...tentoraz to boli tanečníci, resp. tanečníčky,
ktoré dosiahli vôbec najvyššie ocenenie v histórii želiezovskej školy, keď získali titul majsteriek Európy. Po tom, čo folklórny súbor ZUŠ F.
Schuberta pod vedením učiteľa Ľuboša Tótha
vyhral kvalifikačné kolo a neskôr aj celoštátne
Grand Finále súťaže vo výrazových tancoch
s názvom ShowTime Dance 2019, postúpil na
majstrovstvá Európy, ktoré sa konali koncom
júna v maďarskom Balatonfürede. Na tomto
medzinárodnom meraní síl podali najlepší
výkon a získali titul majsteriek Európy.
(Viac na 7. str.)
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Pavol Ivan bol pri príležitosti 70.
výročia vzniku policajnej kynológie
na Slovensku riaditeľom odboru kynológie a hipológie Policajného zboru
SR ocenený plaketou riaditeľa odboru kynológie a hipológie prezídia
Policajného zboru SR III. stupňa
za osobitný prínos pri plnení úloh
na úseku služobnej kynológie.
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cena: 0,35 eur

V mužských aj ženských kategóriách sa
bojovalo o účasť na majstrovstvách sveta
v Moskve. Tú sa takmer podarilo vybojovať Želiezovčanovi Ladislavovi Sokolovi ml., ktorý v ľahkej váhovej kategórii
získal bronzovú medailu a stal sa teda
tretím najlepším street-workouterom
na Slovensku vo svojej kategórii.
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Rekonštrukcia T18,
nájomné byty.
prestupné bývanie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojom 7. zasadnutí v tomto
volebnom období 27. júna v obradnej sieni
MsÚ netradične so začiatkom ráno o ôsmej
hodine. Pôvodný program sa rozšíril o návrh
Marianny Šedivej na udelenie odmeny
hlavnému kontrolórovi a návrh Pavla Polku
na schválenie mestských ocenení.
Zastupiteľstvo v úvode zasadnutia zobralo
na vedomie plnenie programového
rozpočtu mesta za r. 2018, stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
a hodnotiacu správu k programovému
rozpočtu mesta, následne schválilo záverečný
účet, celoročné hospodárenie mesta za
minulý rok bez výhrad a tvorbu rezervného
fondu za rok 2018 vo výške 292 670,72
tis. eur. V otázke rekonštrukcie telocvične
T18 schválilo zvýšenie ceny prác o 10,22
% na základe cenovej ponuky víťazného
uchádzača výberového konania na celkovú
hodnotu 875 452,64 eur, náklady na externý
projektový manažment vo výške 20 000 eur
a náklady na vnútorné stavebné úpravy vo
výške 81 195,60 eur s tým, že na vykrytie
zvýšených nákladov sa použijú úverové
zdroje. Schválená bola aj príprava žiadosti
o nenávratné financovanie zabezpečenia
prestupného bývania pre marginalizované
rómske komunity z operačného programu
Ľudské zdroje. Zastupiteľstvo súhlasilo so
začatím príprav výstavby nájomných bytov
v lokalite pod nemocnicou. K jednotlivým
programovým bodom sa neviedla rozprava,
lebo poslanci sa k nim vyjadrovali na
neoficiálnom pracovnom stretnutí, a tak
→2

Asi najväčším zážitkom na svodovskom dni detí bola penová párty. Viac na 9. str.
(foto: šh)

Želiezovce na hodvábnej ceste?
Nie vylúčené...
Staroveká hodvábna cesta bola najvýzamnejšou obchodnou cestou svojej doby, spájala Čínu
s Európou a severnou Afrikou cez strednú Áziu od 2. storočia pred n. l. Postupom storočí jej
význam upadal a Čína si zvolila dobrovoľnú izoláciu od zvyšku sveta. Jej postupné hospodárske posilňovanie a otváranie môžeme sledovať už niekoľko desaťročí, globalizačné snahy jej
paradoxne bizarnej, no nesporne úspešnej trhovej ekonomiky, fungujúcej v socialistickom spoločenskom zriadení, expandujú najmä od doby uvoľnenia svojej meny od prísneho naviazania
na americký dolár.
Prezident Čínskej ľudovej republiky v roku 2013 vyhlásil program Jedno pásmo, jedna cesta,
ktorý má byť novovekou, modernou obdobou tejto obchodnej cesty, aj preto sa ujal pod pomenovaním Nová hodvábna cesta. Komplexný program budovania dopravnej infraštruktúry
s cieľom rozvoja obchodu medzi ďalekým východom a Európou má posilniť hospodárske
postavenie a globálny vplyv najľudnatejšej krajiny sveta. Počíta s námornou aj suchozemskou trasou. Námorná má viesť okolo Indie k východnému pobrežiu Afriky, ďalej cez Suezský
→4
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ihneď po otvorení programového bodu nasledovalo schvaľovanie. Tibor Csenger preto
vyzval predkladateľov, aby sa v krátkosti vyjadrili k aktuálnym bodom aj slovne, aby
prítomná verejnosť mala aspoň základné informácie o predmete rokovania. Emese Gubíkova
tak informovala o zámere mesta postaviť nájomné byty za areálom bývalej nemocnice.
Primátor Ondrej Juhász dodal, že by išlo o asi 90 nájomných bytov, ktoré by z veľkej časti
boli financované z dotácie a úveru Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom vlastné náklady
mesta by boli na úrovni 30 tis. eur. Začiatok prípadnej realizácie odhadol na koniec budúceho
roka alebo začiatok roka 2021. MsZ schválilo prenájom prenájom časti mestského pozemku
pre spoločnosť Tibor Páldi – Betti, s.r.o. Primátor informáciu doplnil: ide o pozemok pri
cukrárni, kde jej prevádzkovateľ plánuje vybudovať detské ihrisko. Následne bol schválený
aj prenájom nehnuteľnosti v Mikule pre OZ Mikulčan, pričom nájomné bolo stanovené
na 1 euro ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zastupiteľstvo schválilo aj niekoľko
ďalších prevodov nehnuteľností, medzi inými aj odkúpenie podielov a spolupodielov od
dvoch majiteľov, týkajúcich sa pozemkov v areáli autokempingu, kde mesto plánuje pripraviť
podmienky pre výstavbu rodinných domov. MsZ zobralo na vedomie správu o súťažných
návrhoch na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb a na základe výsledkov súťaže
schválilo uzavretie nájomnej zmluvy s jediným uchádzačom. V predmetných priestoroch
budú poskytované služby spojené so správou pohľadávok. Schválená bola 1. zmena
Všeobecne-záväzného nariadenia č. 6/2017 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach mesta a návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na
druhý polrok 2019. MsZ schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi za prvý polrok, zobralo na
vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení, schválilo
termíny svojich zasadnutí
v druhom polroku a správu
o činnosti mestskej polície
za mesiac máj.
Primátor
informoval
o výberových konaniach na
obsadenie funkcie riaditeľov
ZŠ a ZUŠ a o tom, že na ich
základe menuje od 1. júla
za riaditeľku ZŠ Želiezovce
Mgr. Petru Tomašovičovú
a za riaditeľku ZUŠ F.
Schuberta
Mgr.
Dianu
Horváthovú. Dovtedajším
riaditeľom,
Vojtechovi
Tomašovičovi
a Júliusovi
Klimovi sa poďakovali za
ich činnosť. Pavel Polka
poznamenal, že obaja riaditelia zanechali svoje školy v takom stave, že môžu byť pýchou
nášho mesta. Následne referoval o konsenze poslancov v tom, aby boli obaja bývalí riaditelia
ocenení cenou Pro Urbe, čo MsZ aj odhlasovalo.
(ik)

Úrady odmietli povoliť
tabule pre Mikulu
Zdá sa, že osadiť tabule označujúce mestskú časť Mikula nebude také jednoduché. Vyplynulo
to z diskusie júnového zasadnutia MsZ, kedy na otázku prítomného občana o tom, v akom
štádiu je zámer osadenia týchto dopravných tabúľ, odpovedala vedúca oddelenia výstavby
MsÚ Emese Gubíková, právnik mesta Peter Nyúl a primátor Ondrej Juhász. Projektová
dokumentácia na dopravné značky bola schválená a odoslaná na Okresný dopravný
inšpektorát, OÚ Levice a OÚ Nitra so žiadosťou o umiestnenie. Žiadosť mesta bola
zamietnutá s odôvodnením, že mestskú časť od mesta neoddeľuje žiadny priestor, nachádzajú
sa tesne vedľa seba, preto príslušné predpisy nedovoľujú umiestnenie dopravných značiek.
O komunikácii mesta s kompetentnými úradmi bude úrad informovať na najbližšej schôdzi
mestského zastupiteľstva.
Okrem otázky dopravného označenia mestskej časti sa prítomní zaoberali otázkou
nehnuteľnosti v Mikule, ktorú mesto poskytlo do prenájmu miestnemu OZ, nehnuteľnosťou
na Petőfiho ulici, o ktorú prejavil záujem miestny podnikateľ, ako aj situáciou majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli autokempingu.
(ik)
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Využitie kapacity Ústavu na výkon trestu
odňatia slobody v Želiezovciach bolo v máji tohto roka na úrovni 106 %, keď v ústave
bolo umiestnených 743 odsúdených.
Stavebné rekonštrukčné práce v bývalom
objekte Gymnázia J. A. Komenského, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti ZŠ s VJM
na Komenského ulici, budú ukončené včas
a od septembra začne v týchto priestoroch
svoju činnosť MŠ Cimbora s VJM, ako aj
novootvorené jasle s názvom Mózeskosár.
Ich zriaďovateľom je reformovaná cirkev,
ktorá na rekonštrukciu objektu získala
prostriedky od maďarskej vlády v rámci
programu na rozvoj starostlivosti o deti do
3 rokov.
Koncom apríla bolo na portáli profesia.sk
aktuálne zverejnených 9 pracovných ponúk v Želiezovciach. Išlo najmä o prácu
v obchode Lidl, ktorý okrem trvalého pracovného pomeru ponúkal aj prácu na leto.
Práca bola dostupná aj v oblasti finančníctva a finančných služieb, ako aj vo výrobe.
V tejto oblasti hľadali pracovníkov do skladu a čalúnnictva v podniku Selyz Nábytok

Nové riaditeľky
v ZŠ aj ZUŠ
V dňoch 18. a 19. júna prebehli výberové
konania na obsadenie riaditeľských pozícií
v ZUŠ F. Schuberta a ZŠ v Želiezovciach.
Doterajší riaditelia oboch škôl, Július Klimo
na ZUŠ a Vojtech Tomašovič na ZŠ, už dosiahli dôchodkový vek, a tak nekandidovali,
čiže zmeny v osobách riaditeľov boli isté.
O tom, aké tieto zmeny budú, sa rozhodovalo vo výberových konaniach.
Do výberového konania na pozíciu riaditeľa
ZUŠ sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí
predstavili svoju koncepciu riadenia školy
v nasledujúcom období. Po vypočutí kandidátov výberová komisia, ktorej zloženie
bolo totožné so zložením príslušnej rady
školy, navrhla primátorovi vymenovať za
riaditeľku Dianu Horváthovú, ktorá už roky
pôsobí na škole ako učiteľka spevu a dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
Výberového konania na funkciu riaditeľa
ZŠ sa zúčastnili traja kandidáti. Výberová
komisia, ktorú okrem členov rady školy
tvorili aj prizvaní odborníci zo Školského
inšpekčného centra v Nitre a Okresného
úradu v Nitre sa oboznámila s koncepciami
rozvoja školy v prezentácii uchádzačov, ktorým kládla aj doplňujúce otázky. Po vyhodnotení výberového konania primátorovi
navrhla za riaditeľku ZŠ v Želiezovciach
vymenovať Petru Tomašovičovú. Primátor
Ondrej Juhász obe víťazky výberových konaní vymenoval koncom júna.
(ik)
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a operátorov do strojárskej výroby. Ďalšie
pracovné ponuky v Želiezovciach a okolí
boli dostupné na špecializovanej stránke
ÚPSVaR www.istp.sk.
V dňoch 12. – 14. júla sa v autokempingu
konal opäť motorkársky zraz. Okrem rôznych súťaží a motorkárskeho výletu sa každý deň konali koncerty, na ktorých okrem
iných vystúpil aj miestny Nautilus.
Začiatkom mája uskutočnila Mestská polícia v Želiezovciach odchyt túlavých psov
so súčinnosťou veterinára. Päť psov bolo
odovzdaných na karanténnu stanicu.
Mestské zastupiteľstvo má v druhom polroku zasadať 5-krát – podľa schváleného
návrhu termínov zasadnutí. V júli sa tradične zasadnutie MsZ neuskutoční, ďalšie
termíny sú: 22. 8., 26. 9., 24. 10., 28. 11. a 12.
12. vždy o 10:00 hodine v obradnej sieni
mestského úradu.
Daňové nedoplatky subjektov voči mestu
klesli v minulom roku o vyše 5 tis. eur,
vyplýva z údajov záverečného účtu mesta. Kým koncom roka 2017 boli daňové
nedoplatky vo výške 403,37 tis. eur, o rok
neskôr to bolo 398,13 tis. eur. Daňové príjmy z podielových daní boli vlani plnené na
104 %, dane z majetku na 107,4 %, dane za
tovary a služby na 99,75 %. V oblasti nedaňových príjmov boli príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku na úrovni 115,9 %
oproti predpokladom, výber poplatkov bol
na úrovni 78,5 %. Klesol najmä príjem zo
správnych poplatkov. Nedoplatky nedaňového charakteru sa v počas minulého
roka zvýšili o 7,3 tis. eur na takmer 250
tis. eur. Celkové príjmy mesta v r. 2018
boli 6 510 831,80 eur, výdavky 6 151 145,5
eur, mesto teda hospodárilo s prebytkom
359 686,75 eur.
Oproti roku 2017 sa v minulom roku ubytovalo v meste menej návštevníkov. Hovorí
o tom vývoj dani za ubytovanie, na ktorom
mesto v predminulom roku vybralo 212,85
eur, vlani 148,5 eur.
Spoločnosť Eurospinn, v ktorej má mesto
51-percentnú majetkovú účasť, hospodárila
vlani so ziskom. Mesto z odvodu zo zisku
spoločnosti získalo príjem vo výške 11 400
eur.
Majetok mesta v uplynulom roku vzrástol.
Podľa súvahy mesta za rok 2018 bol celkový
majetok mesta 17 240 024,65 eur, rok predtým to bolo 16 941 349,96 eur. Najväčšiu
časť majetku predstavovali stavby a pozemky vo vlastnícte samosprávy, ktoré spolu
tvorili vyše 11 mil. eur.

Od 8. júla prebieha rekonštrukcia strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Riešenie jej havarijného stavu si vyžiada investíciu 281.484 eur bez DPH.
(foto: rl)

Napriek tomu, že s realizáciou úspešného projektu prístavby jednej triedy k objektu MŠ v Mikule sa plánovalo začať koncom leta, tento termín sa zrejme posunie. Vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Emese Gubíková: „Od začiatku apríla máme
verejné obstarávanie na kontrole. Až po jeho schválení budeme môcť podpísať zmluvu s víťazným
uchádzačom. Tá zmluva bude tiež poslaná na kontrolu, až po jej schválení bude možné začať s
realizáciou.“ Projekt prístavby je vyčíslený na 280.987 eur bez DPH.
(šh, foto: op)

Nové atrakcie v mikulskom parku
Na detskom ihrisku v Mikulskom
parčíku pribudla
nová atrakcia pre
deti - 25 metrová
lanovka.
Odovzdalo ju občianske združenie Mikulčan, ktorého
predseda
Pavol
Ivan nám o tom
povedal: „Lanovka
bola nakúpená a
osadená z finančných prostriedkov
občianskeho združenia získaných z
príspevkov dvoch percent daní, od členov a sponzorov. Preto sa chceme poďakovať všetkým
podporovateľom občianskeho združenia za pomoc pri rozvoji mestskej časti Mikula.“
Okrem lanovky pre deti pribudla v Mikulskom parčíku ďalšia atrakcia - posilňovacie
fitnes zariadenia pre mladých i pre seniorov. „Získali sme ich za finančné prostriedky združenia, ale aj vďaka sponzorom, ktorými sú Milan Greguš a Stavebniny Hypodom - Pavol
Hypsky. Ďakujeme všetkým podporovateľom občianskeho združenia za pomoc pri vytváraní
príjemného prostredia obyvateľom našej mestskej časti,“ povedal predseda občianskeho
združenia Mikulčan Pavol Ivan.
(šh)
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prieplav do Európy. Čína sa krok
za krokom pripravuje na výstavbu potrebnej infraštruktúry tejto
trasy, napríklad aj tým, že čínska
spoločnosť sa dohodla o odkúpení väčšinového podielu prístavu
v Pireu od Grécka za vyše 368
mil eur.
Suchozemská cesta má zatiaľ viacero variantov. Jedna z navrhovaných trás, južná, vedie cez Irán
a Turecko. Mohla by pokračovať
cez Budapešť, čomu nasvedčuje
dohoda s Čínou o modernizovaní železničnej trate Belehrad–Budapešť. Severná vetva je plánovaná tak, že by sa v Rusku napojila
na Transsibírsku magistrálu a cez
Moskvu by smerovala do strednej
a západnej Európy. Aj v prípade
tejto vetvy sa uvažuje v dvoch alternatívach. Podľa prvej by trasa
viedla cez Bielorusko a Poľsko,
podľa druhej cez Ukrajinu a Slovensko. A v prípade realizácie

ských krajín do strednej Európy.
Išlo by o vytvorenie konkurencieschopnej alternatívy pozemného
spojenia Európy a Ázie, založenej
na širokorozchodnej železnici,
ktorá môže ušetriť až do 30 dní
v doprave z východu do strednej
Európy (vylúčením námornej
dopravy) a zabezpečiť spojenie významných ekonomických regiónov
jednou z najdlhších dopravných osí
budúcnosti. Z globálneho strategického hľadiska umožní napojenie
na dopravu cez Dunaj a stanoví
Viedeň a Nové Zámky (plánované
miesto terminálu) ako logistický
uzol pre strednú a východnú
Európu na prekladanie tovaru
na železnicu so štandardným rozchodom v EÚ, na lodnú dopravu
na Dunaji a hustú sieť cestnej infraštruktúry v EÚ,“ píše sa v štúdii
posudzovania vplyvu projektu na
životné prostredie.
Vytvorenie plynulej, neprerušenej

investičný rozvoj v jeho blízkosti.
Menuje aj výhody širokorozchodnej železnice: zrýchlenie dopravy
bez prekládky na východnom Slovensku, zrýchlenie vďaka tomu, že

až 45 dňami námornej dopravy.
Podľa BPG predĺženie širokorozchodnej železničnej siete prinesie značný makroekonomický
prospech všetkým dotknutým

