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Pracujeme na mnohých veciach, ale dokonca
aj projektové výzvy sú najčastejšie zamerané
na údržbu a opravy. A mnohé z tých opráv boli
potrebné už pred rokmi. Vtedy sa neurobili, robia sa
až teraz. Prečo? Rád by som sa viac sústredil na nové
veci. Všímam si, že v okolitých krajinách, napríklad
v Maďarsku, Česku, Poľsku, aj tie menšie sídla
majú vlastné plavárne. Ja chcem zrekonštruovať
naše kúpalisko, zatiaľ som však nenašiel dostatok
pochopenia.
(Viac na 4. a 5. str.)

Od začiatku mesiaca kvôli katastrofálnemu
stavu vozovky na ceste smerom do
Jarku prestali premávať autobusy. Vodič,
zamestnanec MsÚ, chodí každé ráno najprv
na Karolínu, odkiaľ odvezie v priemere
8 detí, ktoré vyloží pred budovou školy a
následne sa vydá do Jarku, kde nastupuje
4-5 školákov a rodičia so škôlkarmi.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Siedmaci
zo ZŠ Želiezovce opäť
úspešne reprezentovali svoju školu
v zábavno-súťažnej televíznej relácii
Daj si čas. 9. septembra si v štúdiu
RTVS zmerali sily so ZŠ Palárikovo
a po tretíkrát zvíťazili
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Septembrové zasadnutie MsZ

Bližšie k predaju
stavebných
pozemkov

Mestské
zastupiteľstvo
v Želiezovciach
zasadalo na svojom 10. zasadnutí 26.
septembra v sobášnej sieni mestského
úradu. Poslanci v úvode zobrali na vedomie
informatívnu
správu
o pohľadávkach,
od vymáhania ktorých bolo upustené
v minulom roku. Vedúca ekonomického
oddelenia MsÚ Monika Tomeková poskytla
aj dodatočné informácie, napríklad, že išlo
celkovo o sumu 6388,30 eur. Ťažiskovým
bodom septembrovej schôdze bol návrh
zásad predaja mestských pozemkov pre
účely výstavby rodinných domov na Poštovej
ulici. Materiál poslancom priblížil aj Peter
Haris, vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ, ktorý ich informoval,
že znalcom určená všeobecná hodnota
pozemov je 14,50 eur za m2. Do obdobia
predaja pozemkov chce mesto vybudovať
niektoré chýbajúce inžinierske siete,
elektrické a vodné prípojky, do vybudovania
kanalizácie budú k dispozícii žumpy a cesta
bude dočasne spevnená kamenivom.
Zásady predaja mestských pozemkov
určených na individuálnu bytovú výstavbu
obsahujú presné vymedzenie 9 pozemkov,
ktorý rozloha je od 803 do 1241 m2, pričom
prevažná väčšina pozemkov má výmeru
1200 m2. Stanovuje aj kúpnu cenu vo výške
15 eur/m2, ako aj zásady uprednostnenia
žiadateľov a administratívny postup predaja
pozemkov. Uprednostnené majú byť osoby
s trvalým pobytom v Želiezovciach, ďalej
osoby, ktorých príbuzní v priamom rade
tu majú trvalý pobyt a potom sú ostatní
žiadatelia. Ak bude viac žiadateľov, rozhodne
sa žrebom.
→2

Obyvatelia Sládkovičovej ulice sa po desaťročiach konečne dočkali dôstojnej komunikácie pred
svojimi domami. Začiatkom októbra ju mesto vo vlastnej réžii vyasfaltovalo.
(foto: šh)

Črtá sa šanca na pokračovanie
rekonštrukcie kaštieľa
Po desaťročiach úpadku sa želiezovský kaštieľ
rodiny Esterházyovcov dočkal v uplynulých
rokoch čiastočnej rekonštrukcie. Okrem
osadenia okeníc bola v minulom volebnom
období obnovená sála, chodba a malá
miestnosť v prednej časti, ako aj sociálne
priestory v zadnej časti niekdajšej kúrie.
Zdá sa, že rekonštrukcia kaštieľa by v blízkej
budúcnosti mohla pokračovať – tentoraz
z projektových zdrojov.
Mesto v spolupráci s konzultačnou
spoločnosťou
pripravuje
žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z viacerých
projektových zdrojov. Jedným z nich je

tzv. nórsky fond, grantový systém, v rámci
ktorého Nórsko, Island a Lichtenštajnsko
prispievajú na rozvoj rozvíjajúcim sa štátom
EÚ. Granty poskytujú tieto krajiny výmenou
za výhody, ktoré im plynú z Dohody
o Európskom hospodárskom priestore,
zabezpečujúcej pre ne prakticky rovnaké
možnosti v oblasti voľného pohybu tovaru,
osôb, služieb a kapitálu ako v prípade
členských štátov EÚ.
Projekt rieši výmenu strešnej krytiny
kaštieľa, rekonštrukciu stropu a časti
objektu kaštieľa za asi 700 tis. eur. „Strecha
→3
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a to preto, že vopred sa nevie, kedy sa dosiahne
pripravenosť pozemkov na ich predaj. Slovo
dostal aj jeden z občanov, ktorý si už podal
žiadosť o predaj pozemku. Navrhol, aby bolo
umožnené jedného záujemcovi požiadať aj
o viac pozemkov súčasne. Kvitoval, že pri
viacerých žiadostiach budú uprednostňovaní
Želiezovčania, mali by však podľa neho
zároveň plniť aj podmienku, že nie sú
vlastníkmi ďalších nehnuteľností. Primátor
Ondrej Juhász podotkol, že o niektoré
pozemky majú už teraz záujem viacerí
uchádzači, celkovo je viac záujemcov,
ako voľných pozemkov. Primátor dodal,
že mesto o niekoľko mesiacov otvára
ďalšiu lokalitu s vyčlenenými stavebnými
pozemkami. Ide o Rozmarínovú ulicu, kde
sa vytvorí 8 stavebných parciel pri ceste
v lokalite autokempingu. Výhodou týchto
pozemkov bude, že sú tam vybudované
všetky inžinierske siete.
Počas krátkej prestávky bolo pripravené
Ďalšie stavebné pozemky majú onedlho vzniknúť na uznesenie aj so zmenami, vyplývajúcimi
Rozmarínovej ulici, kde sú všetky inžinierske siete k z rozpravy. Z nich vyplynulo, že jeden
dispozícii.
(foto: op)
záujemca môže požiadať maximálne
1→

Prítomní sa zaoberali pozmeňujúcim
návrhom Miroslava Krišku, aby žrebovanie
bolo verejné a okrem žiadateľov boli
žrebované aj pozemky. Podľa právnika mesta
Petra Nyúla mesto nemôže nútiť záujemcov,
aby si kúpili pozemok, ktorý v skutočnosti
nemajú záujem. Dodal, že v zásadách je
zakotvené, že termín predaja určí primátor,

o tri pozemky, kúpiť však môže len jeden.
Žrebovanie sa uskutoční verejne, na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Uznesenie s týmito
zmerani zastupiteľstvo schválilo.
Schávilo aj žiadosť o predaj nehnuteľnosti –
pozemok pod budovou, vlastnenou žiadateľmi
na Ul. SNP za cenu 23,79 eura/m2, celkovo
za 2973,75 eur. MsZ schválilo aj prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta
Poľnohospodárskemu družstvu Kukučínov vo
výmere 7448,18 m2 a Poľnohospodárskemu
družstvu Pohronie Želiezovce vo výmere
3665,48 m2, v oboch prípadoch za nájomné
100 euro/hektár/rok. Schválilo aj predaj
parcely s rozlohou 31 m2 na Jókaiho ulici za
sumu 206,77 eur. Zobralo na vedomie správu
hlavného kontrolóra o výsledku finančných
kontrol, správu o kontrole plnenia uznesení
MsZ a správu o činnosti mestskej polície
za august. Náčelník MsP Roland Hanzo
informoval prítomných o zmenách, ku ktorým
malo dôjsť od októbra, týkajúcich sa najmä
načasovana služiem MsP. Ich podstatou je, že
mestskí policajti budú cez týždeň prednostne
slúžiť cez deň, cez víkend zas v noci. (ik)

Mestský mikrobus vozí od septembra do školy
už aj deti z Jarku
Začiatok nového školského roka priniesol isté zmeny nielen v školách,
ale aj v živote obyvateľov odľahlejších mestských častí Želiezoviec a
niektorých pracovníkov mesta. Kým do konca júna muselo mesto
zabezpečiť dopravu detí do škôl a späť iba z mestskej časti Karolína,
od septembra pribudla aj mestská časť Jarok. Od začiatku mesiaca
totiž kvôli katastrofálnemu stavu vozovky na ceste smerom do Jarku
prestali premávať autobusy. Vodič, zamestnanec mestkského úradu,
chodí každé ráno najprv na Karolínu, odkiaľ odvezie v priemere 8

Žiadosť obyvateľov 64 bytov domu opatrovateľskej starostlivosti (DOS)
na Komenského ulici o výmenu okien, v minulosti podporená aj
petíciou, bude v dohľadnej dobe uspokojená. Bude to jedna z investícií,
ktoré budú hradené z novoprijatého úveru. Výmena okien na objekte
DOS si vyžiada 165 tis. eur. Zmluva bola podpísaná v septembri,
realizácia sa má uskutočniť ešte v tomto roku, podľa plánov by práce
mali byť dokončené do Vianoc. Výmena výplní otvorov je však len
prvým krokom rekonštrukcie objektu, podľa primátora bude treba skôr
či neskôr riešiť aj zateplenie strechy a fasády, čo si podľa predbežných
prepočtov vyžiada okolo 650 tis. eur.
(ik)

detí, ktoré vyloží pred budovou školy a následne sa vydá do Jarku,
kde nastupuje 4-5 školákov a rodičia so škôlkarmi.
„Je to veľký prínos, že mesto takýmto spôsobom zabezpečilo
dopravu, inak by sme mali veľký problém dostať sa do mesta. Stav
cesty sa zhoršil najmä po minulej zime následkom solenia a častým
prejazdom nákladných áut, prevážajúcich poľnohospodársku
produkciu,” hovorí jedna z matiek, sprevádzajúcich svoje dieťa do
škôlky. Cesta je naozaj v katastrofálnom stave. „Nemôžeme sa čudovať
autobusovej spoločnosti, že tadeto nechcú púšťať autobusy, táto cesta
je v istých častiach takmer nepriechodná. Je otázne, dokedy to náš
mikrobus vydrží bez poruchy,” kladie si oprávnenú otázku mestský
vodič Miroslav Kokoška, ktorý sa cestou snaží o takmer nemožné
– vyhnúť sa výtlkom. Napriek sťaženým podmienkam plní MsÚ túto
úlohu v duchu vyhlásenia primátora Ondreja Juhásza, podľa ktorého
samospráva nerozmýšľa v mestských častiach, ale o celku, preto
sa snaží vytvoriť všetkým občanom aspoň podobné podmienky,
napríklad aj v oblasti cesty do školy.
(ik)
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je staticky narušená, strop je životu
nebezpečný, preto ich rekonštrukcia
bude vážnym krokom k záchrane
a stabilizácii budovy. Časť kaštieľa
sa z týchto zdrojov navráti do
pôvodného stavu a nám zostane
úloha pokračovať v rekonštrukcii
vnútorných priestorov,“ vyhlásil
primátor Ondrej Juhász.
Podľa pracovníčky oddelenia
výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia MsÚ
Gabriely Bielikovej sú v súčasnosti
k dispozícii aj ďalšie projektové
výzvy na nenávratné financovanie
obnovy kaštieľa, ale aj parku.
„Ďalším možným zdrojom je

projektová výzva Ministerstva kultúry SR
s názvom Obnovte si svoj dom, v rámci
ktorého poskytuje finančný príspevok do výšky
950 tisíc eur. Tretím programom, z ktorého
by mesto mohlo financovať rekonštrukciu
kaštieľa je Interreg V-A SK-HU, v rámci
ktorého sa poskytuje maximálne 1,5 milióna
eur na spoluprácu partnerov zo Slovenska
a Maďarska, aj ich investičné aktivity.“
Dodáva, že v ideálnom prípade by mesto
okrem rekonštrukcie strechy a jedného krídla
kaštieľa pristúpilo aj k revitalizácii parku.
V rámci nej by boli opravené spevnené
plochy, verejné osvetlenie, vybudované
dve detské ihriská a revitalizovaná zeleň
asanáciou starých, nebezpečných drevín
a výsadbou nových.
(ik)

