új tanévet, 111 az alsó,
148 a felső tagozaton. 32 pedagógus és 12
egyéb alkalmazott dolgozik az intézményben. A tanév rendesen elkezdődött annak
ellenére, hogy az iskola tetőszerkezetének
felújítása folyik, a munkák a tervek szerint
októberig tartanak. A felújítási munkák és az
oktatás összehangolása mind az iskola, mind
pedig a kivitelező részéről szigorú biztonsági
feltételek betartását követeli meg.
A Lienka óvodát 4 osztályban 89 gyermek
látogatja, a garammikolai Hopsasa óvodában
teljes a létszám – 21 gyermek kezdte meg az
óvodalátogatást, az intézménynek 3 jelentkezést el is kellett utasítania. A Cimbora óvodát
70 gyermek látogatja, a végzősök száma 26.
A Franz Schubert Művészeti Alapiskolában idén a tavalyi 241-gyel
szemben 20–30 növendékkel
többet várnak. Az újonnan kinevezett igazgató, Horváth Diana
közölte, hogy az iskola ezentúl
óvodás korú gyermekek számára
is biztosít művészeti oktatást.
További terve, hogy az intézmény
mellett polgári társulást alapítson
a szülők együttműködésével.
Kepka Márk képviselő, aki a helyi
Comenius Gimnázium tanára,
arról tájékoztatta kollégáit, hogy
az intézmény idén egy magyar és
egy szlovák első osztályt nyit. A

magyar első osztályban 14, a szlovákban 10
diák kezdi meg középiskolai tanulmányait,
így az intézmény csaknem pontosan befért
a fenntartó által megszabott 25 fős keretbe.
Cserba Katalin igazgatónőnek tehát sikerült
elhárítania az iskolára leselkedő legnagyobb
veszélyt – a zselízi szlovák középiskolai oktatás teljes megszűnését, hiszen az utolsó, 4.
osztály elballagását követően sikerült első
osztályt nyitnia, és biztosítania a folytonosságot.
(ik)

A hajléktalanság
nálunk is téma
A 8. önkormányzati ülés általános vitájában a
Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége
helyi szervezetének elnöke, Jozef Výboch
minden jelenlevőt meghívott a szlovák
nemzeti felkelés 75. évfordulójának városi
megemlékezésére. Az alapszervezet elnöke
ezután a hajléktalanok korábban említett
témájához is hozzászólt. Megjegyezte, hogy a
helyi hajléktalanok helyzetének megoldásában
nagyobb szerepet kellene vállalnia a megyének
és maguknak a lakosoknak is. A zselízi városi
rendőrség parancsnokhelyettese kijelentette,
hogy a városi rendőrségnek megfelelő
áttekintése van a témáról. Hozzátette: a város
a múltban igyekezett segítő kezet nyújtani
a hajléktalanoknak, azonban az esetek
többségében ők ezt elutasították.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság
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A műszaki infrastruktúra – a járdák,
utak, kerékpárutak és más területek, pl.
a kavicsos vagy gumi felületű játszóterek
– hőmérséklete képes a nyári nagy melegekben elérni a hihetetlen 60 fokot, vagy
még többet is. Ha azonban fák árnyékolják
be ezeket a helyeket, 30-38 fokon állapodik meg a hőmérő higanyszála a levegő
hőmérsékletétől függően.
(Bővebben a 6. oldalon.)

Cserba Katalin igazgatónőnek tehát sikerült elhárítania az iskolára leselkedő
legnagyobb veszélyt – a zselízi szlovák
középiskolai oktatás teljes megszűnését,
hiszen az utolsó, 4. osztály elballagását
követően sikerült első osztályt nyitnia, és
biztosítania a folytonosságot.
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ára: 0,35 euró

Szeptember 8-án ünnepélyes keretek
közt adták át a tizenkét férőhelyes
Mózeskosár bölcsődét, valamint a közeljövőben ide költöző önkormányzati
Cimbora óvodát befogadó, frissen felújított épületet.
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Kedvezményes
hitel lehetőségéről
tárgyaltak
A városi képviselő-testület a nyári szünetet
követően augusztus 22-én a városi hivatal
esketőtermében ülésezett 8. rendes ülésén.
A tárgyalást egy beruházásokat finanszírozó hitel felvételének javaslatával kezdték.
Az egyik kereskedelmi bank javaslata 700
ezer eurós hitelkeretre szólt 1 százalékos
kamattal. Az előterjesztett javaslat alapján a
hitelből olyan beruházásokat finanszírozna
a város, mint a városi fürdő tervdokumentációja, járdaépítés Garammikolán, a Szent
Jakab tér felújítása, a T18-as tornaterem
felújítása, ablakcsere a szódói kultúrházban,
ablakcsere a DOS lakóházban, a városi hivatal udvarának felújítása. Csenger Tibor,
a pénzügyi bizottság elnöke megjegyezte:
a bizottság támogatta a javaslatot, ám egyes
tagjai további beruházásokkal javasolták
bővíteni az előterjesztett listát. Juhász
András polgármester kijelentette, hogy az
aktuális hitelkeretről az adott év augusztus
végéig dönteni kell a törvény szerint, Štefan
Jurák főellenőr pedig megállapította, hogy a
város meríthet további hitelt, hiszen mélyen
az előírások által megállapított pénzügyi
határérték alatt gazdálkodik. Az egyik ilyen
mutató a teljes hitelállománynak a tavalyi
rendes költségvetési bevételeihez mért aránya, amely maximum 60% lehet, Zselízen
pedig 30% körül van. A testület végül arra
az elhatározásra jutott, hogy a beruházások
listáját bővíteni kell, a banktól pedig a hitelkeret összegének növelését kell kérnie. A
képviselők megegyeztek: augusztus végéig
tartanak egy újabb ülést, amelyen megszületik a végső döntés. Ennek szellemében a té→2

Szeptemberben 259 tanuló kezdte meg az új tanévet a magyar tanítási nyelvű alapiskolában. Egy
első osztály nyílt 19 tanulóval.
(Fotó: Horváth Géza)

Néhány beruházást 0,7 százalékos
kamatozású hitelből finanszíroznak
A zselízi képviselő-testület tagjai augusztus
végén néhány nap után másodszor ültek le
tárgyalni elsősorban azzal a céllal, hogy hitelfelvételet hagyjanak jóvá a következő időszak városi beruházásaira. Mivel a kérdésről
már az augusztus 22-ei önkormányzati ülésen, majd munkaértekezleten is tárgyaltak,
a 9. rendes ülés augusztus 28-án, szerdán a
délutáni órákban kezdődött. A testület viszszavotna az előző ülésen született határozatát, tudomásul vette a főellenőr álláspontját,
valamint a kérdéses hitel felvételét is.
Az 1 millió euró értékű hitelt a város rendes
és tőkealapű kiadásokra is használhatja a

testület jóváhagyásával, a rendes kiadásokat
az év közben, a tőkealapú költségeket 10 éves
határidőn belül, akár rendszertelenül is. A
kamatláb 0,7%, a hitel folyósításánál a bank
0,25 százalékos illetéket számol fel, a fel nem
használt eszközök után éves 0,6 %-os illetékes kell fizetni.
A hitelfelvétel kérdésében a törvény szerint a
főellenőr is kifejtette álláspontját. Megállapította, hogy a hitelfelvétel törvényes feltételei
adottak. A város adóssága terén a határérték
az előző év rendes bevételeinek 60 százaléka.
A város mutatója messze ez érték alatt áll, a
→2