železničnej siete z Ruska, Číny
a ďalších ázijských krajín podľa
štúdie ponúkne Eurázii nový
rozmer železničnej dopravy, výhodnej z pohľadu časovej úspory
a udržateľnej z hľadiska vplyvu
na životné prostredie, keďže železničná doprava je považovaná
za jednu z najekologickejších

na nej bude prebiehať výlučne nákladná doprava, úspora nákladov
vďaka vyššej zaťažiteľosti, vďaka
značnému súbehu s jestvujúcou
železničnou sieťou (68 %, resp. 62
%) budú vybudované spoločné
zariadenia na zníženie vplyvu železničnej dopravy
na obyvateľstvo:
protihlukové steny, zmena násypov, optimalizácia
trate a technického zariadenia.
Z toho všetkého ešte stále nie je
jasné, aké by boli očakávateľné
benefity pre náš región. Tie by sa
podľa štúdie predsa mali uplatniť.
Očakáva sa, že v roku 2050 bude
po tejto trase prepravených 23
miliónov ton tovaru, transportované 36 kontajnerovými vlakmi

foriem dopravy. Vyzdvihuje aj
výrazne pozitívne makroekonomické dopady megainvestície,
keďže širokorozchodné spojenie
môže prilákať aj ďalšie investičné
stimuly, na ktoré môže nadväzovať

denne v každom smere. Širokorozchodná železnica by umožnila
skrátiť celkový čas dopravy z východnej Číny do Viedne na 15
dní v porovnaní s 23 dňami súčasnej železničnej prepravy a 25

krajinám. Podľa predbežnej
štúdie uskutočniteľnosti celý
projekt vytvorí zamestnanosť vo
výške 642 000 osoborokov, z toho
370 000 na Slovensku. (Osoborok
je jednotka používaná v projektovom manažmente, plánovaní
a deľbe práce. Je to rok práce
jedného priemerného pracovníka. Menšími jednotkami sú
osobodeň, osobohodina. Ak sa
na plnení úlohy podieľajú dvaja
ľudia celkovo jednu hodinu, táto
úloha zabrala dve osobohodiny.
Zdroj: wikipedia.) „Očakáva sa,
že realizáciou projektu a využívaním celej širokorozchodnej
železnice sa vygeneruje zisk
23,1 miliardy (počas výstavby
a ďalších 30 rokov prevádzky).
Hlavný podiel z tohto zisku bude
vytvorený v Rakúsku (52 %)
v miestach neďaleko Bratislavy
(terminál neďaleko obce Prandorf a Viedne), Slovensko (36%)
s terminálom v Nových Zámkoch,
Rusko (10 %) a Ukrajina (2 %).
Tieto vplyvy zahŕňajú vytvorenie
priamych a nepriamych pracovných miest a vytvorenie možností
pre vznik nového logistického
biznisu v rámci alebo blízkosti
terminálov. Príjmy z daní vynesú
6,8 miliardy eur, z ktorých 3,5 miliardy bude platených v Rakúsku,
2,5 miliardy na Slovensku, 0,6
miliardy v Rusku a 0,1 miliardy
na Ukrajine.“ V prípade realizácie by sa podľa predbežných
predpokladov výstavba mohla
začať v roku 2024, k spusteniu
dopravy by mohlo dôjsť najskôr
v rokoch 2033 – 2034.
Spracoval (ik)

tejto alternatívy by to mohlo byť
zaujímavé aj pre náš región.
Kým Viedenský inštitút pre medzinárodné a ekonomické štúdie
nedávno zverejnil návrh prvej
alternatívy, spoločnosť Breitspur
Planungsgesellscha
(BPG),
založená v roku 2009 vo Viedli
železničnými
spoločnosťami
Slovenska (ŽSR), Rakúska (ÖBB),
Ruska (RZD) a Ukrajiny (UZ)
zverejnila v októbri minulého
roka zámer počítajúci s vedením
vetvy cez Slovensko. A táto trasa
by v našom regióne viedla medzi
Želiezovcami a Hronovcami.
Ide o budovanie širokorozchodnej železničnej trate cez územie
SR, resp. predĺženie širokorozchodnej železnice z Ruska
a Ukrajiny cez južné Slovensko až
do Viedne, kde sa má vybudovať
terminál európskeho významu
na preklad tovaru na cestnú,
železničnú s užším rozchodom
podľa európskej normy a vodnú
dopravu na Dunaji. „Hlavným
motívom je vybudovanie plynulej a efektívnej dopravnej siete
z Ruska, Číny a ostatných ázij-
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Pavol Ivan vyznamenaný

Dozvedeli sme sa, že Pavol Ivan, poslanec MsZ a predseda občianskeho združenia Mikulčan, bol pri príležitosti 70. výročia vzniku
policajnej kynológie na Slovensku riaditeľom odboru kynológie a
hipológie Policajného zboru SR ocenený plaketou riaditeľa odboru

kynológie a hipológie prezídia Policajného zboru SR III. stupňa
za osobitný prínos pri plnení úloh na úseku služobnej kynológie.
„V roku 1974 som nastúpil na základnú vojenskú službu v českom Chebe a neskôr v Pomezí nad Ohří, na hraničnom priechode do Nemecka.
Už vtedy som si za koníčka vybral štvornohých priateľov človeka - psov.
Po skončení vojenskej služby v roku 1976 sme v Želiezovciach založili
Kynologický klub, ktorý funguje do dnešného dňa, odvtedy som jeho
predsedom. V rokoch 1978 - 2010 som pôsobil ako kynológ v Ústave na
výkon trestu odňatia slobody Želiezovce a stretával som veľa priateľov,
policajných psovodov a často ma pozývali na svoje súťaže psovodov
ako rozhodcu z výkonu. Preto ma veľmi potešila pozvánka na oslavy
70. výročia vzniku Policajnej kynológie na Slovensku, ktorá sa konala
v Červenom Kameni. Stretol som tam kolegov, bývalých psovodov Policajného zboru ale aj iných ozbrojených zložiek, ktorých som poznal
zo súťaží psovodov počas 32 rokov svojej kariéry. O to vzácnejšie bolo,
že som bol jedným z ocenených,“ povedal nám npor. v. v. Pavol Ivan,
ktorému týmto srdečne gratulujeme.
(šh, foto: zvjs)

V dňoch 4. až 7. júla v našom meste prebiehal Letný kurz zbormajstrov
2019. Zúčastnili sa ho dirigenti speváckych zborov z Čiech, Ukrajiny a
zo všetkých kútov Slovenska a viedli ho lektori doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. a prof. MgA Blanka Juhaňáková, ArtD., ktorá bola zároveň
aj jeho garantkou.
Kurz podporovaný Národným osvetovým centrom, fondom na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, občianskym združením Castellum
Zeliz a mestom prebiehal v priestoroch múzea a kaštieľa. Tak, ako v minulom roku, pripravili jeho účastníci skvelý záverečný koncert. Uskutočnil sa v nedeľu 7. júla v Kostole sv. Jakuba. (šh, foto: Pavel Polka)

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda pripravil Miestny odbor
Matice slovenskej spomienkovú slávnosť. V jej úvode zaznela prezentácia o odkaze týchto vierozvestcov pre súčasnosť, ktorú pripravila a predniesla Sylvia Plizgová. V kultúrnom programe spievali
Fialky a Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec, recitovala Júlia Macáková, vystúpili folklórne súbory Tekovan zo Starého Tekova, Vatra a
Plamienok z Tlmáč. Program moderovala Ria Mészárošová. Podujatie uskutočnené s finančnou podporou Matice slovenskej a mesta sa
uskutočnilo v piatok 5. júla v Dome kultúry v Želiezovciach. (šh)

Buduje sa nové detské ihrisko

Začiatkom júla sa začne revitalizácia nevyužívaného verejného
priestranstva medzi sídliskovými blokmi na uliciach Mierovej, Ľ.
Štúra a vodným tokom Vrbovec. Projekt, na ktorý mesto Želiezovce získalo dotáciu vo výške 6000 eur z programu LEADER,
rieši vytvorenie detského ihriska s drevenými prvkami a doplnenie

mestského mobiliáru v podobe lavičiek a smetných košov. Jeho súčasťou je aj odstránenie nefunkčnej asfaltovej plochy v centrálnej
časti priestranstva a jej premena na oddychovú športovo-rekreačnú
plochu. Projekt by mal byť ukončený do konca leta.
(ik)
Tento projekt je spolufinancovaný
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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Športové úspechy levickej Sparťanky,
želiezovskej gymnazistky
Gymnázium J. A. Komenského v Želiezovciach sa radí medzi malé školy, často však na
seba upozorňuje úspechmi svojich študentov. Nedávno na webových stránkach školy
informovali o medzinárodnom športovom
úspechu, vďaka čomu sme sa mohli zoznámiť so športom, ktorý je v našich končinách
pomerne neznámy. Prváčka Lili Tóthová sa
vo februári zúčastnila v Slovenskom raji medzinárodnej súťaže Spartan Race, na ktorej
si zmerali sily športovci krajín V4. Vo svojej
kategórii získala Lili 2. miesto.
Čo sa však skrýva za týmto názvom? Spartan Race sú prekážkové preteky vytvorené
atlétom Joe De Senom v skalistých horách
Vermontu v USA. „Poznáme tri základné
typy, vzájomne sa odlišujúce dĺžkou trate,
počtom prekážok a ich úrovňou náročnosti.
Podľa stupňa náročnosti
ide o Spartan Sprint
(5+ km/20+ prekážok),
Spartan Super (14+ km/
24+ prekážok) a Spartan Beast (19+ km/30+
prekážok). Trate sťažujú
charakteristické prekážky: blato, ostnaté drôty,
múry, oheň, laná a pod.“
informuje o súťaži stránka spartanrace.hu. Od
Lili Tóthovej sme si pýtali
ďalšie informácie, najmä
nás však zaujímalo, ako
sa pekná, krehká gymnazistka ocitne v jeden
studený februárový deň
zablatená medzi horami
Slovenského raja. „Otec

začal súťažiť na podnet svojich šahanských
priateľov a ja som nasledovala jeho príklad.
Raz sa ma spýtal, či by som nemala chuť to
skúsiť a ja som povedala áno. Bolo to pred
dvoma rokmi, keď som si najprv vyskúšala
súťaženie v detskej kategórii, jeden-dva kilometre s ľahšími prekážkami. Zapáčilo sa
mi to a odvtedy chodíme na súťaže spolu,
samozrejme, štartujeme v rozličných kategóriách. Podstatou je, že podľa zvoleleného
stupňa obtiažnosti treba absolvovať trate
s rozličnou vzdialenosťou a počas behu treba
zdolávať prekážky. Súťaženie sťažuje, že pri
nesprávne zdolanej alebo nezdolanej prekážke treba podstúpiť trest: vykonať 30 angličákov. Sú to štvortaktné kľuky s výskokom,
ktoré treba absolvovať správne a potrebnom
počte, prísne sa to kontroluje. Pretekári štar-

tujú v rôznych kategóriách. Ja som si vybrala
kategóriu Age, kde je akákoľvek cudzia pomoc zakázaná, videla som tam väčšiu šancu
na výhru.“
Tohtoročné 2. miesto je výrazným úspechom, avšak vlani na pretekoch v Poľsku
mohla Lili vystúpiť na najvyšší stupienok
víťazov. Štartovala už na súťažiach v Česku
aj Maďarsku a vďaka úspechu na poľskej
súťaži sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta. Vlani sa ich nezúčastnila, ale účasť na
svetovej súťaži eviduje medzi svojimi cieľmi. „Každá súťaž je iná, trate nemajú rovnakú dĺžku a ani prekážky nie sú rovnaké,
preto nie je možné vytýčiť si za cieľ neustále
zlepšovanie výsledného času. Mojím cieľom
je čo najčastejšie sa umiestniť na popredných miestach, najdôležitejšie však je vždy
dôjsť do cieľa zdravá. Chcela by som mať
dosť času na každodenný tréning a raz mať
možnosť zúčastniť sa majstrovstiev sveta na
40-kilometrovej trati. Robím to z potešenia.
Každý deň trénujem, niekedy dvojfázovo, behám alebo cvičím a aj boxujem, pomáha to
pri kondičke,“ vyznáva sa zo svojho vzťahu
k športu želiezovská gymnazistka, ktorá
napriek svojmu mladému veku by nejednému z nás mohla byť vzorom. Sparťanskí
pretekári prichádzajú do cieľa zablatení,
zaprášení, možno aj preto si vo svojom
okolí nenašla niekoho, kto by ju v súťažení
ochotne nasledoval. Jej priatelia a spolužiaci vedia o jej úspechoch a držia jej palce.
S potešením oznamujeme, že okruh fanúšikov sa týmto rozrástol, keďže sa k nemu
pripájajú tvorcovia a iste aj značná časť
čitateľov našich novín.
Ladislav Levicky

Ladislav Sokol tretí na majstrovstvách Slovenska

V sobotu 15. júna sa v Trenčíne uskutočnili 6. Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute.
V mužských aj ženských kategóriách sa bojovalo o účasť na majstrovstvách sveta v Moskve,
kam sa kvalifikovali víťazi jednotlivých kategórií – majstri Slovenska. Tú sa takmer podarilo
vybojovať Želiezovčanovi Ladislavovi Sokolovi ml., ktorý v ľahkej váhovej kategórii získal
bronzovú medailu a stal sa teda tretím najlepším street-workouterom na Slovensku vo svojej
kategórii.
Street Workout, ktorý je už niekoľko rokov obľúbeným športom aj v našom meste, je to pouličný šport, vychádzajúci z cvičenia vlastnou váhou cvičenca. Takéto cvičenia pestovali už
v starovekom Grécku, novovekou kolískou športového odvetvia sú však ulice amerických
veľkomiest. Najmä v chudobnejších štvrtiach si ľudia nemohli dovoliť navštevovať fitnesscentrá, a tak začali cvičiť na uliciach a v parkoch, bez činiek, iba s vlastnou váhou, resp. s využitím
existujúcich exteriérových kovových konštrukcií, napr. hrázd a pod. Popri klasických cvikoch
sa postupne vyvíjali dynamické prvky v cvičení, čím vznikla nová disciplína – freestyle, ktorá
je založená na kombinácii silových statických a dynamických prvkov.
Ladislav Sokol mladší sa na majstrovstvách Slovenska zúčastnil v disciplíne freestyle. V Trenčíne na námestí pod hradom predviedol vo svojom 2-minútovom cvičení veľmi dobrý výkon,
s ktorým nakoniec siahol na 3. miesto. „Každá tvrdá práca prinesie svoje ovocie. Na súťaž som
sa pripravoval viac ako pol roka. Všetko sa mi vydarilo podľa očakávaní, som teda spokojný, hoci
o rok sa pokúsim vybojovať ešte lepší výsledok,“ povedal nám úspešný želiezovský športovec,
ktorý sa v auguste zúčastní dvoch ďalších súťaží. Dodáva, že úspech sa nerozdáva zadarmo:
štvrtý rok pravidelne trénuje 6 – 7-krát do týždňa. K jeho vytrvalosti aj výsledkom mu aj
v mene čitateľov gratulujeme.
(ik)
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ZUŠ po vydarenom školskom roku
Tohtoročný úspech tanečného odboru
Základnej umeleckej školy F. Schuberta,
ktorého družstvo sa stalo majstrom Európy
vo výrazových tancoch v kategórii autentický folklór, sa iste ťažko dá tromfnúť, o
šírenie dobrého mena školy a mesta sa však
aj v tomto školskom roku pričinili aj mnohí
ďalší žiaci ZUŠ.
Na speváckej súťaži Dni Miloša Ruppeldta,
organizovanej ZUŠ Miloša Ruppeldta v
Bratislave, si krásne 2. miesto vybojovala
Lea Acsaiová, Lukáš Michlo skončil vo svojej kategórii na 3. mieste. Výborne si počínal
aj zbor školy pod vedením Diany Horváthovej, ktorý po úspechu v regionálnom
kole v Nových Zámkoch postúpil medzi 12
najlepších zborov do celoslovenského finále
súťaže. Na súťaži získal zbor mimoriadnu
cenu riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
za propagáciu slovenskej zborovej tvorby.
Do finále postúpila aj Kristína Michlová
na celoslovenskej súťaži v sólovom speve
populárnej piesne Bojnická perla.
V hlavnom meste sa uskutočnila Celoslovenská súťaž Eugena Suchoňa, na ktorej Nitriansky kraj reprezentoval žiak želiezovskej
ZUŠ Levente Molnár v hre na klavíri. Ten
zažil úspešné súťaženie aj na podujatí Piano v modernom rytme, uskutočnenom v
Bojniciach koncom mája, keď rovnako ako
jeho spolužiačka Ema Gubíková získal zlaté
pásmo. Nevšedné úspechy Levente Molnára
pokračovali aj na Levickom hudobnom
festivale, kde sa stal laureátom súťaže. Laureátom sa stal aj na súťaži Nitrianska lutna,
avšak v kategórii spev. Na rovnakej súťaži
si výborne počínal aj Lukáš Michlo, ktorý
získal špeciálnu pochvalu za svoj spevácky
prejav.
O dobré výsledky želiezovskej umeleckej
školy sa pričinili aj žiaci výtvarného odboru.
Viktória Kováčová získala prvé, Alexandra
Gilyánová 3. miesto na okresnej výtvarnej
súťaži Vesmír očami detí a postúpili do celoslovenského kola.
Výtvarný odbor sa postaral aj o prípravu

jednej z ozdôb mestských dní – maľovanej
pyramídy, ktorú si návštevníci mohli pozrieť
v Dome kultúry v rámci výstavy: Náš najmilší svet, Želiezovce. Jej tvorcovia boli Laura
Borkovičová, Asha Dasová, Viktória Kováčová, Lívia Szabóová, Stella Behánová a Sofia
Szilágyiová. Začiatkom júna sa konala aj výtvarná súťaž v kreslení na asfalt s témou: Naše
mesto. Výsledky – I. kat.: 1. Lucia Popelková,
2. Júlia Michlová, 3. Rebeka Mia Špirková a
Lucia Csontosová; 2. kat.: 1. Bianka Halgašová, 2. Viktória Horváthová, 3. Lara Kukura a
Bianka Bogárová.; 3. kat.: 1. Vanda Špirková,
2. Sofia Michlová, 3. Zlata Zholob.