Cintoríny, odpad, premávka - aj o tom sa diskutovalo
na septembrovej schôdzi MsZ
V diskusii
septembrového
zasadnutia
mestského zastupiteľstva sa jej účastníci
venovali širokému spektru oblastí. V jej úvode
Pavel Polka oboznámil prítomných s tým, že
na jednej z lávok cez potok Vrbovec sa osobe
na vozíku stal úraz. Poslanec zároveň vyzval
kompetentných k oprave nájazdov lávok,
zároveň aj k aktivite v inej veci – vybudovaniu
urnového hája v miestnom cintoríne. Primátor
uistil prítomných, že sa v tejto veci bude robiť.
Ľudovít Baka sa pýtal na priebeh prác
na rekonštrukcii strešného systému ZŠ
s vyučovacím
jazykom
maďarským.
Primátor potvrdil, že práce budú ukončené
podľa harmonogramu koncom októbra.
Poznamenal, že výmena takej veľkej strechy
nie je jednoduchá, avšak škody, ktoré vznikli
následkom dažďov, keď bola rozobratá stará
strešná krytina, nebudú ťažiť mesto, budú
uhradené z poistenia. Zároveň požiadal
o objektivitu pri hodnotení celej tejto
investície, aké sa podľa neho inde robia
z projektových zdrojov. Dodal, že mesto
do stavby investuje značne veľa vlastných
prostriedkov, pričom v minulosti sa do
objektu desaťročia neinvestovalo. Zároveň
vyhlásil, že prehodnotil svoj názor, že minulosť
treba nechať minulosťou. Naopak, tvrdí, treba
hovoriť o minulosti, bez čoho sa často nedajú
pochopiť aktuálne súvislosti.
O slovo sa prihlásili aj prítomní občania.
Ľudmila Pivarčiová pochválila údržbu
cintorínov, ktorá sa vraj zlepšila po tom,
čo to prevzalo mesto. Zároveň požiadala
o vyčíslenie finančnej stránky správy
mestských cintorínov a zverejnenie údajov.
Dotkla sa aj témy vývozu odpadu, keď sa
vyslovila, že pracovníci mesta mali miešať
bioodpad
s komunálnym
odpadom.
Primátor prisľúbil, že mesto pripraví správu

o financovaní správy cintorínov. Akokoľvek rodinnom dome na Hronskej ulici, zvýšená
to však dopadne, poznamenal primátor, bolo premávka kamiónov na hlavnom cestnom
dobré, že to mesto prevzalo, zodpovednosť je ťahu a ďalšie. Primátor vo svojej odpovedi
tým priamo na ňom. Podobne to je s ďalšími spomenul, že projekt budovania prestupného
činnnosťami, napríklad s vývozom odpadu. bývania by mal ukončiť problémy, ktoré sa
V súvislosti s tvrdením o miešaní rôznych podľa diskutujúceho vyskytujú na Hronskej
druhov odpadu pri zbere primátor povedal, že ulici. Do domov, ktoré sa majú postaviť
na neurčité narážky bez konkrétneho uvedenia v lokalite za katolíckym cintorínom, budú
osôb, miesta a času nebude reagovať, pretože presťahovaní obyvatelia z niektorých domov
často práve tento prístup bráni náprave. na Školskej, Petőfiho a Sládkovičovej ulici,
Následne opísal priebeh vývozu odpadu ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave.
počas dní, keď sa zbiera aj bioodpad. „To, čo Následne budú tieto domy zbúrané. Čo
obyvatelia nevidia, je, že po dennom
vývoze komunálneho odpadu sa vozidlo
vyčistí a znovu ide na zber, tentoraz
bioodpadu. Zastupiteľsto odsúhlasilo
kúpu repasovaného kukavozu, ktorý
bude využitý na zber bioodpadu a pre
prípad výpadku hlavného vozu,“
povedal primátor a dodal: „Všetkým
pracovníkom pri týchto činnostiach
patrí vďaka a uznanie. Naše mesto
nefunguje ako bežná samospráva, kde
sú len úradníci. Aby mesto ušetrilo na
službách, prevádzkuje tieto činnosti nad
rámec svojich základných povinností.“ Hustá nákladná doprava cez Želiezovce by sa mala
Vedúci oddelenia služieb Peter Haris zmierniť otvorením nákladného mosta v Komárne
vyhlásil, že záležitosť prešetrí. Ladislav
Sokol na základe osobnej skúsenosti potvrdil, sa týka hustoty premávky nákladných áut
že pracovníci pri vývoze odpadu vykonávajú po hlavnej ceste, podľa primátora by malo
svoju robotu svetomite. Na jeho otázku dôjsť k jej výraznému zníženiu po otvorení
o stave príprav rekonštrukcie telocvične nákladného mosta v Komárne, vďaka
T18 primátor odpovedal, že zmluva bola ktorému bude značná časť nákladnej dopravy
podpísaná, v súčasnosti je na ex-post kontrole, presmerovaná na ťah Komárno, Nové Zámky,
po jej skončení sa môžu začať práce, ktoré sú Nitra, Topoľčany, smer Poľsko. Pavol Ivan sa
spýtal na obstaranie vozidla s cisternou na
naplánované na 110 dní.
Tibor Goras spomenul niekoľko prípadov, odvoz obsahu žúmp z domácností. Podľa
ktoré treba podľa neho riešiť: prístup vozidla Petra Harisa bolo vozidlo už vysúťažené, bude
na odvoz TKO k nádobám na Mierovej ulici s objemom 11 m3 a bude stáť asi 32 tis. eur.
(ik)
sťažený parkujúcimi autami, neporiadok pri
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Všetko by bolo lepšie, keby sme menej politizovali
Začiatkom leta sme informovali o
prebiehajúcich i plánovaných investičných
aktivitách mesta, pričom sme uviedli aj
predbežné termíny. Napriek tomu, že
práce pokračujú, ukazuje sa, že nie všetky
termíny budú dodržané. Aj z tohto dôvodu
sme primátora mesta Ondreja Juhásza
oslovili a požiadali sme ho o rozhovor.
- Prečo všetko tak dlho trvá? Napriek tomu,

že som si na to už zvykol a keď sa hovorí o
termínoch, snažím sa počítať s rezervou, nie
vždy sa dá všetko predpokladať. Napríklad
začatie stavby cyklotrasy. Mesto malo všetko
pripravené ešte v apríli, počítali sme s tým,
že schvaľovací proces istý čas trvá a tak
realizácia sa začne až v júni. Nepočítali sme
však s tým, že posúdenie projektu bude až tak
zdĺhavé.
Všetko dlho trvá. Je to už tak. Snažím sa
neprikladať dôraz na to, čo sme my nezavinili.
Pre mňa je dôležité, aby sme my boli na všetko
pripravení.
Občania sledujú jednotlivé investície
a viac ako čokoľvek iné ich zaujímajú
termíny, kedy sa niečo začne, dokedy budú
prebiehať práce a kedy čo bude odovzdané
do užívania.
- Ja viem. Poznám Želiezovčanov a tiež som
taký, že chcem mať všetko hneď. Uznávam,
že je ťažko pochopiteľné, že napríklad
samotná stavba trvá omnoho kratšie, než jej
vybavovanie a príprava. Všetci videli, ako sa
stavalo obchodné centrum v strede mesta,
každý deň, každý týždeň sa niečo pohlo.
A trvalo to pol roka. Ale za tým všetkým
je plánovanie, vybavovanie schvaľovanie a
príprava. A to všetko trvalo viac ako tri roky.
To však nebolo vidno.
Počúvam veľa kritiky od občanov. Podľa
niektorých sa robí príliš málo, podľa iných
zase príliš veľa. A sú aj takí, ktorí tvrdia, že
sa nerobí nič. Tí, ktorí vidia, čo všetko sa robí,
tí kritizujú, prečo sa namiesto toho nerobí
niečo iné. Podľa niektorých sú najdôležitejšie
škôlky a školy, podľa druhých cesty a chodníky.
Niekomu sa zdá zbytočná cyklotrasa, niekomu
detské ihrisko. A ja zase viem, že dôležité je
všetko.
Na čom sa aktuálne pracuje?

- Končia sa práce na budove mestského úradu, kde sa dovtedy nesvietilo.
pokračuje rekonštrukcia strechy maďarskej Nikdy som nerozmýšľal tak, že toto robíme
základnej školy. Vo Svodove za katolíckym pre tú mestskú časť, toto pre tamtú. Robíme
kostolom bola zlikvidovaná čierna skládka to pre občanov mesta. Keď podnikáme
a tento priestor sa rekultivuje. Ukončuje kroky k vráteniu mikulského parku, keď
sa verejné obstarávanie, dokonca sme už poskytujeme objekt na zriadenie sídla
podpísali zmluvu o rekonštrukcií športovej tamojšiemu občianskemu združeniu, keď
haly (T18), ktorá slúži obom školám, teraz rekultivujeme priestor pri svodovskom
gymnáziu i športuchtivým občanom mesta a cintoríne, nerobíme to pre mestskú časť,
okolia. Podpísaná je aj zmluva k cyklotrase, ale pre občanov mesta. Onedlho prebehne
ale ešte musí prejsť ďalšou, expost kontrolou. verejné obstarávanie na dokončenie chodníka
Takže termín začatia výstavby je len posunutý, v Mikule, mikulská materská škola bude
ale niektorí občania už začali pochybovať, či sa rekonštruovaná a rozšírená, vo Svodove na
výstavba vôbec uskutoční. Práve som podpísal kultúrnom dome budú vymenené okná, už
zmluvu na výmenu okien na bytovke DOS, sú objednané. To všetko robíme pre občanov
kupujeme vozidlo na odvoz komunálneho mesta, bez ohľadu na to, v ktorej mestskej
odpadu, ale aj vozidlo na odvoz fekálií. časti žijú.
V júnovom čísle novín ste v rozhovore Myslím si, že väčšina občanov má
hovorili o tom, ako sa niektoré investície reálny pohľad na aktivity samosprávy a
musia
uprednostniť
pred
inými, smerovanie mesta.
napríklad potrebné opravy či dokonca - Aj ja. Ale som presvedčený, že je potrebné
riešenia havarijných stavov. Niektorí prehodnotiť kritériá prideľovania dotácií
občania však pri svojej kritike neberú do občianskym združeniam a organizáciám
úvahy financovanie, teda čo je hradené z pôsobiacim v meste. V minulosti, keď mesto
vlastných zdrojov a čo z rôznych fondov... na to nemalo, nedostávali nič a fungovali v
- Hovoril som o tom, že niektoré investície treba prospech občanov. Vďaka tomu, že sa nám
uprednostniť, že nedá sa len budovať niečo podarilo finančnú situáciu mesta stabilizovať,
nové, ale treba aj opravovať a rekonštruovať dotácie sú štedro prideľované a združenia
staré. Ale asi nestačí povedať a napísať, treba medzi sebou súperia. Snahou nech je, aby
to stále opakovať. Už sa písalo aj o tom, sa čo najviac občianskych združení zapájalo
ako je to s projektmi. Nikto sa nás nebude do väčších kultúrnych akcií organizovaných
pýtať, čo potrebujeme viac alebo menej. Je mestom.
vypísaná výzva a my buď zareagujeme alebo V júnovom rozhovore ste spomínali
nie. A niektorí stále kritizujú, že prečo ideme zakúpenie tzv. finišera na asfaltovanie
budovať cyklotrasu, keď potrebujeme opraviť miestnych
komunikácií.
Bol
už
cesty a chodníky. Tak im treba zopakovať, odskúšaný?
že na opravu chodníkov a ciest nám nikto - K finišeru bolo potrebné dokúpiť nejaké
nič nedá a keď ponúkajú na cyklotrasu a my komponenty, podarilo sa nám zostaviť partiu
nebudeme chcieť, tak nedostaneme nič.
ľudí, ktorí s tým budú pracovať. A potom
A keby mesto nereagovalo na výzvy, začneme postupne opravovať najviac rozbité
kritizovali by vás, že nečerpáte fondy. cesty. Dokončíme Sládkovičovu ulicu, kadiaľ
Niektorí ľudia sú nastavení tak, že nech je povedie cyklotrasa a budeme pokračovať
to akokoľvek, vždy budú niečo kritizovať. Pionierskou a ďalšími najviac rozbitými
Ale to sú len niektorí jednotlivci.
- Alebo tá otázka, koľko sa investovalo
do konkrétnej mestskej časti. No kto
takto rozmýšľa? Ja nikdy nerozmýšľam,
čo ide do ktorej mestskej časti? Pre
mňa je to jedno celé mesto, a čo je
potrebné, treba zabezpečiť.
Školy neslúžia všetkým mestským
častiam? Ak sa vďaka zatepleniu
ušetrí na prevádzke budovy mestského
úradu, netýka sa to celého mesta?
Keď ide o pracovné príležitosti alebo
riešenie bytovej otázky, netýka sa to
všetkých mestských častí?
Pri plánovaní rekonštrukcie verejného
osvetlenia bolo prvotným zámerom
riešiť len hlavný ťah a my sme to
odmietli. Povedali sme: Buď celé
mesto alebo nič! A tak sa svieti
vo všetkých uliciach, vo všetkých Po doplnení potrebnej technickej vybavenosti mesto
mestských častiach, dokonca aj tam, pristupuje k oprave svojich ciest.
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ulicami. Som presvedčený, že nás to výrazne
posunie vpred.
Pracujeme na mnohých veciach, ale dokonca
aj projektové výzvy sú najčastejšie zamerané
na údržbu a opravy. A mnohé z tých opráv
boli potrebné už pred rokmi. Vtedy sa
neurobili, robia sa až teraz. Prečo? Rád by som
sa viac sústredil na nové veci. Všímam si, že
v okolitých krajinách, napríklad v Maďarsku,
Česku, Poľsku, aj tie menšie sídla majú vlastné
plavárne. Ja chcem zrekonštruovať naše
kúpalisko, zatiaľ som však nenašiel dostatok
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pochopenia.
Všetko by bolo lepšie, keby sme viac ťahali
za jeden povraz. Keby sme viac pracovali a
spolupracovali a nie naprázdno politizovali.
Nestačí len z diaľky sledovať, čo druhí robia
a keď sa niečo vydarí, privlastniť si zásluhy a
keď sa nevydarí, dištancovať sa a kritizovať
tých, ktorí na tom pracovali.
Chceli by ste niečo dodať?
Spomeňme si, aká bola situácia pred šiestimi
rokmi a ako sa odvtedy zmenila.
Teraz, okrem toho, že je stabilizovaná

Maďarský, poľský, lotyšský,
taliansky folklór na námestí
Koniec leta a želiezovské hody sú už niekoľko rokov spojené s Pohronskou verbovačkou. Tá
sa konala už ôsmy raz a opäť ako želiezovská súčasť medzinárodného folklórneho festivalu
Takí sme, ktorý prebiehal v niekoľkých obciach a mestách okresu.
Začalo sa to všetko pred Domom kultúry, kde sa z členov prítomných folklórnych súborov
sformoval krojovaný sprievod. Želiezovské súbory Kincső a Apró Kincső, potom Dunaújvárosi
Vasas Táncegyüttes, Borostyán a Mákvirág z maďarska, ZPIT Ziemi Boleslawleckiej z Poľska,
detský
folklórny
súbor
Līgo z Rigy (Lotyšsko) a
folklórny súbor Urbanitas z
talianskeho mesta Apiro.
Sprievod
reprezentujúci
ľudové kultúry rôznych
národov dorazil na Námestie
sv. Jakuba, kde sa spustila
jedinečná
želiezovská
Pohronská
verbovačka.
Ďalší program sa už
odohrával na postavenom
pódiu. Moderovala ho Beáta
Melecsky a prítomní si v
ňom mohli takmer až do
úplného zotmenia vychutnať zmes ľudových piesní a tancov niekoľkých národov.
Po skončení galaprogramu sa súbory stretli v Dome kultúry v medzinárodnom
tanečnom dome.
(šh)

Všetky časti rovnako dôležité

Pri alokovaní prostriedkov na rozvojové aktivity nie je vhodné uprednostňovať určité časti
mesta alebo komunity. Povedal to primátor mesta v nadväznosti na jemu avizovanú kritiku,
podľa ktorej mesto v investíciách znevýhodňuje mestskú časť Mikula. Ondrej Juhász vyhlásil,
že v oblasti rozvoja nerozdeľuje mesto na jednotlivé časti. „Nemienim to robiť ani v budúcnosti,
mojou snahou je budovanie patriotizmu voči celému mestu. Vieme však dokázať, že mesto
nielenže neznevýhodňuje mestskú časť Mikula, ale dokonca jej venuje mimoriadnu pozornosť.
Už pri plánovaní rekonštrukcie verejného osvetlenia, kedy prvotným zámerom bolo
riešiť len hlavný ťah mestom, sme takéto riešenie odmietli. Naše stanovisko bolo
jednoznačné: Buď celé mesto, alebo nič.“
Podľa primátora aj ďalšie aktivity samosprávy musia kritikom ubrať vietor
z plachiet a súdneho pozorovateľa presvedčiť, že pri plánovaní sa myslí aj na
mestské časti. „Okrem toho, že máme pred dverami rekonštrukciu a rozšírenie
materskej školy v Mikule, robíme aj na dobudovaní chodníka pri hlavnej ceste
v tejto mestskej časti. V prípade tejto investície už prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa. Rovnako sa tejto mestskej časti týka aj výstavba cyklotrasy,
umožňujúcej bezpečný prejazd cyklistov do mesta,“ hovorí primátor. Jeho
slová o aktivitách mesta v Mikule potvrdzuje aj splnenie dvoch dôležitých
požiadaviek Občianskeho združenia Mikulčan. Ide o poskytnutie objektu na
účely zriadenia sídla OZ a získanie mikulského parku do majetku, o čo sa mesto
v predchádzajúcich rokoch snažilo viackrát, no bezvýsledne.
(ik)

finančná situácia a môžeme investovať, sme
navyše pripravení reagovať na každú výzvu!
Opravili sme štadión a pokračujeme ďalšími
objektmi. A postupne začneme aj s opravami
ciest a chodníkov. Lacnejšie, ako v iných
obciach, lebo to budeme robiť vo vlastnej réžii.
Takže opravujeme, investujeme, budujeme,
čerpáme fondy a efektivizujeme. Zdá sa to
niekomu málo? Podľa mňa sa nemáme za čo
hanbiť, skôr naopak.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Vynikajúce športové
výsledky ZŠ s VJM
v Želiezovciach
Odbor školstva na Okresnom úrade v Nitre,
ktorý z poverenia Ministerstva školstva
vykonáva úlohy krajskej školskej správy,
pripravuje v každom školskom roku rebríček
škôl v kraji a podľa okresov z pohľadu
úspešnosti v jednotlivých oblastiach. V oblasti
športu a telesnej výchovy zabodovala
v minulom školskom roku ZŠ s VJM
v Želiezovciach, ktorá z 57 ZŠ v okrese
skončila s 50 bodmi na 8. mieste. Predstihlo
ju 6 levických a 1 kozárovská škola, čiže medzi
školami regiónu bola najúspešnejšia.
Úspech dosiahla dobrými umiestneniami
svojich žiakov v okresných a krajských kolách
v malom futbale v súťaži zmiešaných družstiev
McDonald`s Cup a atletike, konkrétne
v štafetovom behu, skoku do výšky a do diaľky,
vrhu guľou a hode kriketovou loptičkou. Deti
na súťaže pripravili telocvikári Gabriel Duchoň
a Imrich Markovics. V malom futbale to boli
Sára Alt, Daniel Cellahó, Orsolya Hereng,
Daniel Horváth, Barnabás Kapusta, Sebastián
Lakatoš, Ondrej Lakatoš, Andrea Nagy, Kristóf
Szabó a Ronin Varga, v atletike Beatrix Balla,
Dóra Molnár, Zsófia Hudák a Barbara Furár,
ktorí pre školu tento úspech vybojovali.
Poradie škôl regiónu: 1. ZŠ s VJM Želiezovce, 2.
ZŠ s MŠ Čaka, 3. ZŠ Želiezovce, 4. ZŠ Zbrojníky,
5. ZŠ Gábora Barossa s VJM Čata, 6. ZŠ Farná,
7. CZŠ s MŠ Keť, 8. ZŠ P. Ruskov, 9. ZŠ s VJM T.
Lužany, 10. ZŠ T. Lužany. Niekoľko ďalších škôl
regiónu sa súťaží nezúčastnilo.
(ik)
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V želiezovskom gymnáziu majú čo ponúknuť
Husársky kúsok. Tak by sa dal nazvať činnosť rodičov môžu v tomto smere zaujímať najmä
Gymnázia J. A. Komenského v Želiezovciach porovnateľné výsledky. V tejto oblasti podľa
v ostatnom období. Pred rokom gymnázium riaditeľky stoja za zmienku výsledky externej
s
vyučovacím
jazykom
maďarským časti maturít. Poslední maďarskí štvrtáci
„prevzalo“ jediný, osirotený končiaci urobili test zo slovenského jazyka a literatúry
ročník slovenského gymnázia, čím vznikla najlepšie v kraji, v testoch z maďarského
jediná inštitúcia. Slovenské gymnázium jazyka sa umiestnili na 3., z matematiky na
v ostatných rokoch zápasilo s rapídnym 6. mieste v kraji.
poklesom študentov aj tried, avšak pod Škola vhodne pripravuje svojich študentov,
vedením riaditeľky Kataríny Cserbovej sa keďže pomer absolventov pokračujúcich
asi podarilo dostať cez mŕtvy bod. Prvýkrát v štúdiu na VŠ je veľký. Po absolvovaní
po troch rokoch sa podarilo otvoriť prvú vysokoškolského štúdia sa z nich stávajú
triedu a zachovať tak stredoškolské
vyučovanie v slovenskom jazyku
v
meste. Gymnázium
otvorilo
maďarskú prvú triedu s 13 a slovenskú
prvú triedu s 11 študentmi, ich počet
však medzitým narástol na 12, a tak
vyučovanie v maďarskom jazyku
teraz prebieha vo všetkých ročníkoch,
v slovenskom jazyku zatiaľ iba
v prvom.
Aj v ďalšom období chce riaditeľstvo
venovať veľkú pozornosť zápisom, Otvorenie školského roka v slovenskej 1. triede.
resp. vhodnej propagácii školy. „V
rámci toho navštevujeme základné školy, lekári, učitelia, lekárnici, výskumníci,
psychológovia.
Výhodou
pozývame žiakov končiacich ročníkov, pre ekonómovia,
ktorých organizujeme dni otvorených dver gymnázia je aj rekonštruovaná budova
a ďalšími spôsobmi upriamujeme pozornosť s modernizovaným zariadením. Vyučovanie
na výhody želiezovského gymnázia. Vzťhay so prebieha v objekte, ktorý bol rekonštruovaný
základnými školami udržujeme v regióne od len pred niekoľkými rokmi, jeho vybavenie
Levíc po Kamenín, od Keťu po Ipeľský Sokolec. je vďaka nadšeným pedagógom neustále
Vyžaduje si to veľa práce, našťastie máme doplňované z rôznych projektov. „Z
čo ponúknuť,“ hovorí riaditeľka Katarína dotácie samosprávneho kraja a mesta sme
Cserbová. Prípadných záujemcov a ich vytvorili miestnosť na trávenie voľného času,