Majsterky Európy zo Želiezoviec
Ani uplynulý školský rok neprešiel v želiezovskej Základnej umeleckej škole Franza Schuberta bez výrazných úspechov žiakov na rôznych súťažiach, ku ktorým sa tentoraz pridal
aj medzinárodný výsledok mimoriadneho významu. I keď sme boli zvyknutí, že najviac
ocenení z rôznych súťaží si domov prinášajú mladí hudobníci ZUŠ F. Schuberta, tentoraz to
boli tanečníci, resp. tanečníčky, ktoré dosiahli vôbec najvyššie ocenenie v histórii želiezovskej
školy, keď získali titul majsteriek Európy. Po tom, čo folklórny súbor ZUŠ F. Schuberta pod
vedením učiteľa Ľuboša Tótha
vyhral kvalifikačné kolo a neskôr aj celoštátne Grand Finále
súťaže vo výrazových tancoch
s názvom ShowTime Dance
2019, postúpil na majstrovstvá
Európy, ktoré sa konali koncom
júna v maďarskom Balatonfürede. Na tomto medzinárodnom
meraní síl podali najlepší výkon
a získali titul majsteriek Európy.
Družstvo v zložení Ema Botková, Daniela Dubová, Júlia Hanzová, Patrícia Gaálová, Monika
Mésárošová, Viktória Kollárová, Sofia Burínová, Lea Hajnovičová a Karin Mészárosová tak
potešilo nielen riaditeľa ZUŠ Júliusa Klima, ktorý v tých dňoch práve končil svoje tri desaťročia trvajúce pôsobenie na poste riaditeľa školy, ale iste aj všetkých ostatných Želiezovčanov.
„Na majstrovstvách Európy sa predstavilo 205 tanečných čísel vo viacerých kategóriách. Žiačky
našej školy zvíťazili v kategórii autentický folklór, produkciou s názvom Ej na tarky. Atmosféra
na súťaži bola nezabudnuteľná a dievčatá super, takže si zaslúžili aj menší výlet do Balatonfüredu,“ povedal o súťaži vedúci želiezovskej výpravy Ľuboš Tóth. Nezabudnime dodať, že toto
isté družstvo dievčat zvíťazilo aj na medzinárodnej súťažnej prehliadke ľudových tancov v
Balassagyarmate.
(ik)

Ocenenia
pre členov Kincső
Na celoštátnej postupovej súťaži
a prehliadke sólistov tanečníkov
v ľudovom tanci Šaffova ostroha
2019, ktorá sa pre rekonštrukciu
domu kultúry v Dlhom Klčove
konala 24. – 26. mája vo Vranove
nad Topľou, boli zastúpení aj členovia Mládežníckeho tanečného
súboru Kincső. Súťaž sólových
tanečníkov z celého Slovenska,
postupujúcich z krajských kôl, je
vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, organizátormi sú obec Dlhé Klčovo

Tento školský rok, v dňoch 3. až 5. júna sa
stretnutie partnerských umeleckých škôl
konalo opäť v našom meste. Učiteľský zbor a
žiaci privítali delegácie ZUŠ zo Zlatých Hôr
(ČR) a Glucholazov (P), s ktorými absolvovali spoločný koncert a výstavu. V utorok
navštívili delegácie ostrihomskú Baziliku a
Múzeum vojenskej histórie v Pohronskom
Ruskove a v stredu si pozreli pamätihodnosti Želiezoviec – miestne múzeum, kaštieľ,
park a hrobku Esterházyovcov. Počas návštevy zasadli aj metodické rady partnerských
škôl, ktoré si vzájomne vymenili skúsenosti,
notové materiály a ďalšie pomôcky.
(ik)

a Hornozemplínske osvetové
stredisko vo Vranove nad Topľou.
V tomto roku sa v troch kategóriách predstavilo 60 sólistov, medzi
nimi aj tanečníci a tanečníčky z
Kincső, ktorí si počínali veľmi
dobre. András Révész a Sára Alt
získali zlaté pásmo a cenu za
presvedčivú interpretáciu, Erzsébet Révész a Nóra Pásztor, ako aj
Orsolya Hereng a Rebeka Szőllősi
strieborné pásmo. Oceneným aj
touto cestou blahoželáme.
(ik)
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Celoštátny ľudovo-umelecký festival - ovocie dozrelo
53. ročník Celoštátneho ľudovo-umeleckého
festivalu opäť prebiehal želiezovskom parku,
kde sme sa, možno trochu paradoxne, mohli
presvedčiť o tom, že tradície sa dajú udržať

najmä obnovovaním, inováciami. Novotou
bolo napríklad, že želiezovské podujatie bolo
prijaté do zoznamu organizácie medzinárodných folklórnych festivalov. Z tohto vyplývalo, že podujatie bolo organizované ako
5-dňové a účasťou zahraničných umeleckých
telies prekročilo rámce prehliadky domácich
súborov. Medzinárodný charakter podujatia

tak tento rok garantovali bulharský detský
súbor Folklore Dance Ensemble Magic
a Háromszék Táncegyüttes z rumunksého
Szepsiszentgyörgyu. Taktiež prvýkrát sa stalo, že v našom meste účinkovalo Maďarské
národné divadlo. Jeho spoločnú produkciu
s Maďarským národným tanečným divadlom s názvom Kolotoč si na amfiteáter
pred kaštieľom prišli v piatok večer pozrieť
tisícky záujemcov.
Účinkujúce súbory vystupovali po okolí už
od stredy, predstavili sa v Bíni, Salke, Sike-

ničke a Tekovských Lužanoch. Želiezovské poskytli detské, mládežnícke súbory i súbory
podujatia sa začali ako tradične v piatok. Pri- dospelých, ich program dopĺňali členovia
chádzajúci možno ešte vo väčšom počte ako bulharského detského súboru, finalisti Páva
obyčajne, navštevovali remeselnícky jarmok, Gála na Slovensku, Mladé srdcia a v nedeľu
pričom, vzhľadom na veľké horú- bratislavský súbor rusínskej menšiny na Sločavy, najvyhľadávanejším artiklom vensku Ruthenia a Háromszék Táncegyüttes.
tohto ročníka boli klobúky rôzne- Organickou súčasťou sobotnej choreografie,
ho tvaru a materiálu. V piatok ako aj nedeľného galaprogramu bolo prepodvečer si záujemcovia mohli nikanie tanečníkov medzi divákov, čím sa
pozrieť expozíciu predmetov aj publikum stalo akoby súčasťou tanečnej
ľudového domu v Jure
nad Hronom v Maďarskom dome alebo výstavu portrétov Levente
Váradiho. Na hlavnom
pódiu si obecenstvo pred
hlavným bodom večera
vypočulo predstavenie
želiezovských detských speváckych
zborov a speváčky ľudových piesní
Katalin Szvorák.
Popri programoch na hlavnom
pódiu sa uskutočnilo množstvo doplňujúcich sprievodných podujatí.
Program si pozreli aj klienti blízkeho domova dôchodcov.
Po ukončení oficiálneho programu
Jediným ich problémom bolo dostať sa vozíčkami k hľasa všetci tí, ktorých denné udalosti
disku. Využili príležitosť a prostredníctvom našich novín
dostatočne neunavili,
požiadali predstaviteľov mesta, aby na uliciach osvedčené
mohli zúčastniť v piabezbariérové riešenia rozšírili aj do parku, prispeli by tým
tok tanečného domu
k skvalitneniu života seniorov a pohybovo obmedzených
v Humne, v sobotu
obyvateľov.
mali na výber medzi
tanečným domom v Dome kul- produkcie. Tento úkaz bol prítomný aj v mitúry a retro-párty v Humne pri nulých rokoch, tento rok sa však tento trend
kaštieli. Organizátori vyhlásili, že prejavoval ešte signifikantnejšie.
chcú posilniť rodinný charakter Počas troch horúcich júnových dní 53. Celofestivalu. To sa im aj podarilo štátneho ľudovo-umeleckého festivalu sa na
a jednou z bášt tohto
snaženia bol detský
svet v podatí Detského domu Triola a Siete
domu tradícií, zabezpečujúci zábavu pre najmenších. Viac diváckych
segmentov oslovilo Divadlo Csavar, ktoré sa divákom predstavilo
na nádvorí kaštieľa niekoľkokrát
a posilnilo všeumelecký charakter
podujatia. Návštevníkom sa oplatilo neobchádzať stany Cestovania
za chuťami, kde ich čakali gastronomické špeciality z Farnej, Salky, Sikeničky, javisku predstavilo 1234 účinkujúcich pred
Kamenína a Bíne, okrem iných rôzne štrúdle, niekoľkými tisíckami divákov. Po rozhodujúpaprčkový guláš a iné chuťovky – a vždy sa com 50. ročníku nasledovali tri mimoriadne
našlo niečo aj na povzbudenie. vydarené ročníky, po ktorých snáď môžeV sobotu sa Humno premenilo me vyhlásiť: Festival sa vrátil, alebo ako to
na malú scénu, kde sa divákom skonštatoval András Takács vo svojom liste
z tesnej blízkosti a inej per- hlavným organizátorom: „...ovocie DOZREspektívy predstavili škôlkari, LO, Želiezovce sú už históriou nášho života,
súčasťou nášho života a vrátilo sa aj obecentdetské súbory a sólisti.
Na veľkom pódiu prebiehala stvo. Lavičky sú opäť plné, je pre koho tancovať,
prehliadka súborov od popo- spievať, stavať javisko, upratovať park... a má
ludnia v sobotu do neskorého, zmysel pricestovať do Želiezoviec z blízkych
v neďeľu do skorého večera. a vzdialenejších kútov Slovenska a Európy
Prehľad
toho
najlepšieho a stať sa súčasťou prekypujúcej radosti. Milí
v oblasti maďarského taneč- Juhászovci a vy ostatní. Vďaka vám, že ste
ného umenia na Slovensku dielo dokonali a stvorili ste ZÁZRAK.“ (ik)
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Pinocchio po piatich rokoch
Mohlo by sa zdať, že ZUŠ-ka sa päť rokov po
úspešnom uvedení rozhodla oprášiť tento titul
a na záver tohto školského roka namiesto premiéry ponúknuť obecenstvu reprízu. Zdanie
však, v tomto prípade určite, klame.
Divákom už po prvých piatich minútach bolo
jasné, že nejde o reprízu, ba ani o obnovenú
premiéru. Iná scéna, iné kulisy a napokon aj
úplne iné spracovanie využívajúce bližší kontakt s obecenstvom, keď sa občas javiskom
stalo i hľadisko.
„Odvtedy prešlo 5 rokov a keďže mám stále viac
žiakov, chcela som to znova a tak som to prepracovala. Začali sme na individuálnych hodinách
precvičovať tie sólové časti a na zborovom speve
tie skupinové, potom sme to dali dokopy. Nemali
sme na to viac času, začali sme pred tromi týždňami,“ povedala nám režisérka muzikálu,
učiteľka spevu Diana Horváthová.
Tých 5 rokov si vyžiadalo aj zmeny v obsadení.
Predtým hlavnú postavu stvárňovali Lukáš
Michlo a Marek Ambrus, tí však medzitým
vyrástli a bolo potrebné za nich nájsť náhradu.
Tou boli Sofia Kovácsová a Dávidovi Vorák.
Asi nebolo veľa takých, ktorí by v Pinocchiovi
stvárnenom Sofiou videli dievča. „Bola som
zamaskovaná, vlasy mi dali hore a vysponkovali.
Najprv som bola prekvapená, že budem hrať
chlapca, ale veľmi ma potešilo, že hrám hlavnú
úlohu,“ povedala Sofia, ktorá by sa spevu chcela

Lukáš a Kristína Michlovci

venovať aj v budúcnosti: „Láka ma spev a herectvo, ale páčilo by sa mi aj starať sa o zvieratá ako
veterinárka.“
Hlavnej úlohe v muzikále
sa potešil aj Dávid Vorák:
„Teším sa z úspechu a chcel
by som hrať a spievať aj v
ďalších muzikáloch. Ale čím
by som sa chcel stať v budúcnosti, zatiaľ neviem.“
K svojej role sa po piatich
rokoch vrátila Kristína
Michlová: „Je ťažké porovnávať, ktoré spracovanie
bolo lepšie. Môžem však
skonštatovať, že teraz sme už
skúsenejší, pretože už zopár
muzikálov máme za sebou.
Ak mám porovnávať, kedy sa
mi lepšie hralo, tak možno pred piatimi rokmi,
keď som hrala s bratom, lebo je to môj brat. Ale
dobre sa mi vtedy hralo aj s Marekom, aj teraz
so Sofi a Dávidkom. Ale toto nové spracovanie
je predsa len zaujímavejšie, pretože pracujeme
s publikom a hráme priamo dole, pred nimi. Je
to oveľa ťažšie ako hore, čo je určitá vzdialenosť.
Takto, priamo pred nimi, do toho treba dať
maximum.“
Kristína Michlová, známa aj ako výborná saxofonistka, sa chce venovať hudbe aj naďalej.

Dávid Vorák

Sofia Kovácsová
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„Som druháčka na španielskom gymnáziu
a pritom som sa nevzdala ničoho, čo som
robila v ZUŠ-ke, aj keď takto na diaľku je to

(foto: op)
trošku náročné.“
Jej brat Lukáš Michlo je ôsmak a u neho
pripadá do úvahy aj štúdium spevu na konzervatóriu. Keď sme sa ho spýtali, aký pocit
má z toho, že za 5 rokov zo svojej roly vyrástol
a nahradili ho v nej iní, odpovedal: „Som rád,
že sú tu aj druhí, ktorí majú na to, aby to zahrali“. V novom spracovaní Pinocchia sa mu ušla
rola Jepetta.
Je veľmi dobré, že sa niektorí zo žiakov budú
venovať hudbe aj v budúcnosti. Štúdium na
ZUŠ má však význam pre každého
zo žiakov bez ohľadu na to, čím sa v
budúcnosti budú živiť. Tak, ako každá
zmysluplná činnosť v detskom veku.
A pre nás, ktorí sme predstavenie muzikálu zažili, či už išlo o príjemne strávenú polhodinu, alebo o viac, isto išlo
o pozitívnu skúsenosť, čo všetko môžu
dokázať deti vedené šikovnými pedagógmi za niekoľko týždňov spoločnej
práce. Učiteľka spevu a režisérka predstavenia Diana Horváthová len stručne dodala: „Bola by som rada, keby toto
inšpirovalo aj ostatné deti, aby dostali
chuť a prihlásili sa na našu školu.“
(šh)