Umenie z druhej strany
V piatok 27. septembra bola v Dome kultúry
otvorená zaujímavá výstava s rovnako
zaujímavým názvom. Aj keď pod pojmom
„druhá strana“ si každý môže predstaviť
niečo iné, ak je organizátorom výstavy
Ústav na výkon trestu odňatia slobody,
pravdepodobne väčšine z nás začína byť
jasné, koľká bije...
„Tento názov sme zvolili jednak preto, že
autori vystavených diel sa nachádzajú na
pomyselnej druhej strane – druhej strane
mreží, spoločnosti, morálnych noriem
– a jednak preto, že hlavným cieľom tejto
výstavy je poukázať na druhú stránku ich
osobnosti, ich schopností, ukázať na to,
že napriek tomu, že spáchali trestný čin,
dokážu produkovať umelecky hodnotné
výtvory, ktoré, naopak, môžu byť v prospech
spoločnosti,“
povedal
v
otváracom
príhovore vedúci oddelenia výkonu
trestu ÚVTOS Kristián Horváth a dodal:
„Hlavnou pohnútkou bola snaha dostať do
povedomia skutočnosť, že ľudia nie sú iba zlí
alebo dobrí a osoby vo výkone trestu odňatia
slobody nie sú iba kriminálnici, ktoré sú na
záťaž spoločnosti. Napriek tomu, že v živote

spravili možno niekoľko chybných rozhodnutí,
za ktoré musia pykať, mnohí z nich sú
zruční remeselníci, či nadaní umelci.“
Na výstave, ktorej otvorenie spestrilo
vystúpenie žiakov ZUŠ F. Schuberta, ale
aj krátky príhovor riaditeľa ÚVTOS plk.
Ervína Janšíka, bolo možné vidieť rôzne
kresby, akvarely, olejomaľby, medzi nimi aj
reprodukcie známych diel, ale aj modely a
iné ručné práce.
Odsúdení, okrem toho, že v rámci svojho
pevne stanoveného denného rozvrhu majú
osobné voľno či individuálnu činnosť,
svoje záľuby môžu rozvíjať aj v záujmových
krúžkoch, ktorých je momentálne päť:
fitnes - pohybový, akvaristický, hudobný a
estetizačno-údržbársky krúžok a výtvarný
krúžok, ktorý vedie Miroslav Janík.
Ako nám prezradil Kristián Horváth,
niektorí z tvorivých odsúdených svoj talent
v sebe objavili až vo výkone trestu: „Keď bol
doma, nikdy sa tomu nevenoval, ani netušil,
že dokáže kresliť a maľovať, začal drobnými
grafikami, ceruzkou kreslil nejaké portréty
známych osobností, rodinných príslušníkov
a postupne prešiel na maľovanie olejom,

o ktorý študenti prejavujú obrovský záujem.
Práve sa nám začína projekt Zvyšovanie
úrovne čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu,
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho
fondu, vďaka ktorému získa gymnázium
najmodernejšie technické vybavenie. Pomocou
neho budeme môcť teoretické vyučovanie
študentom
lepšie
ilustrovať
pomocou
virtuálnej reality alebo 3D tlačiarní. Vďaka
projektu posilníme vyučovanie robotiky,
aplikovanej biológie, obchodnej angličtiny
a nemčiny. V budúcom školskom roku
bude možnosť zorganizovať exkurziu do
Švajčiarska, kde študenti navštívia časticový
urýchľovač CERN a ďalšie zaujímavosti
krajiny,“ menuje riaditeľka prínos projektu.
Minimálne dvakrát ročne organizujú
návštevy divadiel, dodáva učiteľ Kristián
Soóky, ktorý informuje aj o tom, že študenti
gymnázia majú možnosť získať európsky
vodičský preukaz na počitače. Oprávnenie
ECDL, ktoré zaisťuje výhodu na pracovnom
trhu aj v ďalších štúdiách, získavajú priamo
v škole a bezplatne. Dlhodobejším plánom
gymnázia je dokonca získať oprávnenie
testovacieho centra v tejto oblasti.
Výsledky aj vyhliadky poukazujú na
výhodnosť želiezovského gymnázia pri výbere
strednej školy. Podľa riaditeľky rodičia, ktorí sa
oboznámia s jeho ponukou, neváhajú zapísať
svoje dieťa do Želiezoviec, dokonca niekedy
aj za cenu opakovania ročníka. Tajomstvom
je dať šancu, o ostatné sa už v gymnáziu
postarajú.
Ladislav Levicky

ale až do takej miery, že jeho diela sú do
detailov prepracované. Som presvedčený, že
skutočne odrážajú jeho vnútorné prežívanie.“
Ako zaznelo z neformálnych rozhovorov
s prítomnými, odsúdení, ktorí sa venujú

záujmovej činnosti, spravidla sa do výkonu
trestu nevracajú. Potvrdzuje sa tým dávno
známy poznatok, že neschopnosť človeka
viesť riadny život pramení mnohokrát
okrem iných problémov aj z nedostatku
pozitívnych záujmov.
(šh)
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Zo života ZŠ
Siedmaci zo ZŠ Želiezovce opäť víťazmi v Daj si čas
Siedmaci zo ZŠ Želiezovce opäť úspešne
reprezentovali svoju školu v zábavno-súťažnej
televíznej relácii Daj si čas. 9. septembra si
v štúdiu RTVS zmerali sily so ZŠ Palárikovo
a po tretíkrát zvíťazili (17 : 3). V relácii

s moderátormi Monikou a Mimom predviedli
dva štvorčlenné tímy svoje vedomosti
z histórie, ale aj zručnosti, fantáziu, pohotovosť
a tímovú spoluprácu. Svojím víťazstvom získali
pre školu 200 eur. Po súťaži si žiaci prezreli

budovu RTVS, kamerový dispečing, strižňu,
štúdiá spravodajstva RTVS, Dámskeho magazínu
a zúčastnili sa skúšky Sama Tomečka a jeho kapely
v Milujem Slovensko. Relácia bola odvysielaná
v sobotu 19. októbra na STV1.
(ZŠ)

Nová scénička –
zahrajme sa na divadlo

Slávnostné pasovanie prvákov
Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť
na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel…
Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov
bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v
školských laviciach naučili. Na prváčikov
čakal slávnostný deň. Rodičia detí boli 24.
septembra svedkami výnimočnej udalosti
– pasovania žiakov 1. ročníka do „cechu
školského“. Pre prvákov boli pripravené
úlohy – disciplíny ako recitovanie, spievanie,
počúvanie, rytmika, počítanie, cvičenie
i viazanie šnúrok. Naši najmladší sa museli
spoľahnúť len na svoje vlastné sily. So
všetkými úlohami sa popasovali a presvedčili
prítomných o tom, akí sú šikovní.
Po splnení jednotlivých disciplín sa
mohol začať slávnostný akt. Po zložení
„Sľubu prváka“, kde sa všetci zaviazali
svojim učiteľom a rodičom zodpovedne
si plniť svoje povinnosti, múdro používať
slová, pomáhať si a prejavovať odvahu
aj trpezlivosť, mohli byť žiaci 1. A, 1.
B, 1. C a 1. D prijatí do našej základnej
školy. Postupne predstúpili pred pani
riaditeľku, ktorá ich pasovala veľkou
ceruzkou. „Prvácky sľub“ zložili i prvácke
pani učiteľky, ktoré sľúbili, že sa tiež budú
svedomito pripravovať na hodiny a všetky
deti naučia, čo treba. Aby na tento deň naši
prváčikovia nezabudli, dostali pamätnú
medailu a svoj prvácky sľub potvrdili
odtlačkom prsta na tabuľke svojej
triedy. Tie spoločne pripravili so svojimi

pani učiteľkami a pripevnili na ovocné
stromčeky, ktoré si v závere každá prvácka
trieda vysadila, a o ktoré sa budú žiaci starať
počas nasledujúcich deviatich rokov školskej
dochádzky.
Pekným slovom sa prváčikom, rodičom i
učiteľom prihovorila aj naša pani riaditeľka
Mgr.
Petra Tomašovičová, ktorá im
pripomenula, že začínajú dlhú cestu, na
ktorej sa naučia čítať, písať, počítať a rozumieť
množstvu vecí, ktoré ešte nepoznajú. Často si
od radosti aj zaspievajú, ale možno budú
i ťažšie chvíle. Ale sme tu my a spolu všetko
zvládneme.
Nakoniec nám pod vedením pani učiteľky

Divadlo Nová scéna v Bratislave ponúka
deťom rôzne divadelné predstavenia.
Žiaci ZŠ v Želiezovciach sa každoročne
zúčastňujú divadelných dielní Nová
scénička, kde si môžu na vlastnej
koži vyskúšať, ako vzniká divadelné
predstavenie.
Žiaci 5. ročníka sa 4. októbra opäť
zúčastnili tohto obľúbeného projektu. Pod
vedením známych slovenských hercov deti
nacvičili štyri rôzne divadelné spracovania
bájky Škovránok a sedliak a následne
ich predviedli v štúdiu Olympia svojim
spolužiakom. Takto vymyslené a nacvičené
divadlo prebúdza v deťoch fantáziu
a kreativitu, a súčasne umožňuje v príbehu,
ktorý si sami vytvoria, pochopiť a prežiť
ponaučenie, ktoré príbeh prináša.
(ZŠ)
Mgr. Márie Hronovskej zatancovali žiaci
zo školského Country krúžku. Projekt
Country v meste finančne podporil
Nitriansky samosprávny kraj a na tanečné
kostýmy prispel sumou 500 eur. Deti
domov odchádzali s hrdosťou a s peknými
spomienkami na vydarené podujatie. Za
pomoc ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli pri organizácii tohto milého
podujatia, najmä našim prváckym pani
učiteľkám Mgr. Zlatici Tršovej, Mgr. Márii
Hronovskej, Mgr. Kataríne Bielej a Mgr.
Miroslave Bielikovej, prváčikom a ich
rodičom a blízkym, deviatakom, pani
vedúcej školskej jedálne a ujovi školníkovi.
Aj tento rok táto tradícia
splnila svoj účel a zanechala
v očiach detí veľa radosti a
dojmov, z čoho sa všetci
veľmi tešíme.
Naši milí prváci, želáme
vám, aby sa vaše túžby
splnili, aby ste sa v škole
cítili
dobre,
aby
ste
okrem vedomostí zažili i
kopec radosti z objavovania,
ale i spokojnosti z dobrej
práce. Zdolávanie prekážok
občas trochu bolí. Vydržte,
veď to za to stojí!
Učitelia Vám môžu otvoriť
dvere, ale vstúpiť do nich
musíte sami.
(ZŠ)
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Želiezovčan v sérií Majstrovstiev Európy, najbližšou métou Formula 4
Tohtoročnú kartingovú sezónu začal
želiezovský pretekár Kristián Vincze Dóka
so zmiešanými pocitmi. Radosť z toho,
že sa podarilo zabezpečiť štart, najmä
v domácich súťažných sériách, zatienil fakt,
že pre finančné nároky súťaženia sa jeho
mladší brat Adrián musel s motoristickým
športom rozlúčiť. Je pritom nesporné, že
z pohľadu športovej slávy nášho mesta
je ukončenie, alebo s mierou optimizmu
prerušenie športovej činnosti mládežníckeho
kartingového pretekára Adriána Vincze Dóku
nepopierateľnou stratou, keďže nadanie mu
rozhodne nechýba.
Rozhodovanie nebolo ľahké, podľa starého
otca a trénera chlapcov Ľudovíta Dóku
však nebolo inej cesty a Adrián sa s tým
vyrovnal. Kristián svoju sezónu odštartoval
na prvých pretekoch Moravského pohára
a Majstrovstiev SR, v týchto súťažných
sériách však nepokračoval a svoju pozornosť
v prvom polroku upriamil na majstrovskú
sériu Slovenského kartingového pohára.
Počas sezóny nastala v jeho pretekárskej
činnosti zmena, o ktorej sa však zmienime
neskôr.
Na súťažiach, ktorých sa zúčastnil, potvrdil
svoje kvality. V marci štartoval Kristián
na Moravskom pohári a Majstrovstvách
Slovenska v rakúskom Brucku, kde v silnej
medzinárodnej
konkurencii
obsadil
konečné 3. miesto. V máji štartoval na
súťaži Slovenského kartingového pohára

v Trebaticiach, kde prvú jazdu vyhral,
v druhej pre technické ťažkosti skončil druhý,
no i tak sa mohol tešiť z celkového víťazstva.
V ďalšej súťaži tejto série vo Vecheci pri
Vranove nad Topľou najprv získal 2. miesto,
následne bol však pre technické záležitosti
diskvalifikovaný.
Svoju
dominanciu