Deň detí bol zároveň Dňom Svodova
Stánky s občerstvením, hračkami a rôznymi
pochutinami, kotlíky s variacim sa gulášom,
schádzajúce sa rodiny s deťmi a slnečno. Tak
sa začínala sobota 8. júna v areáli svodovského kultúrneho domu. Deň detí je už tradičné
svodovské podujatie známe v širokom okolí,
organizovali ho už 18. rok. Má už ustálenú
formu - stanovištia s rôznymi súťažnými úlohami, za splnenie každej dostávajú deti zápis
do kartičiek a po záverečnom vyhodnotení
sa odovzdávajú ceny. O deti je postarané aj
po stránke občerstvenia a pitného režimu,
ale aj zábavy, napríklad klaun, kynológovia so zaujímavými ukážkami a podobne.
Prekvapením tohto ročníka bol legendárny

poľovník Jozef Hlásnik s kvízom o lesných
zvieratách a najmä hasiči s penovou párty.
Popoludní Deň detí prerástol do ďalšieho
podujatia. Deň Svodova sa organizoval už
po jedenásty krát, prvýkrát však v ten istý
deň, ako Deň detí. Predstavitelia občianskeho združenia Svodov to vysvetlili vo svojom
príhovore: Rozhodnutie spojiť dve podujatia
do jedného prišlo nielen z dôvodu malého
počtu ľudí ochotných podieľať sa vo svojom
voľnom čase na organizovaní, ale aj z dôvodu nízkej účasti predovšetkým Svodovčanov
na podujatiach, ktoré sú organizované predovšetkým pre nich. Zároveň pripomenuli,
že tieto podujatia sú financované z vlastných

prostriedkov a za pomoc sa poďakovali občianskemu združeniu Želiezovčan.
V kultúrnom programe vystúpila spevácka
skupina Šarovčanky, tanečná country skupina zo Šaroviec, folklórny súbor Hronka z Juru
nad Hronom a žiaci Základnej umeleckej školy F. Schuberta: s ľudovým tancom vystúpili
žiačky tanečného odboru, Kristína Michlová
zaspievala a spolu so svojím učiteľom Ľubošom Neviďanským zahrali na saxofóne.
Potom nasledovala voľná zábava pri hudbe,
chutnom guláši a iných dobrotách, ktorá
trvala až do konca jedného z mnohých slnečných dní začínajúceho sa leta.
(šh)
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Prípravka na turnaji Quick Sport Cup
Najmladší futbalisti MŠK Želiezovce sa
začiatkom júna zúčastnili na turnaji prípraviek v Kraľovanoch pri Martine. Na 8.
ročníku turnaja Quick Sport Cup Kraľovany sa zúčastnili družstvá vo viacerých
prípravkárskych vekových kategóriách,
Želiezovčania boli v kategórii U8, čiže
hráčov do 8 rokov, v ktorej sa v zápolení
zúčastnilo 19 družstiev. Hráči MŠK boli
zaradení do C skupiny spolu s tímami
zvučných mien: FC Juventus Košice,
Lokomotíva Trnava, MFK Ružomberok,
FC Petržalka a Lisek Milowka (Poľsko).
Výsledky: Košice – Želiezovce 1:6, Trnava
– Želiezovce 3:2, Ružomberok – Želiezovce 3:2, Petržalka – Želiezovce 2:3, Milowka
– Želiezovce 5:0.
„Do finále postúpili prvý dvaja zo skupín a
dvaja najlepšie umiestnení na tretích priečkach. Mužstvo MŠK sa umiestnilo na tretej
priečke, preto absolvovalo pokutový súboj so
súperom zo skupiny B o postup. Žiaľ, nepostúpili sme, prehrali sme 5:4 na pokutové
kopy. Celkovo sme sa však umiestnili na
peknom 9. mieste medzi 19 účastníkmi,“
pochválil svojich zverencov tréner Ladislav Sokol, ktorý viedol družstvo spolu
s trénerom Tiborom Rotíkom a vedúcim
družstva Norbertom Rákom. Za Želiezovčanov skórovali: Olivér Nap 6, Martin Pi-

zúr 3, Ádam Pásztor, Zsolt Cserba, Norbert
Rák. Káder tvorili: Balázs Koszorús, Ádam
Pásztor, Zsolt Cserba, Gabriel Kotrus, Alex
Šimko, Martin Pizúr (kapitán družstva),
Norbert Rák, Sebastián Furugláš a Olivér
Nap.
„Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa
turnaja zúčastnili a pomohli tak s dopravou,
ako aj povzbudzovaním našej prípravky
U8. Premýšľame nad tým, že by sme o rok
podobný turnaj zorganizovali aj my, tu
v Želiezovciach, napríklad pri príležitosti
mestských dní,“ dodáva tréner a predseda
klubu v jednej osobe L. Sokol.
(ik)
Rodičovské združenie pri
Základnej škole v Želiezovciach organizovalo v dňoch
od 1. do 4. júna 2019 denný
tábor pre deti navštevujúce
ZŠ na území mesta Želiezovce. Deti mali zabezpečený
bohatý program s cieľom užiť
si prvé dni letných prázdnin.
Pod dohľadom pani učiteľky
Konczovej si užili návštevu
Atlantisu v Leviciach, kúpanie v Kalnej nad Hronom,
kino v Štúrove, baziliku
v Ostrihome s výletným vláčikom.
(aj)

Fitpark aj pre verejnosť

Ako sme sa o tom zmienili aj v júnovom čísle našich novín, pri príležitosti Dňa detí bol
v areáli ZŠ v Želiezovciach otvorený Fitpark s vonkajšími posilňovacími zariadeniami. Projekt
vybudovania fitparku pri základnej škole bol spočiatku skromnejší, počítal iba s jedným
posilňovacím zariadením, vďaka postupnému získavaniu sponzorov sa však rozrástol,
nakoniec ich je sedem. „Základná škola žiadala od Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci
projektu jedno zariadenie. Ďalšie zariadenia kúpila škola, rodičovské združenie pri ZŠ, Marek
Buda a s prispením obyvateľov a miestnych podnikateľov boli kúpené zostávajúce posilňovacie
zariadenia a mesto Želiezovce zabezpečilo bezpečný podklad celého areálu vo forme gumového
koberca,“ povedala manažérka projektu, učiteľka Klaudia Konczová. Dodala: „Nemenej dôležité
je, aby ľudia vedeli, že tieto zariadenia, hoci sú v areáli školy, slúžia nielen žiakom ZŠ, ale aj
verejnosti. Vo Fitparku je teda vítaný ktorýkoľvek športuchtivý občan Želiezoviec.“ Už v prvých
týždňoch prevádzky Fitparku sa ukazuje, že túto možnosť ľudia hojne využívajú, posilňovacie
zariadenia vo Fitparku sa stali vyhľadávaným miestom.
(ik)

Veľká cena mesta Želiezovce
v streľbe

V sobotu 1. júna bola pri príležitosti osláv mestských dní usporiadaná súťaž
v streľbe z malokalibrovej pištole a revolvera. Zúčastnilo sa jej 35 športových
strelcov v štyroch kategóriách: muži, ženy, seniori do 60 a seniori nad 60 rokov.
V kategórii žien zvíťazila Adriana Nosianová zo Šurian s nástrelom 171 bodov
z 200 možných. Na 2. mieste skončila Mária Puková z T. Lužian (119 bodov),
na 3. mieste Annamária Urbánová z Ipeľského Sokolca (101 bodov). V mužskej
kategórii si prvenstvo vybojoval Ladislav Svanczár z Lontova s výkonom 190 bodov, druhý skončil Peter Bertók zo Želiezoviec so 116 bodmi, tretí taktiež domáci
Ladislav Lojda s 91 bodmi. V kategórii seniori do 60 rokov zvíťazil Dušan Bublák s najlepším výsledkom súťaže – 193 bodov. Na 2. mieste skončil Svodovčan
Ladislav Vékony so 190, na 3. Vladimír Belák z Nitry so 186 bodmi. V kategórii
seniorov nad 60 rokov zvíťazil František Csala zo Šiah s nástrelom 187 bodov.
Druhý skončil nestarnúci Ondrej Benke z Handlovej, ktorý sa aj vo veku 75 rokov zaskvel výkonom 177 bodov. Tretí sa umiestnil Ján Maturkanič z Hronských
Kľačian s výkonom 170 bodov.
(LV)
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MŠK – postup a letná súťaž majstrov
Uplynulý ročník bol z pohľadu Mestského
športového klubu Želiezovce vcelku vydarený, veď A družstvo sa po roku vrátilo zo
6. ligy, čiže oblastnej súťaže do 5. ligy a aj
mládežnícke celky dosiahli celkom pekné
umiestnenia. Najmä prevaha A družstva bola
v jarnej časti úplne jednoznačná. „Už niekoľko

kôl pred koncom súťaže sme si vybojovali majstrovský titul oblastných majstrovstiev Levice.
V okresnej súťaži som sa ešte nestretol s prípadom, že by nejaké mužstvo dominovalo s takou
istotou, ako my v uplynulom súťažnom ročníku.
Bolo jedno, či sme hrali v domácom prostredí
alebo u súpera. Najmä jarná časť sa nám vydarila, keď sme vyhrali každý zápas a dosiahli
skóre 114:32. Druhý tím súťaže, Hontiansku
Vrbicu sme predstihli o 9 bodov tak, že po konci
jesennej časti sezóny mali náskok pred nami 5
bodov. Dobre sa na to pozeralo a je príjemné
hovoriť o účinkovaní A mužstva o to viac, že
v 21-člennom kádri sú okrem troch hráčov
všetci našimi odchovancami,“ povedal tréner
a predseda klubu Ladislav Sokol o úspešnej

sezóne mužstva, vedúcej k postupu.
Skvalitenenie herného prejavu po zimnej
prestávke si vysvetľuje tým, že klubu sa v zime podarilo získať späť niekoľkých vlastných
hráčov, účinkujúcich v iných celkoch v okrese. „Tým vzrástla konkurencia v kádri, a to nás
veľmi posunulo vpred. Nebudem vyzdvihovať
jednotlivých hráčov,
lebo by som mohol
rozprávať o každom,
pochvalu si zaslúži
celý kolektív.“
Dorastenci,
ktorí
účinkovali v 4. lige,
skončili na výbornom 3. mieste. Aj
keď majstra z Nevidzian ani s 2. tímom
súťaže – Marcelovou
neohrozili, za nimi
však zaostali iba o 4
body. Zaujímavosťou je, že Želiezovčania
strelili v tejto sezóne najviac gólov, dokonca
o 22 viac ako víťazný tím. Starší aj mladší
žiaci účinkovali v 3. lige. Starší sa umiestnili
na peknom 5. mieste mladší skončili na 13.
mieste. Okrem nich bola aktívna aj prípravka
– družstvo najmladších, v ktorom tréningy
navštevovalo 30–35 hráčov.
Napriek úspechom to L. Sokol iste nemá ľahké: radosť trénera z úspechov občas zatieňujú
starosti predsedu klubu spojené so zabezpečovaním účinkovania družstiev, ako aj rôzne
porovnávania s inými subjektmi pri prideľovaní dotácií. „Od mesta dostávame 12 tis. eur
ročne vo forme dotácií. Máme 5 družstiev a celkovo asi 120 členov, čo sa s ostatnými občian-

Pohár primátora
putuje do Nitry

V nedeľu 19. mája sa na strelnici v Želiezovciach konali Majstrovstvá okresu Levice v streľbe brokom v dvoch disciplínach – na batérii
a na oblúkovej strelnici. Na batérii sa v poli
21 strelcov majstrom okresu stal Želiezovčan
Július Gráf, ktorý dosiahol 47 zásahov z 50
možných. Na oblúkovej strelnici sa medzi 19
strelcami stal majstrom okresu Ladislav Kurali
s 31 zásahmi z možných 40.
(LV)

V sobotu 22. júna sa v Dome kultúry v Želiezovciach uskutočnil XVII. ročník šachovej
súťaže o Putovný pohár primátora mesta Želiezovce a zároveň III. ročník preboru okresu Levice v rapid šachu. Prihlásilo sa naň 21
hráčov z Nitrianskeho a Banskobystrického
kraja, a aj keď chýbali šachisti z Maďarska,
účastníčkou vo farbách nitrianskeho klubu
bola aj mladá Ukrajinka, čo súťaži dodávalo
medzinárodný charakter. Medzi účastníkmi
bolo aj 6 hráčov želiezovského šachového
klubu Slovan. Najlepšie sa z nich umiestnil
Ján Dorot, ktorý skončil na 5. mieste. Jozef
Mihalík skončil na ôsmom, Norbert Családi
na jedenástom, Jozef Kakačka na trinástom,
Erik Hraník na osemnástom a Adam Halász
na 20. mieste. Poradie najúspešnejších hráčov turnaja: 1. Martin Chlpík (ŠK Levice), 2.
Tomáš Béreš (NšK Nitra), 3. Dominik Béreš
(NšK Nitra).
(ik)

skymi združeniami úplne porovnať nedá. Bolo
by asi šťastnejšie, keby sme príspevok mesta
dostávali v inej forme. Družstvo dospelých necestovalo na zápasy veľkým autobusom aspoň
2 roky, chodíme na mikrobusoch, minibusoch
či vlastných autách. Najväčšou položkou je
doprava, preto nás v tomto polroku potešilo, že
dopravu mládežníckych družstiev zabezpečoval
sponzor. Aj touto cestou sa preto chceme poďakovať Jaroslavovi Tomekovi, ako aj ostatným,
menším sponzorom,“ hovorí predseda MŠK
a vrátiac sa k družstvu dospelých dodáva
zaujímavú informáciu. Zaujímavosťou okresných, resp. správne oblastných majstrovstiev
v tomto roku je letná súťaž víťazných tímov
o zaujímavé a hodnotné ceny. Namiesto prípravných stretnutí, v ktorých nejde o nič, sa
teda v lete budú hrať zväzom organizované
zápasy, čo aj podľa trénera bude hráčov viac
motivovať. A keďže náš tím bol jednoznačným suverénom svojej súťaže, nie je bez
šance...
(ik, foto: opa)
FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
Želiezovce – Jur nad Hronom 5:1 (1:1), G.
Dulai 3, P. Muller, S. Rotík
P. Vozokany – Želiezovce 0:6 (0:3), G. Dulai
3, M. Víglaš, T. Čík, S. Rotík
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Podlužany 4:0 (2:0), P. Muller
2, Á. Dudás, J. Kuruc
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 6:1 (3:0), M.
Gatial
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Hurbanovo 12:0 (4:0), L. Boťťán 3, M. Majer 2, D. Pizúr 2, G. Molnár 2, K.
Pompos, P. Pastorok, N. Kozák
H. Saliby – Želiezovce 7:1 (3:0), L. Boťťán
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Hurbanovo 0:6 (0:1)
H. Saliby – Želiezovce 5:1 (3:0), Ľ. Balázs
(r)
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Knihy – brány k poznaniu
Projekt Mestskej knižnice Želiezovce s názvom Knihy – brány
k poznaniu, ktorý podporil Fond na podporu umenia v roku 2018,
sa realizoval od júla 2018 do júna 2019. V rámci tohto projektu
pribudlo do knižnice 195 kníh v slovenskom, maďarskom, českom
a inom jazyku. Ich celková hodnota je 1600,37 €.
Počas trvania projektu podávali čitatelia svoje návrhy a po nákupe
žiadanej knihy bola cielene čitateľovi kniha zapožičaná. Z beletrie
pre dospelých pribudlo 89 kníh, z beletrie pre deti 64 kníh, z náučnej literatúry pre dospelých 34 kníh a z náučnej literatúry pre deti 8

Knižky z čarovného mešca
je rozprávkový názov nového projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2019, ktorý podporil Fond na podporu umenia
rozprávkovou sumou 2500 €. Spolufinancovanie zabezpečí mesto
Želiezovce. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom,
ale aj v iných jazykoch. Tak, ako po uplynulé roky, aj tentokrát
budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu všetci čitatelia
knižnice. Svoje návrhy môžu čitatelia uviesť na formulári, ktorý je
k dispozícii pri výpožičnom pulte priamo v knižnici, na webovej
stránke knižnice a webovej stránke Mesta Želiezovce. Zámerom
projektu je zlepšenie kvality knižničného fondu jeho efektívnym
doplnením.
(msk)
„Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.“

kníh. Z množstva nových kníh si môžu čitatelia vyberať či už na relax,
alebo rozšírenie vzdelania. Nastáva dovolenkové a prázdninové obdobie, ktoré je ako stvorené prežiť s knihou v ruke pri chvíľach oddychu. Pozývame do knižnice aj obyvateľov mesta Želiezovce a blízkeho
okolia, ktorí ešte nie sú čitateľmi – v našej knižnici si určite vyberie
každý vhodnú a prínosnú knihu pre seba.
(msk)
„Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.“
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 5. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

858 486,70 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

3533,96 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

985 788,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Futbalový tábor

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

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Spomienka - Megemlékezés
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 3. augusta si
pripomenieme 5. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamičky a starkej
Za všetku lásku
a starostlivosť Tvoju,
za Tvoj úsmev,
čo s vďakou Ti dnes,
mamička drahá, môžeme dať?
Hrsť krásnych kvetov
a potom už len
spomínať.
S láskou a úctou
spomína
manžel a rodina

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk,
könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk,
hogy a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz,
mert szívünkben
örökre itt maradsz.
Fájó szívvel elékezünk
halálának 5. évfordulóján

Mihók Alenkára

Férje és családja

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

Pronská, Jana: Dve mince nádeje (Slovenský spisovateľ 2019)
Helena Forgáčová, pani hradu Hajnáčka, sa po dobytí svojho
sídla Osmanmi ocitne medzi zajatcami priekupníka s otrokmi.
Strach o syna, ktorý sa narodil v zajatí, jej nedovolí, aby prezradila, kto v skutočnosti je.
Houellebecq, Michel: Platforma (Inaque 2018)
Michel pracuje ako úradník na ministerstve kultúry. Keď
mu zavraždia otca, zoberie si dovolenku a odíde do ajska.
Účastníci zájazdu ho rozčuľujú svojou priemernosťou a pokrytectvom a jeho pozornosť upúta jedine zvláštna Valérie.
Šteiner, Pavol: Babylon armád 2 (Magnet Press 2019)
Uzatvára ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v
sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku
na prelome rokov 1944 a 1945. Zaoberá sa operáciou Südwind, Bratislavsko-brnianskou operáciu, zločinmi bojujúcich armád...

MŠK Želiezovce v spolupráci s mestom Želiezovce usporadúva
v dňoch 22. až 26. 7. letný denný futbalový tábor pre mladých
športovcov. Určený je pre deti vo veku 5 – 10 rokov zo Želiezoviec
a blízkeho okolia. Uskutoční sa na miestnom štadióne. Účastníci
budú mať zabezpečenú stravu 3-krát denne. Medzi programami je
naplánovaná návšteva štadióna v Dunajskej Strede a kúpanie, v posledný deň sa uskutoční spoločné posedenie trénerov, detí a rodičov.
Cena tábora je 50 €. Informácie: 0903 795 726

Alenky Mihókovej.

Svodov a Mikula: 16. júla, 20. augusta, 17. septembra
Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/,
Jarmočná a Cintorínska: 17. júla, 21. augusta, 18. septembra,
Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železnièná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fuèíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petõfiho, Lipová,
Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovièova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho,
Zlatnícka a Komenského 35.: 18. júla, 22. augusta, 19. septembra,
Obchody: 19. júla, 23. augusta, 20. septembra.

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

-

Müller Péter: Vallomás a szerelemről (Rivaldafény, 2018)
A szerelem titkairól szól ez a könyv. Az öröklángról, amely
nem lesz parázs soha. Láng marad mindig, mely öregkorunkban lobog a legszebben és legizzóbban. Merész kincskeresés,
melynek minden fejezetét az író személyes élménye hitelesíti.
Moyes, Jojo: Párizs szólóban (Cartaphilus, 2018)
A Párizsba induló főhőst sunyin cserben hagyja barátja, így
egyedül érkezik a világ legromantikusabb városába. Jojo
Moyes páratlan tehetséggel ábrázolja a női mindennapokat
– előbb majd megszakad a szívünk, aztán végül újjáéled a
szerelembe vetett hitünk.
Lampl Zsuzsanna: Móki meséi (Madách 2018)
Ismerik Móki történetét? Egy nagyvárosi lány, aki a Pozsonyi
vár tövében lakott családjával és barátaival. A kalandos utazásaiban, álmodozásaiban biztosan mindenki magára ismer
benne.
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.

(19-14)
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VSK – feljutás és bajnokok nyári versenye
A Zselízi Városi Sportklub szempontjából
a tavalyi szezon összességében sikeres volt,
hiszen az A csapat egy év után visszatért
a 6. ligából, tehát a területi bajnokságból az
5. ligába, és az iúsági csapatok is szép eredményeket értek el. Főleg az A csapat fölénye
volt egyértelmű az V. ligában. „Már néhány

fordulóval a bajnokság vége előtt biztos volt
a bajnoki cím. Járási bajnokságban még nem
fordult elő, hogy egy csapat ekkora előnyre
tegyen szert, mint mi az elmúlt idényben.
Mindegy volt, hogy idehaza vagy idegenben játszunk. Főleg a tavaszi szezon volt
nagyon sikeres, amikor minden meccset
megnyertünk és 114 : 32-es gólarányt értünk
el. A bajnokság második helyezettjét, Hontfüzesgyarmatot 9 ponttal előztük meg úgy,
hogy az őszi fordulók után még ők vezettek 5
ponttal. Jó volt látni és jó beszélni az A csapat
teljesítményéről, annál is inkább, mert a 21tagú keretben három játékos kivételével
mind saját nevelésű futballista” – mondta

Sokol László edző, klubelnök a csapat sikeres
szerepléséről.
A téli szünet után nagyot javult a csapat
játéka, amit az edző azzal magyaráz, hogy a
klubnak sikerült visszaszereznie néhány játékosát, akik a járás más csapataiban játszottak.
„Ezáltal nagyobb lett a verseny a keretben,
ami
előbbre
vitte a csapatot.
Nem
emelnék ki egy
játékost sem,
mert
mindegyikükről
tudnék mondani valami
jót, a dicséret
az egész kollektívát megilleti.”
Az iúsági csapat a 4. ligában
a nagyszerű 3. helyen végzett. Bár a bajnok
Nevidzany csapatát nem veszélyeztették,
mint ahogy a 2. helyezett Marcelháza sem,
tőlük csupán 4 ponttal maradt le Zselíz.
Érdekesség, hogy a bajnokságban a zselíziek
lőtték a legtöbb gólt, pontosan 22-vel többet,
mint a bajnok. Az idősebb és fiatalabb tanulócsapat a 3. ligában szerepelt. Az idősebbek
az 5., a fiatalabbak a 13. helyen végeztek.
Ezenkívül nagyon aktív volt az előkészítőcsapat is, amelynek edzéseit 30-35 játékos
látogatta.
A sikerek ellenére Sokol Lászlónak nincs
könnyű dolga: az edzői sikerekből eredő
örömét beárnyékolják a klubelnöki tisztségből

Nyitrára vándorol
a vándorserleg

Május 19-én, vasárnap a zselízi lőtéren
tartották a Lévai járási koronglövészbajnokságra, két sportnemben: trapp- és
skeet-lövészetben. A trapplövészetben 21-en
versenyeztek, a járási bajnok a zselízi Gráf
Gyula lett, aki a lehetséges 50-ből 47 pontot
szerzett. A skeet-lövészetben Kurali László
lett a győztes, aki a maximális 40-ből 31
találatot szerzett.
(LV)

Június 22-én, szombaton a Zselízi Művelődési Otthonban rendezték meg a Zselíz város
polgármesterének vándorserlegéért meghirdetett sakkverseny XVII. évadját és egyúttal a rapid sakk járási bajnoki fordulót is.
Az eseményre a Nyitrai és a Besztercebányai
kerület 21 sakkozója jelentkezett be, és bár
ezúttal a magyarországi játékosok távol maradtak, a nyitrai klub színeiben versenyező
fiatal ukrán sakkozónő indulása nemzetközi
jelleget kölcsönzött a versenynek. A résztvevők közt a zselízi Slovan sakk-szakosztály 6
játékosa is szerepelt, közülük Ján Dorot érte
el a legjobb eredményt, aki az 5. helyen végzett. Jozef Mihalík a 8., Családi Norbert a 11.,
Erik Hraník a 18., Adam Halász pedig a 20.
helyet szerezte meg. A verseny legjobbjainak
sorrendje: 1. Martin Chlpík (ŠK Levice), 2.
Tomáš Béreš (NšK Nitra), 3. Dominik Béreš
(NšK Nitra).
(ik)

eredő gondok. „A várostól évente 12 ezer euró
támogatást kapunk. Öt csapatunk van, összesen 120 taggal, amit más polgári társulásokkal nem lehet összehasonlítani. Talán szerencsésebb lenne, ha más formában kapnánk a
várostól a támogatást. A felnőtt csapat legalább két éve nem utazott nagy autóbusszal
a mérkőzésekre; mikrobusszal, minibusszal
vagy saját autókkal oldottuk meg az utazást.
A legnagyobb tételt a közlekedés teszi ki,
ezért megörültünk, hogy az ificsapatok utaztatását szponzor biztosítja számunkra. Ezúton is szeretnénk köszöntet mondani Jaroslav
Tomeknek, valamint a további támogatóknak”
– mondja a klubelnök, és visszatérve a felnőtt
csapat sikeréhez hozzátesz még egy érdekes információt. Az idei járási, ill. helyesen
területi bajnokok nyári versenyen vesznek
részt, amelyen értékes díjakat nyerhetnek. A
tét nélküli előkészületi mérkőzések helyett
tehát a szövetség tétmeccseket rendez, ami
az edző szerint is jobban motiválja majd a játékosokat. És mivel a zselíziek magasan saját
bajnokságuk legjobbjai voltak, nem indulnak
esély nélkül…
(ik, fotó: opa)
LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
Želiezovce – Jur nad Hronom 5:1 (1:1), G.
Dulai 3, P. Muller, S. Rotík
P. Vozokany – Želiezovce 0:6 (0:3), G. Dulai
3, M. Víglaš, T. Čík, S. Rotík
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Podlužany 4:0 (2:0), P. Muller
2, Á. Dudás, J. Kuruc
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 6:1 (3:0), M.
Gatial
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – Hurbanovo 12:0 (4:0), L. Boťťán 3, M. Majer 2, D. Pizúr 2, G. Molnár 2, K.
Pompos, P. Pastorok, N. Kozák
H. Saliby – Želiezovce 7:1 (3:0), L. Boťťán
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – Hurbanovo 0:6 (0:1)
H. Saliby – Želiezovce 5:1 (3:0), Ľ. Balázs
(r)
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Legkisebbjeink a Quick Sport Cup tornán
A Zselízi Városi Sportklub legiabb labdarúgói június elején Kraľovany
pri Martine községben egy futballtornán vettek részt. A Quick Sport
Cup Kraľovany 8. évfolyamán több kategóriában is versenyeztek. A
zselíziek az U8-asok közt, tehát 8 éves kor alatti kategóriában indultak
18 további csapattal együtt. A zselízieket a C csoportba sorolták, ellenfeleik az FC Juventus Košice, Lokomotíva Trnava, MFK Ružomberok,
FC Petržalka és Lisek Milowka (Lengyelország) voltak. Eredmények:
Košice—Želiezovce 1 : 6, Trnava—Želiezovce 3 : 2, Ružomberok—
Želiezovce 3 : 2, Petržalka—Želiezovce 2 : 3, Milowka—Želiezovce
5 : 0.
„A döntőbe a kategóriák első két helyezettje és
a két legjobb harmadik
jutott be. A mieink harmadikként
végeztek,
ezért tizenegyes-párbajt vívtak a B csoportbeli ellenfelükkel.
Sajnos, nem sikerült
a továbbjutás, 5:4-re
alulmaradtunk. Összességében azonban a szép
9. helyen végeztünk
a 19 résztvevő közül”
– dicsérte a kis zselízi
focistákat
edzőjük,
Sokol László, aki edzőtársával, Rotík Tiborral és a csapatvezető Rák
Norberttel együtt vezette a csapatot. A zselízi góllövők: Nap Olivér 6,
Martin Pizúr 3, Pásztor Ádám, Cserba Zsolt, Rák Norbert. A csapat
tagjai: Koszorús Balázs, Pásztor Ádám, Cserba Zsolt, Gabriel Kotrus,

Alex Šimko, Martin Pizúr (csapatkapitány), Rák Norbert, Sebastián
Furugláš és Nap Olivér.
„Köszönet illeti a szülőket is, akik részt vettek a tornán, és segítettek
mind az odajutásban, mind a szurkolásban. Gondolkodunk azon,
hogy egy év múlva hasonló tornát rendezhetnénk mi is, Zselízen,
például a városi napok keretében” – tette hozzá Ladislav Sokol edző
és egyben a városi sportklub elnöke.
(ik)

Július 4—7-én ismét kórusvezetők nyári oktatása folyt városunk területén két neves lektor, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. és prof. MgA
Blanka Juhaňáková, ArtD. (a rendezvény védnöke) vezetésével. A továbbképzésen csehországi, ukrán és szlovák karnagyok vettek részt.
A múzeumban és kastélyban folyó képzést a Nemzeti Művelődési
Központ, a kulturális minisztérium művészeteket támogató alapja,
a Castellum Zeliz polgári társulás, valamint Zselíz város támogatta.
Ahogy tavaly is, a résztvevők nagyszerű zárókoncerttel búcsúztak
egymástól, amelyet vasárnap, július 7-én tartottak a Szent Jakabtemplomban.
(šh, foto: Pavel Polka)

A fitpark a nyilvánosság számára is

Mint ahogy erről már júniusi számunkban is említést tettünk, gyermeknap alkalmából a zselízi
szlovák alapiskola területén szabadtéri edzőberendezésekkel ellátott fittparkot létesítettek. Az
alapiskola projektjét eredetileg szerényebbre tervezték, csupán egy erősítő géppel számoltak, mivel azonban időközben újabb szponzorokat nyertek meg az ügynek, a fittpark fokozatosan növekedett. Jelenleg hét erősítőgéppel működik. „Az alapiskola a Nyitra Megyei Önkormányzattól egy
erősítő gépet kérvényezett a projekt keretében. További gépeket az alapiskola, az iskola mellett
működő szülői szövetség és Marek Buda vásárolt, és a továbbiakat a lakosok és a helyi vállalkozók
hozzájárulásából szereztük be. Zselíz város a biztonságos talajt biztosította speciális gumiszőnyeg
formájában” – mondta Koncz Klaudia tanárnő, a projekt menedzsere. Hozzátette: „Fontos, hogy az
emberek tudják: annak ellenére, hogy a gépek az alapiskola területén vannak, nemcsak a tanulókat,
hanem a nyilvánosságot is szolgálják. A fittparkban szívesen látunk minden sportszerető zselízi
lakost.” A fittpark működésének első heteiben megmutatkozott, hogy ezzel a lehetőséggel az emberek szívesen élnek, a park felszerelését sűrűn igénybe is veszik.
(ik)

Lövészverseny Zselízi
város nagydíjáért

Június elsején, szombaton a városi napok keretében rendezték meg a kiskaliberű
pisztoly- és revolverlövészetet. A megméretésen 35 sportlövő vett részt négy kategóriában: férfiak, nők, szeniorok 60 éves korig és 60 év felett.
A nők kategóriájában a surányi Adriana Nosianová a lehetséges 200-ból 171
ponttal diadalmaskodott. A második helyen a nagysallói Mária Puková (119
pont) végzett, harmadik az ipolyszakállosi Urbán Annamária (101 pont) lett. A
férfiak kategóriájában az elsőséget a lontói Svanczár László harcolta ki, aki 190
találatot ért el. A második a zselízi Bertók Péter lett 116 ponttal, a harmadik helyen
a szintén hazai Lojda László végzett 91 ponttal. A 60 éven aluli szeniorok kategóriájában Dušan Bublák érte el a legjobb eredményt 193 ponttal. A második helyen a
szódói Ladislav Vékony végzett 190 találattal, míg a harmadik a nyitrai Vladimír
Belák lett 186 ponttal. A 60 év felettiek kategóriáját az ipolysági Csala Ferenc
nyerte 187 találattal. A 2. helyen a handlovai 75 éves Ondrej Benke végzett 177
ponttal. A harmadik a garamkelecsényi Ján Maturkanič lett 170 ponttal. (LV)
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Pinocchio öt év után
Úgy tűnhet, hogy a művészeti alapiskola 5
év után leporolta ezt a művet, és az idei tanév végén egy premier helyett ismét bemutatja a nagyérdeműnek. Nos, a feltételezés
nem helyes. Már az első percekben világos
volt, hogy nem ismétlésről van szó, és nem
is felújított premierről. Más színpadkép, más
kulisszák, teljesen más feldolgozás, szorosabb
kontaktus a nézőkkel, hiszen időnként a nézőtéren folyt a játék.
„5 év telt el, azóta több növendékem van, újra
fel szerettem volna dolgozni a művet. Egyéni
órákon kezdtük gyakorolni a szóló részeket,
az énekkari próbákon a csoportosakat, aztán
összedolgoztuk. Nem volt sok időnk, három
héttel ezelőtt kezdtük a felkészülést“ – mondja
a rendező, Horváth Diana tanárnő. Az 5 év
alatt megcserélődtek a szereplők is. Akkoriban
Lukáš Michlo és Marek Ambrúz játszották a
főszerepet, akik azóta megnőttek, így másokat
kellett keresniük. Meg is találták Kovács Szofi
és Vorák Dávid személyében.
Nem sokan ismerhették fel, hogy Szofi, Pinocchio megformálója valójában lány.
„Átváltoztattak, a hajamat felcsipaszelték.
Előbb meglepődtem, hogy fiút játszom majd,
de örültem, hogy főszerep lesz“ – jelentette
ki Szofi, aki a jövőben is szeretne énekkel
foglalkozni. „Vonz az ének, a színészet, de az is
tetszene, ha állatorvosként gondoskodhatnék
az állatokról.”

A főszerepnek Vorák Dávid is megörült: „Élveztem a sikert, további musicalekben is szívesen játszanék, énekelnék. Még nem tudom,
mivel szeretnék foglalkozni a jövőben.”
Kristína Michlová öt év után is saját szerepét
játssza: „Nehéz a két foldolgozást összehasonlítani. Most tapasztaltabbak vagyunk, több
musicallel a hátunk mögött. Talán jobb volt
játszani öt éve, mivel az öcsémmel játszhat-

így egy kissé időigényesebb.” Öccse, Lukáš
nyolcadikos, és fontolgatja, hogy konzervatóriumban éneket tanulna tovább.
Nagyon jó, hogy a növendékek egy része a jövőben is zenével akar foglalkozni. A művészeti
alapiskolai tanulmányoknak mindenki számára van jelentősége, függetlenül attól, hogy ezzel
kívánja-e keresni később a kenyerét. Ahogy
mindenféle értelmes gyermekkori tevékeny-

tam. De persze öröm volt játszani akkor Marekkel, és most Szofival és Dáviddal is. Az új
feldolgozás talán érdekesebb, mert együtt kell
működni a publikummal, lent, a nézők között
is játszunk, és ez nehezebb, mintha csak a színpadon játszanánk.”
Kristína Michlovát kitűnő szaxofonosként
is ismerhetjük, a jövőben is szeretne zenével
foglalkozni. „Másodikos vagyok egy spanyol
gimnáziumban, és közben nem adtam fel a
művészeti alapiskolás tevékenységeimet, bár

ségnek is.
Számunkra, akik megnéztük a musicalt, és
akár egy kellemes félórát, akár sokkal többet
is jelentett, pozitív élmény volt: meggyőződhettünk, mi mindenre képesek a gyermekek
ügyes pedagógusok vezetésével néhány hét
alatt összehozni. Horváth Diana énektanár,
a mű rendezője halkan tette hozzá: „Szívesen venném, ha ez a többi gyermeket is arra
ösztönözné, hogy jelentkezzen az iskolánkba.”
(šh)