v kategórii však potvrdil v druhej jazde,
ktorú vyhral.
V lete prišiel pozitívny zlom v jeho kariére,
keď zo stajňe ERT Racing Team prešiel
do rakúskeho tímu KRT Kirshcernhofer
Motorsport. Ako sa pre naše noviny vyjadril
jeho starý otec Ľudovít Dóka, bol v tom
aj kus náhody: „Spolu so svojimi známymi,
pretekármi zo Štúrova si išli pozrieť preteky
v Poľsku. Tam sa zoznámili s maďarským
chlapcom, jazdiacim za rakúsky tím, ktorý

práve hľadal rýchleho jazdca. Odporučili
Kristiána, ktorý dostal príležitosť a odvtedy
jazdí najmä Medzinárodné majstrovstvá
Rakúska a preteky stredoeurópskej zóny
Majstrovstiev Európy. V rakúskom oddieli jazdí
v kategórii Rotax Max Senior a je jediným
pretekárom zo Slovenska v tejto kategórii
a celkovo na európskej úrovni.
Z roka na rok postupuje na
vyššiu úroveň, jeho najbližším
cieľom je súťaž Formula 4.“
Už na prvých pretekoch
v novom tíme naznačil svoje
kvality, aj keď sa výsledky
ešte
úplne
nedostavili.
Udalosti opísal Kristián na
svojej stránke na sociálnej
sieti takto: „Boli to zatiaľ
moje najvačšie preteky v
motokárovom športe, kde som
štartoval vo farbách rakúskeho
tímu KRT Kirschenhofer
Motorsport. Na prekvapenie všetkých v tíme
som v piatok na voľnom tréningu zajazdil
najrychlejší čas spomedzi 33 jazdcov. Pozitívne
naladený som čakal na sobotňajšie merané
tréningy, kde som mal len 5 minút na to, aby
som zajazdil dobrý čas. V treťom kole, keď som
už išiel na čas, dostal som žltú vlajku a tak
som zajazdil len 12. najrýchlejší čas. V prvých
pretekoch som dobre odštartoval a postupoval
som dopredu. Dve kolá pred cieľom, keď som už
→9

OZNAM

V ÚVTOS Želiezovce sa koncom augusta už siedmykrát konala Olympiáda
pre odsúdených. Odsúdení súťažili v piatich disciplínach. Prvá kategória
súťažných disciplín bola zameraná viac na vytrvalosť a obsahovala tlak na
rovnej lavici (bench press) s fixnou váhou 80 kg a drepy s fixnou váhou 60
kg. Druhá kategória, zameraná na silové cvičenia, obsahovala preťahovanie
lanom, hod do diaľky basketbalovou loptou obojručne a zhyby na hrazde
naširoko.
Víťazné tímy získali síce netradičné, ale o to cennejšie odmeny. Tím na prvom
mieste si za svoj úspech pochutnal na vyprážaných rezňoch a zemiakovom
šaláte, druhý tím dostal tortu a tretí tím pizzu.
Olympiáda pre odsúdených má v ústave niekoľkoročnú tradíciu a každým
rokom sa teší veľkému záujmu zo strany odsúdených. Ich pozitívne reakcie
len potvrdzujú skutočnosť, že uvedená aktivita má zmysel, prispieva
k spríjemneniu všedných dní a posilňuje sociálne väzby a schopnosť tímovej
práce.
(skrátené, zdroj: zvjs.sk)

Mesto Želiezovce oznamuje občanov mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod., ktorý sa
uskutoční od 21. októbra do 10.00 hod. dňa 25. októbra 2019 počas
otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúcom sa pri štátnej
ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo
vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
• objemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
• biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
• drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
• vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo
Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali
pokyny obsluhy zberného dvora.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie
ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané
uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)
Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta
do výšky 1500 eur.
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Želiezovčan v sérií Majstrovstiev Európy...
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bojoval o šieste miesto, z boku do mňa narazili
a zlomil som si spojovaciu tyč. V druhých
pretekoch som štartoval z posledného miesta.
Po dobrom štarte som začal stíhaciu jazdu,
podarilo sa mi predbehnúť 15 jazdcov a z 33
štartujúcich som sa umiestnil na 18. mieste. V

tretích pretekoch ma pri predbiehaní odstrelili
z dráhy a tak som preteky nedokončil.“
Na pretekoch série zóny Majstrovstviev
Európy v Kecskeméte koncom júla sa
v prvých dvoch jazdách umiestnil na 13.,
v tretej na 9. mieste v poli 25 pretekárov,
celkovo skončil na 12. mieste. V auguste
štartoval na pretekoch Moravského pohára
v Třínci, kde v prvej jazde dosiahol najlepší
čas, skončil na 4. mieste, rovnako ako
v dvoch nasledujúcich jazdách, a teda získal
celkové 4. miesto na súťaži. Taktiež v Třínci
sa koncom augusta konalo ďalšie kolo
zónových pretekov Majstrovstiev Európy,
kde sa želiezovský pretekár v prvých dvoch
jazdách umiestnil na 5. mieste, v tretej
jazde do neho narazili zozadu a poškodili
motokáru, no i tak skončil na 11. mieste.
Posledné dve preteky sezóny sa konali
v rakúskom Brucku. V polovici septembra
to boli Medzinárodné majstrovstvá
Rakúska, kde Kristián získal 3. a 8., celkovo
6. miesto, o týždeň neskôr posledné preteky
série Majstrovstiev Európy stredoeurópskej
zóny. Želiezovský jazdec zápasil s viacerými
technickými problémami svojej motokáry a
vybojoval si celkové 10. miesto.
Keďže na vyššiu súťažnú úroveň sa dostal až
v polovici sezóny, keď prestúpil do rakúskeho
oddielu a zo 6 pretekov série zóny ME
štartoval len na troch, z pohľadu výsledkov
je ťažké hodnotiť Kristiánovo účikovanie na
medzinárodnej úrovni. Mimoriadne dobré
časy na meraných tréningoch a niekoľko
výsledkov však dáva tušiť, že sa nestratí ani v
tejto konkurencii. Podľa Ľudovíta Dóku pri
hodnotení jeho tohtoročnej sezóny môže
byť dobrým vodidlom záujem rakúskeho
tímu o spoluprácu aj v budúcom ročníku.
Súťaženie na európskej úrovni si vyžaduje
aj podporu zo strany školy a potrebné

finančné zázemie. Tréner si pochvaľuje
prístup Súkromnej strednej odbornej školy
v Bátorových Kosihách, ktorá Kristiána
uvoľňuje z vyučovania pred a po pretekoch.
Inak by sa to ani nedalo zvládnuť, tvrdí. Čo
sa týka financií, podobne ako v minulých
rokoch, do začiatku budúcej sezóny sa
budú snažiť dať dokopy
potrebnú čiastku. Okrem
vlastných
prostriedkov
plánujú podľa možností
využiť dostupné dotácie aj
pomoc sponzorov. Ľudovít
Dóka pri tejto téme vyjadril
poďakovanie
menovite
dvom
želiezovským
sponzorom:
„Ďakujem
najmä Petrovi Martosymu
a Jozefovi Halámikovi za
finančnú podporu súťažnej
kariéry
môjho
vnuka
v uplynulom ročníku, ako aj tímu KRT
Kirshcernhofer Motorsport za prístup a
podporu počas sezóny. Zároveň by som chcel
požiadať aj ďalších želiezovských podnikateľov
o sponzorstvo.“ Tréner a starý otec
v jednej osobe je pozitívne naladený. Jeho
optimizmus pramení najmä z Kristiánovho
odhodlania a jazdeckých kvalít, ktoré ako
bývalý automobilový pretekár dokáže
posúdiť. Aj preto mu môžeme veriť, že
16-ročný kartingový pretekár na Formulu 4
má a vďaka svojej vytrvalosti a sústredenosti
svoj cieľ aj dosiahne.
Ladislav Levicky

FUTBAL
V. liga – dospelí – Východ
Zemné – Želiezovce 5:2 (2:0)
Pristač 2, Takáč 2, Dobrý - Dulai 2
Želiezovce – V. Kosihy 4:2 (2:1)
Dulai 3, Viglaš - Tóth 2
Dulovce – Želiezovce 3:2 (0:2)
D. Rigó, M. Rigó, Pastorok (vlast.)- Dulai 2
Želiezovce – Lipová 6:1
(Viglaš 2, Rotík, Dobiaš, Dulai, Čík - Turan
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Kalná n/Hr. – Želiezovce 2:2 (0:1)
Izák, Trpíška - Nagy, Pompos
Želiezovce – Zl. Mor./Vráble B 4:1 (3:0)
Gatial, Kuruc, Müller, Dudáš - Kača
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (1:0)
Bihari - Dudáš
Želiezovce – Kolárovo 8:1 (2:1)
Dudáš 3, Kuruc 2, Nagy, Ilko, Majer - Bogár
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Šahy – Želiezovce 4:2 (2:1) Pizúr, Bedrich
Želiezovce – N. Zámky 3:3 (2:3)
Molonár Balázs, Bedrich
Šamorín – Želiezovce 15:0 (7:0)
Želiezovce – Šaľa B 8:3 (3:2)
Pizúr 2, Lakatoš 2, Nagy 2, Molnár, Orbán
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Šahy – Želiezovce 9:0 (3:0)
Želiezovce – N. Zámky 12:2 (5:1)
Bahorec 6, Bogdáň 2, Dudáš 2, Nagy, Bobros
Šamorín – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Šaľa B 1:5 (0:1)
Bahorec
(nyf)

Tenisti budú o rok
pokračovať v II. lige
Tenisová sezóna ročníka 2019 západnej
skupiny II. ligy, v ktorej účinkuje aj družstvo
TK EES Želiezovce, sa začala 27. apríla
a ukončená bola 1. júna. V 6-člennom poli
skončilo želiezovské družstvo TK EES na
5. mieste, keď jeden zo svojich 5 zápasov
dokázalo vyhrať, v ostatných prípadoch
svojim súperom podľahlo. V prvom kole
privítali hráči TK EES tím
Matúškova B, s ktorým
prehrali 1 : 6. O týžden
neskôr
cestovali
do
Jaslovských
Bohuníc,
kde domácemu družstvu
podľahli 5 : 2. V 3. kole
aktuálnej sezóny privítali
Dúbravku
Bratislava,
ktorú zdolali 4 : 3, v 4. kole
podľahli druhému mužstvu
z hlavného mesta TK Love
4 Tennis 6 : 1 a v poslednom
kole privítali v okresnom

derby súpera z Tlmáč, ktorému podľahli 2 : 5.
Družstvo tvorili hráči: Michal Plešinský,
Ladislav Polák, Ivan Herz, Ján Mišík,
Miroslav Mikle, Martin Pizúr, Peter Sádovský,
Alexander Bubák, Mário Varga, Filip Hegedüš,
Zsolt Török. Kapitánom družstva je Michal
Plešinský, jeho náhradníkom Martin Pizúr.
(ik, foto: etenis.sk)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak versenyeredményei a 2018/2019-es tanévben
8→

Karácsonyi minifoci-kupa lányoknak,
Csata: 2. hely (Csapattagok: Balla Beatrix,
9. A, Csikós Friderika, 6. oszt., Hudák Zsófia,
7. B, Kotrus Nikolett, 6. oszt., Molnár Dóra,
7. B, Szalai Martina, 7. B)
Futbal Cup – kispályás focitorna – járási
elődöntő (Zselíz): 2. hely (Csapattagok:
Bartos Diego, 6. oszt., Lacko Fabian, 8. oszt.,
Lakatos Imre, 7. A, Lakatoš Marián, 7. B,
Lakatoš Nikolas, 7. A, Miklós Zsombor, 9. B,
Molnár Gábor, 8. oszt., Streda Bálint, 7. A,
Tanai Ákos, 7. A)
Kispályás focitorna, fiatalabb diákok – a
Szlovák Takarékpénztár iskolakupája – járási elődöntő (Oroszka): 1. hely (Csapattagok:
Kaszmán Tamás, 7. A, Kozák Nikolas, 6. oszt.,
Lakatoš Dominik, 6. B, Lakatoš Ondrej, 2. B,
Molnár Balázs, 7. B, Porubčan Márk, 6. oszt.,
Tóth Krisztián, 7. A)
Kispályás focitorna, fiatalabb diákok – a
Szlovák Takarékpénztár iskolakupája – járási döntő (Léva): 7. hely (Csapattagok: Ko-

zák Nikolas, 6. oszt., Lakatoš Dominik, 6. B,
Lakatoš Ondrej, 2. B, Lešťan Ádám Noel, 6.
oszt., Molnár Balázs, 7. B, Porubčan Márk, 6.
oszt., Tóth Krisztián, 7. A)
Járási atlétikai bajnokság (Ipolyság):
4 x 60 m váltófutás: 1. hely (A váltó tagjai:
Balla Beatrix, 9. A, Furár Barbara, 8. oszt.,
Hudák Zsófia, 7. B, Molnár Dóra 7. B)
Járási atlétikai bajnokság (Ipolyság): öszszetett csapatverseny: 11. hely (Csapattagok:
Balla Beatrix, 9. A, Furár Barbara, 8. oszt.,
Hudák Zsófia, 7. B, Molnár Dóra 7. B, Szalai
Martina, 7. B)
McDonald’s Cup – kispályás futballbajnokság, elődöntő: 1. hely (Csapattagok:
Alt Sára, 4. A, Cellahó Dániel, 4. A, Hereng
Orsolya, 4. A, Horváth Dániel, 4. A, Kapusta
Barnabás, 4. A, Lakatoš Sebastián, 3. B, Nagy
Andrea, 4. A, Szabó Kristóf, 4. B, Varga Ronin,
4. A)
McDonald’s Cup – kispályás futballbajnokság, kerületi döntő: 3. hely (Csapattagok:
Alt Sára, 4. A, Cellahó Dániel, 4. A, Hereng

Jesenná deratizácia 2019

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta, že v zmysle §
5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004
o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo
užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej
dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu
hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne
od 28. októbra do 3. novembra 2019 upozorňujeme majiteľov psov
na nebezpečenstvo otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo
uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb
Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 28.
októbra do 4. novembra 2019. Za pochopenie ďakujeme.

Őszi rágcsálóirtás –2019

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi
és természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló,
6/2004 számú Általános Érvényű Rendelet 5. paragrafusának 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb épületek tulajdonosai, ill.
bérlői évente legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni
ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán.
Mivel elérkezett az őszi rágcsálóirtás ideje, felhívjuk a figyelmüket
ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását
városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2019. október 28. és november 3. között az
egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult
rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért
fokozottan ügyeljenek kutyájukra, október 28. és november 4.
között pedig lehetőleg ne engedjék őket szabadon. Közreműködésüket köszönjük.

Orsolya, 4. A, Horváth Dániel, 4. A, Kapusta
Barnabás, 4. A, Lakatoš Sebastián, Lakatoš
Ondrej, 2. B, 3. B, Nagy Andrea, 4. A, Szabó
Kristóf, 4. B, Varga Ronin, 4. A)
Szabó István Emléktorna – kispályás
futballtorna (Csata): 3. hely (Csapattagok:
Balla Beatrix, 9. A, Csikós Friderika, 6. oszt.,
Hudák Zsófia, 7. B, Kotrus Nikolett, 6. oszt.,
Molnár Dóra 7. B, Szalai Martina, 7. B)
Szabó István Emléktorna – kispályás
futballtorna (Csata): 5. hely (Csapattagok:
Bartos Diego, 6. oszt., Kaszmán Tamás, 7. A,
Lacko Fabian, 8. oszt., Lakatos Imre, 7. A,
Miklós Zsombor, 9. B, Molnár Gábor, 8. oszt.,
Streda Bálint, 7. A, Tanai Ákos, 7. A)
Baross Kupa – kispályás futballtorna
(Csata): 1. hely (Csapattagok: Alt Sára, 4. A,
Cellahó Dániel, 4. A, Hereng Orsolya, 4. A,
Horváth Dániel, 4. A, Kapusta Barnabás,
4. A, Lakatoš Sebastián, 3. B, Lakatoš Ondrej,
2. B, Nagy Andrea, 4. A, Szabó Kristóf, 4. B,
Varga Ronin, 4. A)
Összeállította: Horváth Géza

KÖZLEMÉNY
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• nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete
miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
•
kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
• kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe,
talajlap, stb.)
• osztályozott papír-, üveg- és fahulladék
elhelyezésére kijelölt hely.
Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent
említett hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot a kijelölt
helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő
konténer mellé.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető
személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 8. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

1 372 497,28 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

183 569,11 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 937 302,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Spomienka

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):

Naďa Končalová.

Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
Smútiaca rodina

(19-16)

Megemlékezés

„Fájó szívȕnk fel-fel zokog érted,
Ȍrȍké szeretȕnk, nem feledȕnk Téged.“
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
halálának második évfordulóján
a zselízi
Szerető felesége, lánya. fia,
menye, veje, unokái és dédunokái

(19-17)

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk október 14-én,
halálának 10. évfordulóján
a drága édesanyára, nagymamára,

Bogdány Gabriellára.

Leánya és fia családjaikkal

(19-18)

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

Backman, Fredrik: Medveďovce (Ikar 2018)
Štyridsiatnik Peter Andersson sa po skončení profesionálnej
hokejovej kariéry v Kanade vracia do rodných Medveďoviec.
Mestečko bojuje o prežitie a budúce úspechy hokejového tímu
mu majú prinavrátiť hrdosť a zašlú slávu.
McKinley, Tamar: Tajomný šum viníc (Slovenský spisovateľ 2019)
Napínavý, emóciami nabitý príbeh zo slnkom vyprahnutého
austrálskeho vnútrozemia. Vo svete majiteľov multimiliónovej
vinárskej korporácie vás čakajú zložité rodinné vzťahy, intrigy,
závisť a nevraživosť, ale i zakázaná láska a dávna kliatba...
Northfield, Gary: Július Zebra 1-3 (Ikar 2018 - 2019)
Myslíte si, že o zebrách viete všetko? Na pohľad sú pekné, pásikavé,
živia sa trávou a, sú aj trochu nudné a hlúpe. To však nepoznáte
Júliusa Zebru! Držte palce nášmu pásikavému superhrdinovi v
humornej a mierne strelenej sérii s prvkami komiksu.

Dňa 5. októbra uplynulo 5 rokov odvtedy,
čo nás opustila naša milovaná
mamička, stará mama a svokra

Dóka Sándorra.

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

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

-

Dronfield, Jeremy: A fiú, aki követte az apját Auschwitzba
(Álomgyár, 2019)
A regény alapjául Gustav titkos naplója és egy mélyreható kutatás
szolgált. Egy megindító elbeszélés egy apa és fia küzdelméről,
hogy együtt maradhassanak és túléljék a holokausztot.
Anderson, Catherine: Közelgő tavasz (General Press, 2019)
Catherine Anderson újabb regénye a kortalan szerelem, az
újrakezdés és az önmagunkba vetett hit visszaszerzésének
megható története.
Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója 1–11
(Könyvmolyképző, 2016–2019)
Nikki Maxwell nem csak új iskolát, de új életet is akar kezdeni.
Nikki életében nincsenek unalmas percek, és az élesnyelvű
tini most megengedi, hogy belekukkants a naplójába!
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Zselízi versenyző az EB-n...
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haladtam előre. Két körrel a cél előtt, amikor
a 6. helyért harcoltam, oldalról belém
ütköztek, és eltörött a felfüggesztésem.
A második versenyen az utolsó helyről
indultam. Jó rajt után megkezdtem
versenytársaim üldözését, sikerült is 15

versenyzőt megelőznöm, így a 33 indulóból
a 18. lettem. A harmadik versenyen előzés
közben lesodortak a pályáról, így ezt a
futamot nem tudtam befejezni.” Júliusban
az Európa-bajnokság zónasorozatában
Kecskeméten az első két futamon a 13., a
harmadik futamon a 9. helyen végzett 25
versenyző közül, összességében a 12. lett.
Augusztusban elindult a morva kupán
Třinecben, ahol az első futamban ő futotta
a legjobb időt, végül a 4. lett, hasonlóan a
következő két futamban is, így összességében
is a 4. helyen végzett. Augusztus végén,
ugyancsak Třinecben újabb versenyt
tartottak az Európa-bajnokság középeurópai zónájának szériájában, ahol a
zselízi versenyző az első két futamban az 5.
lett, a harmadikban hátulról beleütköztek,
megsérült a versenygokartja, de így is a
11. helyen végzett. A szezon utolsó két
versenyét az osztrák Bruckban rendezték.
Szeptember közepén az osztrák nemzetközi
bajnokságot, ahol Krisztián a 3., majd a 8.
helyen végzett, és összességében a 6. lett, egy
héttel később pedig a zónás Európa-bajnoki
széria utolsó versenyét, ahol Krisztiánnak
műszaki problémái voltak, ennek ellenére a
10. helyet szerezte meg.
Mivel csak a szezon második felében került
a magasabb szintű versenyekbe, miután
átigazolt az osztrák csapathoz, és a zónás EB
6 versenyéből csak háromon vett részt, az
eredmények szempontjából nehéz Krisztián
szereplését értékelni. Az edzéseken elért
rendkívüli jó idők és néhány eredmény is
arról tanúskodik, hogy nem veszik el ebben
a mezőnyben sem. Dóka Lajos szerint az
idény értékelésekor mindent elárul, hogy
az osztrák csapat a következő szezonban
is szeretne együttműködni vele. Az európai
szintű versenyzéshez szükség van az iskola

támogatására is, valamint megfelelő anyagi
háttérre. Az edző kiemelte a Bátorkeszi
Magán Szakközépiskola pozitív hozzáállását.
„Az iskola elengedi Krisztiánt a versenyek
előtt és után is. Másképp nem sikerülne
mindezt elérni.” Ami pedig az anyagiakat
illeti, az előző évekhez hasonlóan, a
következő idény elejéig
megpróbálják
összehozni
a
rajthoz
szükséges
összeget. Saját forrásokon
túl
pályázni
terveznek
elérhető támogatásokra, és
szponzorokra is számítanak.
Dóka Lajos név szerint két
zselízi szponzornak mondott
köszönetet:
„Köszönöm
főleg Martosy Péternek és
Halámik Józsefnek az anyagi
támogatást, amivel unokám
versenykarrierjét nagyban
elősegítették
az
elmúlt
szezonban. Ezúton szeretnék megszólítani
további
esetleges
támogatókat
is.
Köszönetet mondok a KRT Kirschenhofer
Motorsportnak is a pozitív hozzáállásért és
támogatásért.“ Az edző nagyapa bizakodón
tekint a jövőbe. Optimizmusa főleg Krisztián
eltökéltségéből és versenyzői tehetségéből
fakad, amit egykori versenyzőként reálisan
meg tud ítélni. Ezért hihetünk neki,
hogy 16 éves unokája eljuthat a Forma 4
versenyeken való részvételhez, kitartásának
és
összpontosításának
köszönhetően
elérheti célját.
Levicky László

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – felnőttek
Zemné – Želiezovce 5:2 (2:0)
Pristač 2, Takáč 2, Dobrý - Dulai 2
Želiezovce – V. Kosihy 4:2 (2:1)
Dulai 3, Viglaš - Tóth 2
Dulovce – Želiezovce 3:2 (0:2)
D. Rigó, M. Rigó, Pastorok (vlast.)- Dulai 2
Želiezovce – Lipová 6:1
(Viglaš 2, Rotík, Dobiaš, Dulai, Čík - Turan
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Kalná n/Hr. – Želiezovce 2:2 (0:1)
Izák, Trpíška - Nagy, Pompos
Želiezovce – Zl. Mor./Vráble B 4:1 (3:0)
Gatial, Kuruc, Müller, Dudáš - Kača
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (1:0)
Bihari - Dudáš
Želiezovce – Kolárovo 8:1 (2:1)
Dudáš 3, Kuruc 2, Nagy, Ilko, Majer - Bogár
III. liga – U 15 diákcsapat - délkelet
Šahy – Želiezovce 4:2 (2:1) Pizúr, Bedrich
Želiezovce – N. Zámky 3:3 (2:3)
Molonár Balázs, Bedrich
Šamorín – Želiezovce 15:0 (7:0)
Želiezovce – Šaľa B 8:3 (3:2)
Pizúr 2, Lakatoš 2, Nagy 2, Molnár, Orbán
III. liga – U 13 kölyökcsapat - délkelet
Šahy – Želiezovce 9:0 (3:0)
Želiezovce – N. Zámky 12:2 (5:1)
Bahorec 6, Bogdáň 2, Dudáš 2, Nagy, Bobros
Šamorín – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Šaľa B 1:5 (0:1) Bahorec
(nyf)