Gyermeknap és szódói nap egyben
Frissítős standok, csemege- és
játékárusok,
bográcsokban
rotyogó gulyás, kisgyermekes
családok és végtelen napsütés.
Ez a kép fogadta június 8-án a
szódói kultúrházhoz érkezőket.
A közel s távol ismert hagyományos szódói rendezvényt, a
szódói gyermeknapot immár
18. alkalommal rendezték meg
ezen a napon. Már megvan a
megszokott lebonyolítási formája: különféle állomáshelyek
versenyfeladatokkal, mindegyik
teljesítéséért bejegyzés jár, amely
a kiértékeléskor díjakat ér. A
gyerekekről teljes körben gondoskodnak, kapnak frissítőt, szórakoztatják őket, például bohóc
és kutyások gondoskodtak erről
a feladatról. Az idei évadnak két
meglepetése volt: a legendás vadász, Jozef Hlásnik, aki az erdei
állatokról szóló kvízzel, valamint
a tűzoltók, akik habpartival lepték meg a legfiatalabbakat.
Délután a gyermeknap egy újabb
rendezvénybe váltott át. A szódói
napot immár 11. alkalommal
rendezték meg, de először a

gyermeknappal együtt. A Svodov
polgári társulás képviselői erről a
megnyitóbeszédben nyilatkoztak.
Azért döntöttek a két rendezvény
összevonásáról, mert egyrészt
kevesen vannak, akik szabadidejükben hajlandóak részt venni
a szervezésben, másrészt pedig
azért, mert kevés szódói lakos látogatja az elsősorban nekik szervezett megmozdulásokat. Egyúttal megjegyezték: a rendezvényeket saját forrásból szervezik,
és megköszönték a Želiezovčan
polgári társulás segítségét.
A
rendezvény
műsorában
fellépett a Šarovčanky éneklőcsoport, a sárói countrytánccsoport, a garamszentgyörgyi
Hronka folklórcsoport, a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
tanulói: a néptánccsoport, valamint Kristína Michlová, aki
énekelt és Ľuboš Neviďanský
tanárral együtt szaxofonozott.
Ezt követően kötetlen szórakozás
következett élőzenével, gulyással
és egyéb finomságokkal, amely e
szép kora nyári nap végéig tartott.
(šh)

Javorka Ildikó diplomahangversenye
Június 19-én a megszokottnál sokszorosan több zselízi gyűlt össze a
budapesti Zeneakadémia Solti termében. Javorka Ildikó, akire nemcsak a
családja, rokonsága büszke, hanem egykori (tágabb értelemben vett) alma
materei is: a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, az iskola Franz
Schubert Gyermekkara, a Franz Schubert Művészeti Alapiskola, a Franz
Schubert Vegyeskar és a „Kincső–Gereben-család” is, diplomahangversenyén bizonyította, hogy érdemes volt az énekesi pályán elindulnia. Műkedvelő előadásokhoz szokott fülünknek nem mindennapi ajándék volt
ez a hangverseny. Színes összeállítást hallhattunk Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Puccini és Elgar igényes
műveiből. A műsorlapot látva sokan gondoltuk
úgy, hogy majd egy könnyed Mozart-művel
indul a koncert. Ezzel szemben egy virtuóz
darabot hallhattunk meggyőzően magabiztos
előadásban. A Mendelssohn-oratóriumrészletből a laikus is érezhette, hogy Ildikónak komoly
énekkari múltja van: taníthatóan tökéletes volt
az összhang a szólóénekes és az ének szakos hallgatókból összeállt kamarakórus között. Merész
ötletnek látszott a Brahms-dalok és a Pucciniművek egymás mellé sorakoztatása, hiszen a két
– merőben különböző – zsánert nem lehet ugyanazzal a lelkülettel előadni. Javorka Ildikónak ez sem jelentett gondot. Az Elgar-oratóriumrészletet
sem sokan választanák egy hangverseny zárószámának. Ildikón azonban
semmiféle fáradtság sem látszott; ugyanolyan frissen és hitelesen adta elő,
mint az est kezdőszámát. Csak gratulálni tudunk. Bár Javorka Ildikó énekespályája már gyermekkorában elindult, most már biztosan lehetünk benne,
hogy a jövőben tanárainak (Nádor Magdának, Bárkányi-Horváth Évának,
Kertesi Ingridnek, Dallos Erikának és Gulyás Dénesnek) köszönhetően
énekművészként fogunk róla hallani.
–hg–
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Országos Népművészeti Fesztivál – a gyümölcs beérett...
53. alkalommal szervezték meg az Országos
Népművészeti Fesztivált, amelynek ismét a
zselízi park adott otthont, ahol – talán kicsit paradox módon – arról győződhettünk
meg, hogy a hagyományt leginkább újítással,
innovációkkal tudjuk megtartani. Újdonság
volt például, hogy a zselízi rendezvény felvételt
nyert a folklórfesztiválok nemzetközi szervezetében. Ebből adódóan ötnaposra nyúlt, és

túllépve a hazai csoportok seregszemléjének
keretein külföldi fellépőket is fogadott. Idén a
bolgár Folklore Dance Ensemble Magic gyermekcsoport és a szepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes biztosította a rendezvény nemzetközi jellegét. Ugyancsak első ízben fordult elő,
hogy a Magyar Nemzeti Színház szerepelt

városunkban. A Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös produkcióját, a Körhintát
több ezren jöttek el megnézni pénteken este
a kastély előtti szabadtéri színpadon.
A meghívott fellépők már szerdától a vidéket
járták, Bényben, Szalkán, Kisgyarmaton és
Nagysallón léptek fel. A zselízi események
hagyományosan pénteken kezdődtek. Az
érkezőket – talán nagyobb arányban, mint a
korábbi években – a kézművesek kirakodóvására kötötte le először, náluk pedig a hétvége legkelendőbb portékái a nagy hőségre
való tekintettel a különféle anyagú és formájú
kalapok voltak. Az érdeklődők a garamszentgyörgyi tájház kiállítását a Magyar Házban,
Váradi Levente portréit a kastély udvarán
tekinthették meg. A nagyszínpadon a zselízi
gyermekkarok, majd Szvorák Katalin népda-

lénekes szórakoztatta a nagyérdeműt.
visszatért. Ahogy Takács András fogalA nagyszínpadi produkciók mellett
számos kísérőrendezvény is helyet
kapott a fesztiválon. A hivatalos
műsort követően pénteken este
táncházban, szombaton, amikor a
táncház a kultúrházba költözött, retrópartin szórakozhattak mindazok,
akiket az eseményekkel teli napok
nem fárasztottak ki. A szervezők
kijelentették: erősíteni szeretnék a
fesztivál család-jellegét. Nos, ez sikerült, és ennek egyik bástyája már
hagyományosan a Triola Gyerekház
és a Hagyományok Háza Hálózat
volt, amely a legfiatalabbak szórakozásáról mazta a főszervező Juhász házaspárnak
gondoskodott. Több nézői szegmenst is meg- írt szavaiban: ... a gyümölcs BEÉRETT,
szólított a Csavar Színház, amely a fesztivál Zselíz már az életünk történelme, az élehétvégéjén adott előadásaival a rendezvény tünk része, és visszajött a közönsége is.
összművészeti jellegét erősítette. A
látogatóknak megérte nem elkerülni az Ízutazás sátrait, ahol farnadi,
kéméndi, szalkai, kisgyarmati és
bényi ételkülönlegességekkel várták őket, többek közt különféle
rétesek, csülök, egyéb húsételek, és
olykor akadt egy kis szíverősítő is.
Szombaton a Pajta egyfajta kisszínpadként funkcionált, óvodások,
gyermekcsoportok, egyéni előadók
szórakoztatták a közönséget, amely
ezen a színhelyen emberközelről,
teljesen más perspektívából szemlélhette a produkciókat.
A nagyszínpadon kora
délutántól szombaton késő, vasár- Már újra tele vannak a lócák, már újra van
nap kora estig tartott a fellépők kinek táncolni, zenélni, dalolni, színpadot
seregszemléje. A gyermekek, az építeni, parkot takarítani... meg van érteliúsági, majd a felnőtt csoportok me az ország és Európa közeli, és messzi
adtak ízelítőt a felvidéki magyar tájairól Zselízre utazni, részesévé válni az
néptánc
kínálatának
legjavából, műsorukat a
bolgár csoport, a Felvidéki Páva Gála döntőjének
szereplői, az Iú Szívek,
vasárnap a pozsonyi Ruthenia ruszin folklórcsoport és a Háromszék Táncegyüttes
színesítette. Mind a szombati koreográfia, mind a vasárnapi gálaműsor szerves eleme volt a táncosok
nézők közé vonulása és szivárgása,
amivel a publikumot is bevonták a
műsorba, és bár ez az elmúlt időA műsort a közeli idősek otthonának lakói is élvezték.
szakban is észrevehető volt, idén
Egyetlen gondjuk az odajutás volt. Kihasználták az alkalez a trend még szignifikánsabban
mat, hogy lapunk közreműködésével megkérjék városunk
nyilvánult meg.
vezetőit: a pozitív visszhangra talált akadálymentesítést
1234 fellépő állt színpadra a
bővítsék ki a parkra is, ezzel nagyban hozzájárulnának az
három forró júniusi napon az
idősek és mozgáskorlátozottak mindennapi életminőségé53. ONF különböző műsorain,
nek javításához.
akiket több ezer néző kísért
figyelemmel. A sorsdöntőnek számító ott fakadó örömnek. Kedves Juhászék és
50. évfolyamot immár három, rendkívül Ti többiek. Köszönöm, hogy befejeztétek a
jól sikerült évad követte Zselízen, amely művet, és megteremtettétek a CSODÁT.”
(ik)
után talán már kijelenthetjük: a fesztivál
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Eredményes tanév a művészeti alapiskolában
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola táncszakának idei sikerét, melynek növendékei
látványtánc Európa-bajnoki címet szereztek
autentikus folklór kategóriában, nehéz felülmúlni, ám az iskola és ezzel együtt a város
jó hírnevének öregbítéséhez az intézmény
több növendéke is hozzájárult.
A pozsonyi Miloš Ruppeldt Művészeti
Alapiskola által szervezett Miloš Ruppeldt
énekversenyen Acsai Lea a 2. helyen, Lukáš
Michlo pedig kategóriájában a 3. helyen
végzett. Kiválóan teljesített a Horváth Diana vezette énekkar is, amely az érsekújvári
regionális fordulóban elért sikeres szereplés
után bekerült az Éneklő Iúság c. verseny országos döntőjébe a legjobb 12 kórus közé. A
versenyen az énekkar elnyerte a privigyei L.
Stanček Művészeti Alapiskola igazgatójának
különdíját a szlovák karéneklés propagálásáért. Döntőbe került a szólóénekesek Bojnická perla országos versenyében Kristína
Michlová is.
A fővárosban rendezték meg az Eugen Suchoň országos versenyt, amelyen a Nyitrai
kerületet a zselízi művészeti alapiskola
diákja, Molnár Levente képviselte zongorajátékával. Levente sikeresen versenyzett a
bajmóci Zongora modern ritmusban c. eseményen is május végén, ahol osztálytársával,
Gubík Emmával egyetemben aranysávos
minősítést nyert. Molnár Levente sikerei a
Lévai Zenei Fesztiválon folytatódtak, ahol a
verseny győztese lett. Diadalmaskodott a
Nyitrai Lant c. versenyen is, ezúttal azonban
ének kategóriában. Ugyanitt Lukáš Michlo
is remekül szerepelt, aki különdicséretben
részesült.
A zselízi művészeti alapiskola képzőművész
szakának növendékei is szép eredményeket
hoztak. Viktória Kováčová 1., Alexandra
Gilyánová 3. helyezést ért el a Világűr
gyermekszemmel c. járási képzőművészeti
versenyen. Mindketten továbbjutottak az
országos fordulóba.
A képzőművész szak gondoskodott a városi
napok egyik központi díszletéről is – a festett

piramist a látogatók a művelődési otthonban
csodálhatták meg a Szívünk városa, Zselíz
c. kiállítás keretében. Alkotói a következők
voltak: Laura Borkovičová, Asha Dasová,
Viktória Kováčová, Szabó Lívia, Stella Behánová és Szilágyi Sofia. Június elején tartották a
hagyományos aszfaltfestést Városunk címmel.
Eredmények: I. kategória: 1. Lucia Popelková,
2. Júlia Michlová, 3. Rebeka Mia Špirková és
Csontos Lucia; 2. kategória: 1. Bianka Halgašová, 2. Horváth Viktória, 3. Lara Kukura és
Bogár Bianka; 3. kategória: 1. Vanda Špirková,
2. Sofia Michlová, 3. Zlata Zholob.
Június 3–5-én városunkban tartották a

Európa-bajnokok Zselízről

Az elmúlt tanév sem telt el a zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékeinek a különböző versenyeken elért kiváló sikerei nélkül, amelyekhez ezúttal egy rendkívüli jelentőségű
nemzetközi siker is járult. Bár úgy szoktuk meg, hogy a legtöbb díjat a művészeti alapiskola
fiatal zenészei szerzik, ezúttal a táncosok, ill. táncos leányok érték el a zselízi iskola történetének eddigi legnagyobb sikerét: Európa-bajnokok lettek. Miután a Franz Schubert Művészeti
Alapiskola folklórcsoportja Ľuboš Tóth vezetésével megnyerte a Show Time Dance 2019 elnevezésű látványtánc-verseny
selejtezőjét, majd az országos
döntőjét is, kijutott az Európabajnokságra, amelyett június
végén a magyarországi Balatonfüreden tartottak. A nemzetközi megméretésen is a legjobb teljesítményt nyújtották,
és elnyerték az Európa-bajnoki
címet. A csapat a következő
összetételben szerepelt a versenyen: Ema Botková, Daniela
Dubová, Júlia Hanzová, Patrícia
Gaálová, Monika Mésárošová,
Viktória Kollárová, Sofia Burínová, Lea Hajnovičová és Karin Mészárosová. A csodálatos eredménnyel nemcsak a több
évtizedes igazgatói pályafutását a napokban befejező Klimot Gyulát örvendeztették meg,
hanem minden zselízit. „Az Európa-bajnokságon 205 produkciót mutattak be különféle
kategóriákban. Iskolánk növendékei az autentikus folklór kategóriát nyerték meg Ej na tarky
című produkciójukkal. A verseny hangulata felejthetetlen, a lányok szuperek voltak, így rászolgáltak egy kisebb balatonfüredi kirándulásra is” – mondta a versenyről a csapat vezetője,
Ľuboš Tóth. Ne feledjük el hozzátenni: ugyanez a lánycsapat korábban Balassagyarmaton, egy
nemzetközi néptáncversenyen is győzedelmeskedett.
(ik)

Eredményes
Kincsős táncosok
A Šaffa sarkantyúja elnevezésű, szólótáncosok számára meghirdetett
országos néptáncversenyen, amelyet
a Dlhé Klčovo-i művelődési otthon
átépítése miatt május 24–28-án Varannón rendeztek meg, a Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes tagjai is képviseltették magukat. Az egész ország
területéről érkező kerületi győztesek
versenyét minden évben a Nemzeti
Művelődési Központ hirdeti meg,
és Dlhé Klčovo község, valamint a
varannói Felső-Zempléni Művelődési
Központ bonyolítja le. Idén három

partnervárosok művészeti alapiskoláinak
találkozóját. Az iskola tantestülete és tanulói
üdvözölték a Zlaté Hory-i (Csehország) és
a Głuchołazy-i (Lengyelország) művészeti
alapiskolák küldöttségét, akikkel együtt közös
koncertet és kiállítást tartottak. Kedden a
küldöttségek tagjai ellátogattak az esztergomi bazilikába és az oroszkai Hadtörténeti
Múzeumba, szerdán megtekintették Zselíz
nevezetességeit – a helyi múzeumot, a kastélyt, a parkot, az Esterházy síremléket. A
látogatás során a partneriskolák képviselői
módszertani tanácskozást is tartottak, amelyen tapasztalatcserére került sor.
(ik)

kategóriában 60 szólista mutatkozott
be, köztük a Kincső táncosai is, akik
rendkívül jó eredményeket értek el.
Révész András és Alt Sára aranysávos
minősítést és meggyőző előadásmójukért különdíjat kapott. (Felvételünkön Juhász András polgármesterrel
a népművészeti fesztivál színpadán.)
Révész Erzsébet és Pásztor Nóra,
valamint Hereng Orsolya és Szőllősi
Rebeka ezüst sávos minősítésben
részesült. A díjazottaknak ezúton is
gratulálunk.
(ik)
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Egy lévai Spartan-versenyző
zselízi gimis sikereiről
A zselízi Comenius Gimnázium igazán kis
iskolának számít, mégis gyakran felfigyelhetünk diákjainak sikereire. Egy nemzetközi
jellegű sportsikerről számoltak be nemrég az
intézmény honlapján, aminek köszönhetően
egy, a vidékünkön viszonylag ismeretlen
sportággal is megismerkedhettünk. A gimnázium első osztályos diákja, a lévai Tóth
Lili februárban a Szlovák Paradicsomban
egy Spartan Race nemzetközi versenyen vett
részt, amelyen a V4-es országok sportolói
mérkőztek meg egymással. Lili kategóriájában a 2. helyezést szerezte meg.
De mi is ez a furcsa nevű sportág? A Spartan
Race egy akadályverseny, amelyet Joe DeSena atléta alkotott meg az USA-beli Vermont
sziklás hegyei között. „A három fő típus a
megteendő távolságban, a leküzdendő akadályok számában és a kihívási szint alapján nehezedik.
A három fő versenytípus
nehézségi sorrendben a
Spartan Sprint (5+km/
20+akadály), a Spartan Super (14+km/25+akadály)
és a Spartan Beast (19+km/
30+akadály). A távokat jellegzetes akadályok nehezítik:
sár, szögesdrót, falak, tűz,
kötelek stb.” – tájékoztat a
spartanrace.hu. Tóth Lilitől további tájékoztatás is
kértünk, de elsősorban azt
szerettük volna megtudni:
miképp jön egy csinos,
törékeny tizenéves gimnazista lány ahhoz, hogy
hidegben, sárban febru-