Teniszerzőink jövőre is
a II. ligában szerepelnek
A 2019-es teniszidény a II. liga nyugati
csoportjában, ahol a TK EES Želiezovce
csapat is versenyez, április 27-én kezdődött,
és júniusban fejeződött be. A 6-tagú
mezőnyben a zselízi TK EES az 5. helyen
végzett, miután az idény 5 mérkőzéséből
egy alkalomal sikerült győztesen elhagynia
a pályát. Az első fordulóban a zselíziek
TC Draci Matúškovo B
csapatát fogadták, és 1:6
arányban
alulmaradtak.
A következő
fordulóban
Jaslovské
Bohunicébe
utaztak, ahol 5:2 arányban
kaptak ki a hazai csapattól.
A 3. fordulóban a pozsonyi
Dúbravkát fogadták, amelyet
4:3-ra legyőzte,, majd a 4.
fordulóban 1:6 arányban
kikaptak a szintén fővárosi
TK Love 4 Tennis csapatától.
Az utolsó fordulóban járási

rangadón fogadták a tolmácsi csapatot,
amelytől 2:5 arányban szenvedtek vereséget.
A csapatot a következő játékosok alkották: Michal
Plešinský, Ladislav Polák, Ivan Herz, Ján Mišík,
Miroslav Mikle, Martin Pizúr, Peter Sádovský,
Alexander Bubák, Mário Varga, Filip Hegedüš,
Török Zsolt. A csapatkapitány Michal Plešinský,
helyettese Martin Pizúr volt. (ik, foto: etenis.sk)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak
versenyeredményei a 2018/2019-es tanévben
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanárok: Dóka Erika, Duba Annamária, Gubík
Mária, Horváth Marta, Kaszmán Zoltán,
Mokos Éva)
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny: Farkas Dezső Alex, 4. B – országos
ezüst, Šógor Bálint Marcell, 7. B – kerületi
bronz; Alt Sára, 4. A – járási ezüst, Szekereš
Lilien, 3. B – járási ezüst, Meliska Dominika, 2.
B – járási bronz; Goga Veronika, 3. A – járási
bronz; Cserba Bianka, 5. A – járási bronz
Szép Magyar Beszéd: Kreko Bianka, 7. B
– részt vett a járási döntőn
Ister—Granum Eurorégiós Vers- és Mesemondó Verseny: Viczencz Vivien, 9. A
– nemzetközi 3. hely
Gyurcsó István Szavalóverseny: Karko Laura, 6. oszt. – kerületi 2. hely; Hudák Zsófia,
7. B – kerületi 3. hely
Szlovák nyelv és irodalom (Felkészítő tanárok:
Sajka Zsuzsanna, Sliačan Blanka)
Poznaj slovenskú reč: Boška Márk, 9. B – járási bronz
Dobré slovo: Karko Laura, 6. oszt. – járási
bronz
Angol nyelv (Felkészítő tanárok: Markovics
Imre, Zsigmond István)
Angol nyelvi olimpia: Čatlóš Tamás, 8. oszt.,
– járási 15. hely, Šógor Bálint Marcell, 7. B
– járási 18. hely
Matematika (Felkészítő tanárok: Demeter
Ildikó, Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix
Mária, Mokos Éva, Nagy Tünde, Sokol Zsuzsanna, Tar Myrtil, Urbán Beáta)
Matematikai olimpia, sikeres versenyzők,
járási eredmények: Levicky Máté István, 8.
oszt. – 1. hely, Raj Tamara, 5. B – 7. hely, Jašák Kevin, 5. A – 9. hely. További helyezések:
Čatlóš Tamás, 8. oszt. – 11. h., Fábik Viktor,
5. B – 26. h., Diósi Dániel, 9. B – 29. h., Titkoš
Alan Dávid, 9. A, 30. h., Šógor Bálint Marcell,
7. B – 45. h., Hudák Zsófia, 7. B – 48. h., Trgiňa Marcell, 5. B – 48. hely.
Pitagorasz-verseny (járási eredmények):
Jašák Kevin, 5. A – 1. hely, Raj Tamara, 5. B
– 9. hely, Virág Boglárka, 4. B, sikeres. További helyezések: Levicky Máté István, 8. oszt.
– 14. h., Čatlóš Tamás, 8. oszt. – 30. h., Tóth
Krisztián, 7. A – 36. h., Kicsindy Krisztián, 5. A
– 37. h., Okoš Máté Zsolt, 6. oszt.
Katedra Matematikaverseny: Raj Tamara,
5. B – országos 2. hely. A levelező részben
sikeresen szerepelt még: Kovács Kloé, 6.
oszt., Šógor Bálint Marcell, 7. B, Hudák
Zsófia, 7. B, Titkoš Alan Dávid, 9. A, Dióši
Dániel, 9. B.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei helyezések): Raj Tamara, 5. B – 5. hely,
Jašák Kevin, 5. A – 20. h., Családi Norbert, 8.
oszt. – 22. h., Kicsindy Krisztián, 5. A – 45. h.,
Mikle Márk, 4. B – 53. h., Raj Krisztián, 3. B
– 49. h., Alt Sára, 4. A – 61. h., Kalló Mihály,

3. A – 71. h.
Kenguru Matematikaverseny, alsó tagozat.
Részt vett 23 tanuló. Kiemelkedő (országos)
eredmények: Raj Krisztián, 3. B – 31. h.,
Mangult Dávid, 2. A – 34. h., Szelle Márk,
2. B – 35. h., Nyustyin Dominik, 2. A – 54. h.,
Szekereš Lilien, 3. B – 58. h., Hereng Orsolya,
4. A – 61. h., Kapusta Barnabás, 4. A – 61. h.,
Tomašovský Péter, 4. B – 74. h., Nyustyin
Dóra, 2. A – 78. h.
Kenguru Matematikaverseny, felső tagozat.
Részt vett 28 tanuló. Kiemelkedő (országos)
eredmények: Raj Tamara, 5. B – 2. hely, Okoš
Máté Zsolt, 6. oszt. – 30. h., Jašák Kevin,
5. A – 35. h., Családi Norbert, 8. oszt. – 36.
h., Šógor Bálint Marcell, 7. B – 38. h., Mikle
Réka, 6. oszt. – 39. h., Puksa Márton Dániel, 8. oszt. – 51. h., Kicsindy Krisztián, 5. A
– 62. h., Levicky Máté István, 8. oszt. – 64. h.,
Čatlóš Tamás, 8. oszt. – 66. h., Streda Bálint,
7. A – 76. h.
Klokan Matematikaverseny, I. osztály. A
százalékos eredmények azt jelzik, hogy a tanuló
az évfolyamában versenyző tanulók hány százalékát előzte meg. Részt vett 10 tanuló. Kiemelkedő eredmények: Dióši Bence, 1. A – 85,5%,
Šimko Alex, 1. A – 85,5%, Szölösi Lilien, 1. B
– 74%, Kotasz Nándor, 1. B – 71,8%, Kotrus
Gábor – 1. A – 67,2%, Kiss Mia, 1. B – 67,2%.
Klokan Matematikaverseny, II—IV. osztály.
Részt vett: 20 tanuló. Kiemelkedő eredmények: Nyustyin Dominik, 2. A – 85%,
Mangult Dávid, 2. A – 82,8%, Szelle Márk,
2. B – 79,2%, Alt Gergő, 2. A – 74,7%, Raj
Krisztián, 3. B – 74,4%, Meliska Dominika,
2. B – 61,6%.
Klokan Matematikaverseny, felső tagozat.
Részt vett 34 tanuló. Kiemelkedő eredmények: Raj Tamara, 5. B – 97,4%, Jašák Kevin,
5. A – 87,6%, Mikle Réka, 6. oszt. – 78,1%,
Családi Norbert, 8. oszt. – 76,8%, Levicky
Máté István, 8. oszt. – 69,3%.
Fizika (Felkészítő tanár: Főző Zoltán)
A fizikai olimpia járási fordulóján részt vett
Čatlóš Tamás (8. oszt.), a technikai olimpia
járási fordulóján és a nemzetközi makettversenyen Šógor Bálint Marcell (7. B)
Szlovákiai Makettbajnokság (országos
eredmányek): Šógor Bálint Marcell, 7. B
– 1. hely, Repka Alexandra, 7. A – 2. hely. Az
országos versenyen részt vett még: Molnár
Balázs (7. B) és Hegedűs Tamás (7. B)
Kémia (Felkészítő tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Boška Márk, 9. B – 23.
hely.
Biológia (Felkészítő tanár: Baka Zsuzsanna)
Biológiai olimpia: Šógor Bálint Marcell, 7. B
– járási 2. hely, Kreko Bianka, 7. B – sikeres.
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny (csapatverseny): országos 12. hely (csapattagok: Dióši
Dániel, 9. B, Révész Bálint Kadosa, 9. A, Kovács

Ezechiel, 9. A)
Képzőművészeti nevelés (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva)
Ember az űrben (körzeti eredmények): Raj
Tamara, 5. B – 1. h., Szekereš Lilien, 3. B – 2. h.,
Raj Krisztián, 3. B – 3. h., Hanusič Sophia, 3. B
– 3. h., Repka Alexandra, 7. A – 3. h.
Cyklomapa Tekov. Járási dicsérő oklevelet
kapott: Šuba Zsombor, 6. oszt., Félix Eszter,
9. B
XVIII. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny: Szántó Rita, 5. B – 1.
hely, Trgiňa Marcell, 5. B – országos oklevél.
Ex Libris Hlohovec: Szabó Dorina, 7. A
– díjazott.
Čaro ruží v Arboréte Mlyňany: Raj Tamara, 5. B – kerületi 1. hely
Alsó tagozat (Felkészítő tanár: Horváth
Csilla)
7 mérföldes csizmában hetedhét határon
át (csapatverseny): kerületi 5. és országos
9. hely. (Csapattagok: Alt Sára, Nagy Andrea,
Pásztor Nóra, Kapusta Barnabás – valamennyien a 4. A osztály tanulói)
Sakk (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Oroszkai sakkverseny: Családi Norbert, 8.
oszt. – járási 1. hely
Járási sakkverseny: Családi Norbert, 8. oszt.
– járási 1. hely
Testnevelés, sport (Felkészítő tanárok: Duchoň Gábor, Markovics Imre)
Mezei futóbajnokság (Garamkálna): Balla Beatrix, 9. A – 30. h., Snírer Tamás, 7. B
– 32. h., Tanai Ákos, 7. A – 47. h.
Diákolimpia (Dunaszerdahely), a magyar
t. ny. iskolák országos versenye: atlétikai
négytusa: Balla Beatrix, 9. A – 3. h., távolugrás: Balla Beatrix, 9. A – 3. h., 60 m síkfutás:
Balla Beatrix, 9. A – 5. h., krikettlabda-dobás: Balla Beatrix, 9. A – 6. h., 300 m síkfutás:
Balla Beatrix, 9. A – 7. h.
Járási atlétikai bajnokság, Ipolyság: magasugrás: Balla Beatrix, 9. A – 1. h., távolugrás:
Balla Beatrix, 9. A – 1. h., Molnár Dóra, 7. B
– 3. h., Hudák Zsófia, 7. B – 6. h., krikettlabda-dobás: Hudák Zsófia, 7. B – 1. h., 60 m
síkfutás: Molnár Dóra, 7. B – 10. h., Furár
Barbara, 8. oszt. – 23. h., Szalai Martina, 7. B
– 28. h.
Kerületi atlétikai bajnokság (Érsekújvár):
magasugrás: Balla Beatrix, 9. A – 2. h., távolugrás: Balla Beatrix, 9. A – 3. h., krikettlabda-dobás: Hudák Zsófia, 7. B – 10. h.
Csapatversenyek:
Mezei futóverseny (Garamkálna): Snírer
Tamás, 7. B—Tanai Ákos, 7. A – 19. hely
Floorball – járási elődöntő (Léva): 5. hely
(Csapattagok: Csomor Dániel, 9. A, Dávid
Barnabás, 9. A, Debnár Dániel, 9. A, Dudáš
Dániel, 9. A, Lakatos Imre, 7. A, Streda Bálint,
7. A, Tanai Ákos, 7. A, Tóth Krisztián, 7. A)
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2019. október
Művészet a másik oldalról
Szeptember 27-én, pénteken érdekes című és
tartalmú kiállítás nyílt a művelődési otthonban.
„A másik oldal” kifejezés alatt mindenki mást
érthet, ám ha a kiállítás szervezője a helyi
büntetés-végrehajtási intézet, talán világosabb
lehet a kép arról, hogy mire is utal „A másik
oldal” cím.
„A címválasztáskor abból indultunk ki, hogy a