árban a Szlovák Paradicsom hegyei között
versenyezzen?
„Édesapám ipolysági barátai hatására kezdett
versenyezni, én pedig az ő példáját követtem.
Egyszer megkérdezte, lenne-e kedvem kipróbálni, én pedig igent mondtam. Ez két éve
volt, amikor előbb gyermek-kategóriában indultam próbaképpen, csak egy-két kilométer
könnyű akadályokkal. Megtetszett, és azóta
együtt járunk versenyekre, persze külön
kategóriában versenyzünk. A lényeg, hogy
a megválasztott nehézségi foktól függően
különböző távokat kell megtenni, és futás
közben akadályokat kell legyőzni. Nehezíti
a versenyzést, hogy amennyiben nem sikerül
hibátlanul teljesíteni az akadályt, büntetésként 30 burpiet kell csinálni. Ez négyütemű,
felugrásos fekvőtámaszt jelent, amelynek

hibátlan teljesítését szigorúan ellenőrzik. A
versenyzők különböző kategóriákban indulnak. Én az Age kategóriában versenyeztem,
ahol tilos elfogadni bármilyen nemű idegen segítséget, itt nagyobb esélyt láttam a
győzelemre.”
Az idei 2. helyezés nagy siker, ám tavaly egy
lengyelországi versenyen Lili a dobogó legmagasabb fokára is felállhatott. Indult már
versenyen Csehországban és Magyarországon is, és a lengyelországi sikernek köszönhetően az amerikai világversenyre is kvalifikálta magát. Erre tavaly nem utazott el, de a
tervek között ilyen cél is szerepel. „Minden
verseny más és más, nem egyformák a távok,
sem az akadályok nehézségi fokai, ezért célként nem lehet kitűzni az egyre jobb időeredmény elérését. Célom, hogy minél több jó
helyezésem legyen, de a legfontosabb, hogy
mindig egészségesen érjek célba. Szeretném,
ha lenne elég időm edzeni, és esetleg egyszer
majd a 40 kilométeres távon is indulni egy
világversenyen. Hobbiból csinálom, örömből. Minden nap edzem, néha két fázisban is,
futok vagy tornázom, és bokszolok is, segít
a kondícióépítésben” – vallott a sporthoz
fűződő viszonyáról a zselízi gimnazista, aki
fiatal kora ellenére sokunk számára példakép lehetne. A spartan versenyzők sárosan,
porosan érnek célba, talán ezért is van az,
hogy közvetlen környezetéből még senki
nem jelezte: szívesen kipróbálná ezt a fajta
versenyzést. Barátai, osztálytársai tudnak sikereiről, és szurkolnak neki. Örömmel adjuk
tudtul, hogy a szurkolói tábor ezennel megnőtt, hiszen lapunk és remélhetőleg olvasói
táborának jó része is csatlakozott hozzá.
Levicky László

Sokol László harmadik az országos bajnokságon
Június 15-én, szombaton Trencsénben tartották a Street Workout szlovákiai országos bajnokság 6. évfolyamát. A férfi és női kategóriákban a moszkvai világbajnokságon való részvételért
harcoltak: az egyes kategóriák győztesei, az országos bajnokok ide kvalifikálták magukat. Ezt a
métát csaknem sikerült elérnie a zselízi i. Sokol Lászlónak is, aki a pehelysúlyú kategóriában
bronzérmet szerzett, tehát az ország harmadik legjobb street-workoutere saját kategóriájában.
A Street Workout már jó néhány éve közkedvelt sportág városunkban is, utcai sport, amely
a saját testsúllyal való gyakorlatokból indul ki. Már az ókori görögök is képezték magukat
hasonló módon, az újkori sportág bölcsőjét azonban az amerikai nagyvárosok utcái képezik.
Főleg a szegényebb városnegyedeken élők nem engedhették meg maguknak az edzőtermek
látogatását, így elkezdtek az utcákon, parkokban edzeni, csak a saját testsúlyukat használva, ill.
felhasználva a létező kültéri vasszerkezeteket, korlátokat. A klasszikus gyakorlatok mellett fokozatosan dinamikus elemeket is bevezettek a gyakorlatokba, ami által a statikus és a dinamikus
erőelemek kombinálásával új ágazat jött létre, a freestyle.
I. Sokol László a szlovákiai országos bajnokságon ebben a kategóriában versenyzett. Kétperces
gyakorlata a trencséni vár alatti téren nagyszerűen sikerült, és ennek köszönhetően állhatott
fel a dobogó 3. fokára. „Minden kemény munka meghozza a gyümölcsét. Több mint fél évet
készültem a versenyre. Minden úgy sikerült, ahogy elterveztem, tehát elégedett vagyok az
eredménnyel, de jövőre azon leszek, hogy még jobb eredményt érjek el” – mondta a sikeres
zselízi sportoló, aki augusztusban két további versenyen is indult. Elárulta azt is, hogy a sikert
nem mérik ingyen: negyedik éve edz rendszeresen, hetente 6–7 alkalommal. Kitartásához és
eredményeihez olvasóink nevében is gratulálunk.
(ik)
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Ivan Pál városi képviselő, a Mikulčan polgári társulás elnöke a szlovákiai rendőrségi kutyakiképzés megalapításának 70. évfordulója
alkalmából magas rangú kitüntetésben részesült. A szolgálati kinológia fejlesztéséhez való hozzájárulásáért az országos rendőrfőkapitányság kutyás és lovas egységei főigazgatójának harmadosztályú
emlékplakettjét vehette át.
„1974-ben a csehországi
Chebben kezdtem meg
katonai
szolgálatomat,
majd a Pomezí nad Ohří-i
németországi határátkelőn
szolgáltam. Már akkor is
szerettem foglalkozni az
ember négylábú barátjaival. A katonaság után 1976ban Zselízen kutyakiképző
klubot alapítottunk, amely
mindmáig működik – azóta is elnöke vagyok. 1978tól 2010-ig kutyakísérő
voltam a zselízi büntetésvégrehajtási
intézetben,
ahol sok barátot szereztem a kutyakiképzők között, akik gyakran
meghívtak zsűritagnak a versenyeikre. Ezért is szerzett nagy örömöt, hogy meghívtak a rendőrségi kutyakiképzés fennállásának 70.
évfordulójára. Sok volt kollégával találkoztam a rendőrség és egyéb
fegyveres egységek kötelékéből, akikkel 32 éves pályafutásom alatt
ismerkedtem meg. Annál értékesebb volt az egész, hogy egyike voltam a díjazottaknak” – vallott a megtiszteltetésről a nyugállományú
főhadnagy, akinek ezúton is gratulálunk.
(šh)
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A Franz Schubert Vegyeskar
lengyelországi sikere

Valamikor május elején telefonon keresett meg egy trstenái lakos, Jozef
Fábry. A mondanivalóját azzal indította, hogy Miroslav Kokoškától
szerezte meg a mobilszámomat, és máris azzal folytatta, hogy ő
ugyan trstenái, de rokonsága révén félig-meddig lengyel, és szeretné
egy kórusfesztiválra meghívni a zselízi Franz Schubert Vegyeskart. Némi
töprengés után elvállaltuk a vendégszereplést – bár tisztában voltunk
vele, hogy sok hiányzónk lesz. De hogy egyetlen tenoristánk lesz: Molnár
Szabolcs, az csak néhány nappal az indulás előtt derült ki. Szerencsére Jozef Fábry végig magára vállalta a szervezés minden gondját, aprólékosan
megtervezte minden percünket, és még tolmácsolt is, ha kellett. Az egész
rendezvénysorozat Szent II. János Pál Pápa emlékének adózott; ebből
arra következtethetnénk, hogy csupa egyházi művel kellett készülnünk.
Azonban már a szervezéskor kiderült, hogy minden szereplésünkön
világi műveket is énekelnünk kell.
Vendégszereplésünk első napján, július 5-én, pénteken Nowy Targban fogadtak bennünket, és este máris színpadra léptünk. Előre megnyugtattak, hogy itt nem kell egyenruha, három kórus fog itt találkozni
egy ismerkedő konferencián: a házigazda Echo Gorczańskie vegyeskar, a
lugosi (romániai) Ion Vidu kórus és mi. Saját bemutatkozó szövegünket
Jozef Fábry fordította lengyelre, a nowy targi kórus egyik tagja pedig hol
angolra, hol németre. Itt csupán néhány művet énekeltünk.
Szombaton Krakkóba utaztunk, ahol – természetesen – a Wawelt
néztük meg. Vagy: inkább csak körüljártuk, hiszen a néhány óra csak
erre adott lehetőséget. Persze, az éneklés itt sem maradt el: ahol elegendő
bámészkodó gyűlt össze, ott olykor-olykor elénekeltünk néhány művet.
Este ismét Nowy Targban találkoztunk a helybéliekkel és a lugosiakkal
egy grillezésen. Itt nem annyira a kórusmuzsika dominált: magyar, szlovák népdalokat, angol és olasz slágereket énekeltünk közösen.

Mózeskosár néven bölcsőde nyílik
Hosszú évtizedekkel a zselízi bölcsődei ellátás megszűnése után
idén ismét lehetőség nyílik bölcsődébe adni a három évesnél fiatalabb kisgyermekeket. A református egyház által újonnan megnyitott
Mózeskosár bölcsődébe várják a jelentkezőket – adta hírül a zselízi
református egyházközség. A Révész Tibor lelkipásztor és Cserba
Gabriella gondnok által keltezett felhívásban tudatják a szülőkkel,
hogy a bölcsőde felvételt hirdet az egy évnél idősebb, de a harmadik
életévüket be nem töltött gyermek számára. A Mózeskosár bölcsőde
a
Comenius
Gimnázium
egykori épületében, az alapiskola szomszédságában nyitja
meg
kapuit.
Az objektumot
Magyarország
kormánya bölcsődefejlesztési
programjának
pénzügyi hozz áj á r u l á s áv a l
újította fel az
egyház. A bölcsőde mellett a nyári szünetben ide költöző Cimbora
óvoda is helyet kap a megújult épületben.
Az egyház egyúttal a bölcsőde vezető nevelői állásának betöltésére is pályázatot hirdetett. A feltételek között megfelelő szakirányú
végzettség, 5 éves pedagógiai gyakorlat, valamint egyéb készségek
és képességek szerepeltek. Mindkét felhívásról a zselízi gyülekezet
fizikai és online hirdető felületein, valamint többek között Zselíz
város honlapján is értesítették a nyilvánosságot.
(ik)

Vasárnap a nowy targi székesegyházban énekeltünk szentmisén. A
mise elején az atya köszöntőjében meglepetésünkre az is elhangzott,
hogy szlovákiai magyar kórus vagyunk. Csodálattal hallgattuk a kántor,
egyben a nowy targi kóruskarnagy, Augustyn Piotr orgonajátékát. A
szentmise után egy kis kerülővel jutottunk a fesztivál helyszínére. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy meglátogassuk az egykori
magyar—lengyel határnak azt a pontját, ahol a Dunajec két partján
két vár áll egymással szemben: az egykori magyar oldalon a nedeci (ma
Niedzica), a másik oldalon a czorsztyńi.
A vasárnap délutáni fesztivál helyszíne, Kluszkowce, egy kis település,
télen síközpont a Czorsztyńi-tó partján. A fesztiválnak is teret biztosító
temploma székesegyház-méretű, huszonegyedik századi épület. A nemzetközi kórusfesztiválon hat kórus vett részt: négy kiváló lengyel kórus, a
lugosiak és mi. Majd félórás műsorunkat nagy tetszés fogadta. Ehhez
valószínűleg az is hozzájárult, hogy egy lengyel szabadságharcos dalt is
műsorunkra vettünk. A Hej, strzelcy wraz kezdetű mű előadását vastaps
kísérte. Műsorunkat nemcsak én vezényeltem, hanem Horváth Diana is,
zongorán pedig Mézes Attila kísért. A kórusfesztivált összkar zárta: a hat
kórus együtt énekelte a lengyel pápa emlékének adózó Abba Ojcze című
művet. Lengyelországi vendégszereplésünk nem valósulhatott volna
meg, ha városunk önkormányzata nem támogatta volna a kórusunk
anyagi hátterét biztosító Zselízi Hangok polgári társulást. Köszönet érte!
Horváth Géza, a Franz Schubert Vegyeskar karnagya
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Görögországtól a pireuszi kikötő
részvényeinek többségét több
mint 368 millió euróért.
A szárazföldi útnak eddig több
variánsa létezik. A déli útvonal
Iránon és Törökországon keresztül vezet. Ez Budapesten át
folytatódhat, erről tanúskodik a
Kínával kötött megállapodás a
Belgrád—Budapest vasútvonal
korszerűsítéséről. Az északi ágát
úgy tervezték, hogy Oroszországon keresztül a transzszibériai vasútvonalhoz csatlakozva
Moszkván keresztül Közép- és
Nyugat-Európába vezetne. Ebben
az esetben is két alternatíva merül
fel. Az egyik útvonal Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül, a másik Ukrajnán és Szlovákián
át vezetne. Ez utóbbi lehetőség
megvalósítása esetén válhat a dolog
érdekessé régiónk számára.

útvonalon alapuló alternatívája,
és ezáltal 30 napot is megtakaríthatnának a keletről KözépEurópába tartó közlekedésben
(a tengeri forgalom kizárásával),
egyúttal biztosítanák a jelentős
gazdasági régiók összekötését a
jövő egyik leghosszabb közlekedési
tengelyével. Globális stratégiai
szempontból lehetővé teszi a
dunai közlekedésre való rácsatlakozást, Bécset és Érsekújvárt
(mint tervezett terminál-helyszínt) határozza meg közép- és
kelet-európai logisztikai csomópontként, ahol lehetővé válik az
áru átrakása az európai standard
nyomtávú vasútvonalra, a dunai
hajóközlekedésre, valamint az
Európai Unió úthálózatára” – írják a projekt környezeti hatástanulmányában.
Az Oroszországból, Kínából és

valamint azáltal is, hogy kizárólag
teherforgalmat bonyolítana, költ-

minden érintett országnak jelentős
makrogazdasági hasznot jelentene.

további ázsiai országokból érkező folyamatos, összefüggő vasúti
hálózat kialakítása a tanulmány
szerint Eurázsia számára új vasúti közlekedési távlatokat nyit,
melyek kedvezőek az időmegtakarítás szempontjából, valamint
a környezetre gyakorolt hatásuk
miatt is, hiszen a vasúti a leg-

séghatékony a nagyobb terhelési
lehetőségeknek köszönhetően is.
A már meglevő vasúthálózattal
való egybeesésnek köszönhetően
(68, ill. 62%) közös berendezések
épülhetnek
a
vasúti forgalom
lakosokra gyakorolt befolyásának
csökkentésére:
hangszigetelő
falak, a töltésmódosítások, vonalés a műszaki
berendezés-optimalizálás.
Mindezekből még mindig nem
világos, milyen várható haszna
lesz régiónknak. A tanulmány
szerint ez is megmutatkozna.
2050-ben ezen az útvonalon
várhatóan 23 millió tonna árut
szállítanak majd 36 konténeres
vonattal naponta mindkét irány-

környezetkímélőbb közlekedési
forma. A tanulmány kiemeli az
óriásberuházás pozitív makrogazdasági hatásait, hiszen a széles
nyomtávú összeköttetés további
beruházásokat is generál. Megnevezi a széles nyomtávú vasút előnyeit: meggyorsítja a közlekedést
kelet-szlovákiai átrakodás nélkül

ban. A széles nyomtávú vasút
lehetővé tenné, hogy a KeletKína és Bécs közti közlekedési
idő 15 napra csökkenjen a
jelenlegi, vasúti szállítás esetében
23, tengeri úton történő szállítás
esetében 25-45 nappal szemben.
A BPG szerint a széles nyomtávú
vasúthálózat meghosszabbítása

Az előzetes tanulmányok szerint
az egész projekt 642 ezer emberévnyi munkaráfordítást követel
majd meg, ebből 370 emberévnyit Szlovákiában. (Emberév,
embernap, emberóra, esetleg
személynap stb. – szakkifejezés,
pl. a projektmenedzsmentben
használatos, a munkaráfordítás
mértékegysége. Munkaráfordítás:
amennyit egy adott erőforrás
eltölt egy adott tevékenységgel
addig, amíg annak outputja
megjelenik. Egy adott munkacsomaghoz annyi ráfordítás-érték
tartozik, ahány erőforrás dolgozik
rajta.) „A projekt megvalósítása és a széles nyomtávú vasút
kihasználása 23,1 milliárd euró
haszonnal járna (az építés során
és az üzemeltetés 30 éve alatt).
A haszon nagy részét Ausztriában termelnék ki (52%), mivel a
pályaudvar a Pozsonyhoz közeli
Prandorf és Bécs mellett lesz. A
haszon további részesedése: az
érsekújvári pályaudvarnak köszönhetően Szlovákiában 36%,
Oroszországban 10% és Ukrajnában 2%. Ezek a hatások magukba
foglalják a közvetlen és a közvetett
munkahelyeket, valamint a pályaudvarokon vagy a közelükben új
logisztikai lehetőségek alakulását.
Az adóbevételeket 6,8 milliárd euróra becsülik, amiből 3,5
milliárdot Ausztriában, 2,5 milliárdot Szlovákiában, 0,6 milliárdot
Oroszországban és 0,1 milliárdot
Ukrajnában fizetnek majd ki.” A
nyomtáv megvalósítása esetén
az előzetes számítások szerint az
építkezés 2024-ben kezdődhetne
meg, maga a közlekedés legkorábban 2033—2034-ben indulhatna meg.
Feldolgozta (ik)

Míg a bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézete (WIIW)
nemrégiben az első alternatívát
javasolta, a 2009-ben Bécsben a
szlovák, osztrák, orosz és ukrán
vasúttársaságok által megalapított Breitspur Planungsgesellscha (BPG) társaság tavaly októberben azt az elképzelést tette
közzé, mely szerint az elágazás
Szlovákián keresztül halad majd.
Ez a vonal régiónkban Zselíz és
Lekér között vezetne.
A tervezetben egy Szlovákia területén átvezető széles nyomtávú
vasútvonal építéséről van szó, ill.
az Oroszországból és Ukrajnából
Dél-Szlovákián át Bécsbe tartó
széles nyomtávú vasútvonal meghosszabbításáról. Ott építenének
fel egy európai jelentőségű pályaudvart, amelyen a közúti, az
európai norma szerinti normál
nyomtávú vasútvonalra, valamint
a dunai hajókra raknák át az árut.
„A fő motívum az Oroszországból, Kínából és további ázsiai
országokból
Közép-Európába
vezető folytonos és hatékony
közlekedési hálózat megépítése.
Ezzel kialakulna Európa és Ázsia
szárazföldi összekötésének versenyképes, széles nyomtávú vas-
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Július 12—14-én motoros találkozó volt
az autókempingben. Különféle versenyek
és motoros körút mellett minden nap
koncertek is voltak, melyek egyikén a
helyi Nautilus zenekar is fellépett.
Május elején a Zselízi Városi Rendőrség
állatorvos közreműködésével kóbor kutyákat fogott be. Az akciót követően öt
kutyát szállítottak a menhelyre.
A városi képviselő-testület a jóváhagyott
munkaterv szerint az év második felében
5 alkalommal tanácskozik. Júliusban az
eddigi gyakorlat szerint nem lesz testületi
ülés, a további időpontok a következők:
augusztus 22., szeptember 26., október
24., november 28. és december 12., minden alkalommal a városi hivatal esketőtermében 10 órakor kezdődik az ülés.
A várossal szembeni adóhátralékok
összege a tavalyi évben 5 ezer euróval
csökkent, ez is kiderült a város zárszámadásából. Míg 2017 végén az adóhátralékok összege 403,37 ezer euró, egy
évvel később 398,13 ezer euró volt. A részesedési adóból származó adóbevételek
tavaly 104 százalékra, a vagyonadóból
107,4, az áru- és szolgáltatási adóból
99,75 százalékra teljesültek. A nem adó
jellegű bevételeket, a vállalkozásokból
és tulajdonból eredő bevételeket 115,9
százalékra sikerült teljesíteni, az illetékek
beszedése 78,5 százalékos volt. Főleg a
közigazgatási illeték bevétele csökkent.
A nem adó jellegű hátralék a múlt év
folyamán 7,3 ezer euróval nőtt, így elérte
a 250 ezer eurót. A város összbevétele
2018-ban 6 510 831,80 euró, a kiadása
pedig 6 151 145,5 euró volt, a város tehát
359 686,75 eurós többlettel zárt.
A 2017-es évvel szemben tavaly kevesebb
látogatót szállásoltak el városunkban. Ezt
igazolja az idegenforgalmi adó alakulása: tavalyelőtt 212,85 euró, tavaly pedig
148,5 euró bevétel keletkezett ezen a
tételen.
Az Eurospinn társaság, melyben a városnak 51 százalékos részesedése van, tavaly
nyereséggel zárt. A társaság nyereségéből
a város 11 400 euró osztalékot kapott.
Múlt évben nőtt a város vagyona. A 2018as mérleg szerint a város összvagyona
17 240 024,65 euró volt, egy évvel korábban ez 16 941 349,96 eurót tett ki. Az
önkormányzat tulajdonában levő vagyon
legnagyobb részét épületek és földterületek teszik ki, összesen 11 millió euró
értékben.

Július 8-án kezdődött meg a zselízi magyar alapiskola tetőszerkezetének felújítása. A veszélyhelyzet elhárítására a város 281 484 eurós beruházásból valósítja meg a felújítást.
(foto: ik)

A garammikolai óvoda egy osztállyal való bővítésének pályázata a tervek szerint a nyár végén
kezdődött volna, de a jelen helyzet szerint a határidő kissé eltolódik. A városi hivatal építésügyi
osztályának vezetője, Gubík Emese elmondta: „Április elejétől vizsgálták a projekt közbeszerzését. Csupán az eljárás jóváhagyása után tudjuk majd aláírni a szerződést a verseny győztesével.
A szerződést újbóli ellenőrzésre kell küldeni, majd csak annak jóváhagyása után kezdődhet el
maga a megvalósítás. Az óvodabővítési pályázat költségvetése 280 987 euró.
(šh, fotó: op)
A mikolai parkban újabb attrakciót adtak át – egy
25 méter hosszú drótkötélpályát. A játékelemet a
Mikulčan polgári társulás adta át, amelynek elnöke,
Ivan Pál elmondta: „A kötélpályát a polgári társulás vásárolta meg tagjai, támogatói felajánlásaiból,
valamint az szja 2%-ának felajánlásaiból származó
bevételből.”
A drótkötélpálya mellett egy fitness-berendezéssel is
bővült a park felszereltsége, amely főleg a fiatalok és
az idősek szükségleteit szolgálja ki. „A berendezést
a társulás vásárolta meg, nagyrészt szponzoraink,
Milan Greguš, valamint a Stavebniny Hypodom
– Pavol Hypský támogatásának köszönhetően.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy segítenek
kellemesebbé tenni városrészünk lakosainak környezetét” – nyilatkozta Ivan Pál.
(šh)

Új játszótér épül

Július elején megkezdik a Béke, valamint a Štúr utcai
lakótelepi lakóházak által övezett kihasználatlan
terület megújítását. A projektre a város a LEADER
program keretében szerzett 6000 eurós támogatást.
A területen játszóteret hoznak létre faelemekkel,
padokkal és szemeteskukákkal. A projekt keretében
eltávolítják a terület közepén levő aszfaltréteget, és
pihenő- sportövezetet hoznak létre. A munkákkal
várhatóan nyár végéig elkészülnek.
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be. A testület beleegyezett, hogy kezdődjenek meg a kórház mögötti területen létesítendő
bérlakások előkészítő munkálatai.
Az egyes napirendi pontokról nem folyt érdemi vita, a képviselők azonnal szavaztak róluk,
mivel már korábban, egy nem hivatalos találkozón megtárgyalták a témákat. Csenger Tibor
ezért felkérte az előterjesztőket, hogy röviden szóban is foglalják össze a problematikát,
hogy a részt vevő nyilvánosság számára legalább némileg világos legyen, miről tárgyalnak.
Gubík Emese ezért arról tájékoztatott, hogy a város bérlakásokat készül építeni az egykori
kórház mögötti területen. Juhász András polgármester kiegészítette: kb. 90 bérlakásról lenne
szó, amelyeket a város előnyös feltételekkel, részben állami támogatással, részben az Állami
Lakásfejlesztési Alapból merített hitelből finanszíroznák, miközben a város saját költségei 30
ezer euró körül volnának. A megvalósítás kezdetét a polgármester a jövő év végére, esetleg
2021 elejére becsülte.
A testület jóváhagyta egy városi telekrész bérbeadását Páldi Tibor – Betti K. javára.
A polgármester tájékoztatott a beadványról: egy, a cukrászda melletti telekrészről van
szó, amelyen az üzemeltető játszóteret létesítene. Ezt követően a képviselők jóváhagyták
egy garammikolai ingatlan bérbeadását a Mikulčan polgári társulás számára, különleges
szempontok figyelembevételével évi 1 eurós bérleti áron. Jóváhagyta néhány további ingatlan
tulajdonoscseréjét is, többek közt néhány telekrész megvásárlását két résztulajdonostól a
kemping területén, ahol a város családiház-építés céljából vásárolja fel a telkeket. A testület
tudomásul vette a szolgáltatások házában kiadható helyiségek bérbeadására kiírt pályázat
eredményeit, és eredményük nyomán jóváhagyta, hogy a város szerződést kössön az
egyetlen jelentkezővel. A szóban
forgó helyiségben kötelezettségrendezési tanácsadást nyújtanak
majd. Jóváhagyta a 2017/6 sz.
általános érvényű rendeletet az
iskolai illetékekről és a főellenőr
tevékenységi tervét az idei
második félévre. A testület döntött
a főellenőr 2019-es első félévi
jutalmazásáról, tudomásul vette
a határozatok teljesítéséről szóló
beszámolót, a rendőrség májusi
tevékenységéről szóló beszámolót,
és kitűzte a testületi ülések
időpontját a második félévben.
A polgármester arról tájékoztatta
a jelenlevőket, hogy a szlovák
tannyelvű
és
a
művészeti
alapiskolában pályázatot tartottak az igazgatói állás betöltésére. Az eredmények alapján
július 1-jével a szlovák iskola igazgatójává Mgr. Petra Tomašovičovát, a művészeti alapiskola
igazgatójává pedig Mgr. Horváth Dianát nevezi ki. A korábbi igazgatóknak, Vojtech
Tomašovičnak és Klimo Gyulának megköszönte a munkáját. Polka Pál megjegyezte, hogy
mindkét igazgató rendkívül jó állapotban hagyta az iskoláját, majd beszámolt a képviselők
megegyezéséről, hogy mindkét igazgató Pro Urbe-díjban részesüljön, amit a testület
szavazással is megerősített.
(ik)

A hatóságok nem engedélyezték
a Garammikolát jelölő táblákat

Úgy tűnik, a Garammikola városrészt jelölő táblák kihelyezése nem lesz egyszerű feladat.
Erről a júniusi önkormányzati ülés általános vitája során szereztünk tudomást. Egy erre vonatkozó lakossági kérdésre Gubík Emese, a városi hivatal építési osztályának vezetője, Nyúl
Péter, a város jogásza és Juhász András polgármester válaszolt. A helységnévtáblák tervdokumentációjának elkészülte után a város kérvényt nyújtott be a közlekedésrendészethez és a
lévai és nyitrai járási hivatalhoz, hogy kihelyezhesse a táblákat. Kérvényét azzal a indoklással
utasították el, hogy mivel a városrész szorosan a város mellett fekszik, mindenféle közbeeső,
elhatároló terület nélkül, az ide vonatkozó szabályok értelmében nem használható ilyen helységnév-tábla. A város és az illetékes hatóság ez ügyben folytatott megbeszéléséről a hivatal
a következő önkormányzati ülésen számol be részletesebben.
A városrész megjelölésének témája mellett a Mikulčan polgári társulás számára bérbe adott
ingatlanról, egy helyi vállalkozó által megvásárolni kívánt Petőfi utcai telekről, valamint a
kemping területén található telkek vagyonjogi rendezéséről is szó volt.
(ik)

2019.július-augusztus
RÖVIDEN
A zselízi börtön kapacitását idén májusban 106 százalékra használták ki, az intézetben 743 elítéltet tartottak fogva.
A Comenius Gimnázium Komenský utcai,
magyar alapiskola szomszédságában levő,
egykori épületének felújítása időben elkészül, és szeptembertől az épületben kezdi
meg működését a Cimbora óvoda és a Mózeskosár bölcsőde. Ez utóbbi fenntartója a
helyi református egyház, amely a felújítás
költségeit a magyar kormány bölcsődefejlesztési programjából finanszírozta.
Június végén a profesia.sk állásportálon 9
zselízi munkahelyre kerestek munkavállalót. Leginkább a Lidlbe kerestek eladókat,
amely az állandó munkaviszony mellett
nyári munkát is kínált. Emellett a pénzügyi és a termelési szektorba is kerestek
jelentkezőket. Raktáros és kárpitos állást
kínált a Selyz Bútor vállalat, gépkezelőket
kerestek egy gépipari cégbe. További helyi
állásajánlatokat a munkaügyi hivatal a
www.istp.sk weboldalon tett közzé.

Új igazgatókat
választottak
Június 18-án és 19-én igazgatóválasztást
tartottak a zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskolában és a szlovák alapiskolában.
Mindkét iskola eddigi igazgatója, Klimo
Gyula a művészeti alapiskolában és Vojtech
Tomašovič az alapiskolában, elérte a nyugdíjkorhatárt, így nem indultak újra a posztért,
ami világossá tette: mindkét intézménynek új
igazgatója lesz. Arról, hogy kik lesznek az új
igazgatók, pályáztatás útján döntöttek.
A művészeti alapiskola igazgatói posztjára
ketten jelentkeztek, akik bemutatták elképzeléseiket az iskola élén az elkövetkező
időszakra. A jelöltek meghallgatása után a
pályázati bizottság, amelynek összetétele
megegyezett az iskolatanács összetételével, a
város polgármesterének azt javasolta, hogy
Horváth Dianát nevezze ki az igazgatói
posztra, aki már évek óta énektanárként tevékenykedik az intézményben, és rendkívül
jó eredményeket ér el.
A szlovák alapiskola igazgatói posztjáért három jelölt indult. A pályázati bizottságban az
iskolatanács tagjain kívül részt vettek a nyitrai tanfelügyelőség és a nyitrai járási hivatal
meghívott szakemberei is. A bizottság tagjai
meghallgatták a jelölteket, megismerkedtek
iskolafejlesztési javaslataikkal, és kiegészítő
kérdéseket is feltettek. A pályázatok kiértékelése után a bizottság javasolta a polgármesternek, hogy a zselízi szlovák alapiskola igazgatójává Petra Tomašovičovát nevezze ki.
A város polgármestere az igazgatóválasztás
mindkét győztesét június végén, július 1-jei
hatállyal kinevezte a posztra.
(ik)

Miután a Franz Schubert Művészeti
Alapiskola folklórcsoportja Ľuboš Tóth
vezetésével megnyerte a Show Time
Dance 2019 elnevezésű látványtánc-verseny selejtezőjét, majd az országos döntőjét is, kijutott az Európa-bajnokságra,
amelyett június végén a magyarországi
Balatonfüreden tartottak. A nemzetközi
megméretésen is a legjobb teljesítményt
nyújtották, és elnyerték az Európa-bajnoki címet.
(Bővebben a 7. oldalon.)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2019/7,8, július-augusztus, XX. évfolyam
Ivan Pál a szlovákiai rendőrségi kutyakiképzés megalapításának 70. évfordulója
alkalmából magas rangú kitüntetésben
részesült. A szolgálati kinológia fejlesztéséhez való hozzájárulásáért az országos
rendőrfőkapitányság kutyás és lovas egységei főigazgatójának harmadosztályú
emlékplakettjét vehette át.
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SELÍZI

ára: 0,35 euró

A férfi és női kategóriákban a moszkvai
világbajnokságon való részvételért harcoltak, és az egyes kategóriák győztesei. Ezt
a métát csaknem sikerült elérnie a zselízi
i. Sokol Lászlónak is, aki a pehelysúlyú
kategóriában bronzérmet szerzett, tehát
az ország harmadik legjobb streett-workoutere lett saját kategóriájában.
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Júniusi önkormányzati ülés

Zöld utat kapott
a T18-as
felújítása
A zselízi városi képviselő-testület június
27-én a városi hivatal esketőtermében
rendhagyó módon reggel 8 órai kezdettel
tartotta a választási időszak 7. ülését. Az
eredeti napirendet Marianna Šedivá és
Polka Pál javaslatával egészítették ki; előbbi
a főellenőr féléves jutalmazásával, utóbbi
városi kitüntetésekre való felterjesztésekkel
bővítette a programot.
A
képviselő-testület
bevezetőben
tudomásul
vette
a
város
tavalyi
programköltségvetésének
teljesítését,
a
főellenőr
álláspontját
a
város
zárszámadásához, a programköltségvetés
értékelő beszámolóját, majd jóváhagyta
a zárszámadást, kifogások nélkül a város
tavalyi gazdálkodását is, és döntött a városi
tartalékalap 2018-as képzéséről 292 670,72
eurós összegben.
A
T18-as
tornaterem
felújításával
kapcsolatban a testület jóváhagyta a
költségek 10,22%-os növekedését a
közbeszerzés győztesének árajánlata alapján,
amelynek értelmében a felújítás munkálatait
875 452,64 eurós áron valósítaná meg.
Jóváhagyta továbbá a beruházás külső
projektmenedzsmentjének 20 ezer eurós
költségeit, valamint a projekten felüli
belső építési beavatkozásokhoz szükséges
81 195,60 eurós kiadás finanszírozását
azzal a kikötéssel, hogy a megemelkedett
költségeket hitelből finanszírozza a
város. Ugyancsak jóváhagyta, hogy
az
Emberi
erőforrások
operatív
programban megvalósuló, marginalizált
roma közösségek számára áthidaló
lakhatási lehetőséget biztosító projekt
finanszírozására a város kérvényt nyújtson
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Garammikola napján idén is tartottak hagyományos gulyásfőző-versenyt. A lapzártánk után
megvalósuló rendezvényen gazdag műsorral várták az érdeklődőket, többek közt a lekéri Borsika
éneklőcsoport is fellépet. Bővebben lapunk következő számában...
(šh)

Zselíz a selyemúton?
Nem kizárt...

Az ókorban a selyemút volt korának legjelentősebb kereskedelmi útvonala, Kr. e. a 2. századtól kezdődően Kínát Európával és Észak-Afrikával kötötte össze Közép-Ázsián keresztül. Az
évszázadok múlásával csökkent a jelentősége, és Kína úgy döntott, elszigetelődik a világtól.
Néhány évtizede fokozatos gazdasági megerősödésének lehetünk tanúi, a szocialista társadalmi
berendezkedésen belül működő, paradox módon bizarr, mégis vitathatatlanul sikeres piacgazdaságának globalizációs igyekezete főleg azóta érezhető, amióta pénznemét felszabadították az
amerikai dollárhoz fűződő szoros kötöttségétől.
A Kínai Népköztársaság elnöke 2013-ban kihirdette az Egy övezet, egy út kezdeményezést, ami
a régi kereskedelmi útvonal újkori korszerű változata lehet, ezért is nevezik új selyemútnak. A
Távol-Kelet és Európa közötti kereskedelem fejlesztése érdekében a közlekedési infrastruktúra
kiépítésének komplex programja hivatott megerősíteni Kína gazdasági helyzetét és globális
befolyását. Tengeri és szárazföldi útvonalakkal is számol. A tengeri útvonal Indiát megkerülve
vezet Afrika keleti partjaihoz, majd a Szuezi-csatornán keresztül Európába. Kína lépésről lépésre készül az útvonal szükséges infrastruktúrájának kiépítésére, például azzal is, hogy megvásárolta
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