kiállított művek szerzői bizonyos értelemben a
másik oldalon állnak – a rácsok, a társadalom,
az erkölcsi szabályok másik oldalán, másrészt
a kiállítás célja rámutatni arra, hogy az ő
személyiségüknek, képességeiknek is van másik
oldala, annak ellenére, hogy bűntettet követtek
el, művészeti alkotásokat is tudnak produkálni,
amelyek a társadalomnak hasznára lehetnek”
– mondta megnyitó beszédében Horváth
Krisztián, a zselízi büntetés-végrehajtási intézet
osztályvezetője. Hozzátette: „Legfőbb célunk az

volt, hogy köztudatba hozzuk: az emberek nem
csak jók vagy csak rosszak, a szabadságvesztésre
ítéltek nem csupán a társadalom terhére
élő bűnözők. Bár hoztak az életben néhány
hibás döntést, amelyekért viselniük kell a
következményeket, sokan közülük ügyes
kézművesek, tehetséges művészek.”
A kiállításon, amelynek megnyitóját a
Franz Schubert Művészeti Alapiskola
növendékeinek szereplése és Janšík
Ervin, a büntetés-végrehajtási intézet
igazgatójának szavai is színesítettek,
különféle
rajzokat,
akvarelleket,
olajfestményeket láthattunk – köztük
számos ismert mű reprodukcióját –, de
találkozhattunk makettekkel és egyéb, két
kézzel készített alkotással is.
Az elítéltek szigorú napirend szerint élnek,
amelynek része a szabadidő és az egyéni
tevékenység, de emellett különféle szakkörben
is tevékenykednek. Jelenleg öt szakkör
működik az intézményben: fitness, akvarisztika,
zene,
szépítő-karbantartó
foglalkozások
és képzőművészeti szakkör Miroslav Janík
vezetésével. Horváth Krisztián elmondta, hogy
néhány ügyes kezű elítélt csak a rácsok között
fedezte fel adottságát: „Az egyikük például
otthon nem foglalkozott ilyesmivel, nem is
sejthette, hogy van adottsága a rajzoláshoz,
festéshez. Apróbb grafikákkal kezdte, ceruzával
ismert személyiségek, családtagjai portréit
rajzolta, majd olajjal kezdett festeni, és mára
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a képei a legkisebb részletekig ki vannak
dolgozva. Meggyőződésem, hogy művei belső
világát tükrözik.”
A kiállításon beszélgetve elhangzott: a
szakkörben tevékenykedő elítéltek általában
nem térnek vissza az intézetbe. Ez is bizonyítja
a sokszor hangoztatott felismerést, miszerint
az ember – egyéb tényezők mellett – gyakran
a pozitív érdeklődés hiánya miatt nem képes
rendezett életet élni.
(šh)

KÖZLEMÉNY
Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy
2019. október 21-től október 25-én 10.00
óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más
veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók
– gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett található
gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek,
valamint az akkumulátorok nem lehetnek
szétszerelve.
Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban)
kell lennie.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a gyűjtőudvar nyitvatartási időben az
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Rákóczi-emlékév 2019
(folytatás)

Zselíz a Rákóczi-szabadságharc idején

A szabadságharc idején Zselíz fontos
stratégiai pont volt. Az elérhető feljegyzések
szerint arra lehet következtetni, hogy 1706
nyarán a zselízi kuruc táborban tartózkodott
maga II. Rákóczi Ferenc is. A szabadságharc
utolsó szakaszában, 310 évvel ezelőtt,1709ben Zselíz és környéke mozgalmas napokat
élt át. Ez az időszak a helység gazdasági állapotának további romlását hozta magával.
A kuruc haderők ekkor Zólyom környékén
gyülekeztek. Ott várták a császári csapatok
összpontosított támadását. A várt támadásra való előkészületben Zselíznek is jelentős
szerep jutott. A kuruc hadvezetés terve szerint az Érsekújvár—Zselíz vonalon kellett
volna megállítani a német és velük közösen
harcoló nemesi csapatok előrenyomulását. A
Zselízen és környékén végrehajtott csapatösszevonásban a stratégiai szempontokon túl
bizonyos magánérdekek is feltűnnek, hiszen
az Esterházyak ekkor már több, mint száz
éve birtokolták az itteni uradalmat. Közülük
a zólyomi ághoz tartozó Esterházy Antal és
István, különösen István és rokona, Dániel, a
kuruc hadseregben magas rangú tisztek voltak (Esterházy István kuruc generális volt).

Ebeczky Istvánnak, a kuruc generálisnak is
volt háza Zselízen.
A katonai helyzet azonban nem teljesen
az elképzelések szerint alakult. Amikor a
császári seregek eljutottak Esztergomba, s a
trencséni ütközet után – 1708-ban – a bányavárosokat is elfoglalták, a kurucok védőbástyája Érsekújvár lett. 1709 elején a kurucok
Újvárba nagyobb mennyiségű élelmiszert és
hadifelszerelést akartak szállítani. Rákóczi
úgy rendelkezett, hogy „február első napjaira
Károlyi Sándor is felérkezzen a tiszántúli hadakkal – a rettenetes havazás dacára – Botytyán János segítségére, aki 10-12 ezernyi
hadtestével Garamszentbenedek, Esztergom,
Korpona és Vácz között négyszöget képező
területre ékelje be magát. A szállítmányok
készen voltak, híd állott a Garamon, Csatánál. Ekkor még a folyam jege is meglehetősen
erős volt”.
A két tábornok úgy egyezett meg, hogy
míg Bottyán Szentbenedeken és az Esztergomban lévő németekre vigyáz, kitöréseiket
gátolja, sőt amennyire lehet, becsapásai által
nyugtalanítja őket, addig Károlyi hadereje
nagyobb részével átmegy a Garamon, és szállítmányokat visz Újvárba. Így is történt.
Károlyi Sándor Szécsényből – Bottyán
hadiszállásáról – 1709. február 7-én megindult 10 ezer huszárral a Garam felé. Sere-

géből két erős dandárt választott ki, az egyik
Balogh Istvánnal Barsnál kelt át a Garamon,
Nyitra és Tapolcsány felé vette útját, hogy az
ellenség figyelmét arra vonja, míg addig a
másik dandárt, Ebeczky István vezérlete alatt
a csatai hídnak, és onnét egyenes Újvárnak
indítja. Ő maga pedig a had derekával (centrumával) február 9-én mint legalkalmasabb
átszállóhelyen, Zselíznél költözik át a befagyott Garam jegén. Még aznap Farnadig
és Jászfaluig hatol előre. A terv jól sikerült,
a három hadoszlop tetemes szállítmánnyal
megérkezett Érsekújvárba. Még néhányszor
vissza is mentek, és megismételték az élelmiszerszállítást. A Garam és a Zsitva között
fekvő falvakból is minden található élelmet
Újvárba szállítottak. Egyszerre a hó olvadni,
a folyam jege bomladozni kezdett, február
16-án már beroskadt a Garam jege, és a
szállításokat néhány napig a csatai hídon
folytathatták. 1709. február 23-án a Nyitráról
és Komáromból érkező németeknek sikerült
a csatai hidat felrobbantaniuk, és az összekötést Újvárral ekképp, legalább míg az árvizek
zajlanak, megszakítaniuk. Bottyán ez időközt
arra használta fel, hogy újra nagy mennyiségű élelmiszert halmozzon fel, amelyet majd
eljuttat Újvárba.
(a befejezés lapunk következő számában)
Feldolgozta: Nyustyin Ferenc
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A Comenius Gimnáziumban tudnak mit felmutatni
Huszárvágás. Talán ezzel a szóval lehetne eredményei. A legutóbbi magyar negyedikesek
jellemezni a zselízi Comenius Gimnázium szlovák nyelv és szlovák irodalom érettségiben
igazgatóságának tevékenységét az utóbbi a legjobban teljesítettek a megyében, magyar
időben. A magyar tannyelvű gimnázium tavaly nyelvből a 3., matematikából a 6. helyen
„átvette” az egyetlen szlovák, elárvult végzős végeztek megyei szinten.
osztályt, amivel egybeolvadt a két gimnázium. Az iskola megfelelően készíti fel diákjait,
Az utóbbi években rohamosan fogyó osztály- hiszen a végzősök magas arányban jutnak be
és diákszámmal küszködő szlovák gimnázium felsőfokú oktatási intézményekbe, amelyekről
Cserba Katalin igazgatónő vezetése alatt és mint orvosok, pedagógusok, gyógyszerészek,
csapata igyekezetének köszönhetően
talán átlendült a holtponton. Három
év után első ízben sikerült szlovák
első osztályt indítani, így megmaradt
a szlovák nyelvű középiskolai oktatás
Zselízen. A gimnázium 13 diákkal
egy magyar, és 11 diákkal egy szlovák
első osztályt nyitott, amely azóta 12re bővült, így jelenleg magyar nyelvű
oktatás az összes, szlovák nyelvű pedig
az első évfolyamban folyik.
A következő időszakban ismét nagy ECDL – az első sikeres csoport
figyelmet szentelnek a beiratkozásoknak,
közgazdászok,
pszichológusok
ill. az iskola megfelelő promóciójának. „Ennek kutatók,
keretében meglátogatjuk az alapiskolákat, kerülek ki. További előnye az objektum és
meghívjuk hozzánk a végzős tanulókat, akik berendezéseinek korszerűsége. Az oktatás
számára nyílt napot tartunk, és egyéb módon a néhány éve teljesen felújított épületben
is próbáljuk felhívni a figyelmet a zselízi folyik, amelynek felszereltségét a lelkes
gimnázium előnyeire. Lévától Kéméndig, tanári gárdának köszönhetően különböző
Kétytől Ipolyszakállosig tartjuk a kapcsolatot pályázatokból folyamatosan bővítik. „Megyei
az alapiskolákkal. Sok munkával jár, szerencsére és városi támogatásokból szabadidőközpontot
tudunk mit felmutatni” – nyilatkozta Cserba alakítottunk ki, amely iránt nagy a diákok
Katalin igazgatónő. Ezek közül első sorban az érdeklődése. Most kezdődik az Olvasói,
összehasonlítható eredmények érdekelhetik a matematikai, pénzügyi és természettudományi
lehetséges jelentkezőket és szüleiket. E területen műveltségi szintjének javítása a gimnáziumban
az igazgatónő szerint említést érdemelnek elnevezésű, az Európai Szociális Alapból
projektünk,
amelynek
a központilag javított érettségi tesztek társfinanszírozott

keretében iskolánk a legkorszerűbb műszaki
felszereléssel gyarapszik. Az elméleti tananyagot
virtuális valóságot ábrázoló eszközök és
3D-s nyomtató segítségével tudjuk majd
szemléltetni. A pályázatnak köszönhetően a
robotika, az alkalmazott biológia, az üzleti
angol, ill. német nyelv gyakorlati alkalmazását
is erősíteni tudjuk. Jövőre – ugyancsak a projekt
keretében – több napos kirándulást szervezünk
a svájci CERN részecskegyorsítóba,
amely során lehetőség adódik
majd meglátogatni az ország egyéb
nevezetességeit is” – sorolja az
igazgatónő a pályázat hozadékát.
Évente legalább két alkalommal
színházlátogatást is szerveznek, teszi
hozzá Soóky Krisztián tanár, aki
arról is tájékoztat, hogy a gimnázium
diákjainak immár lehetősége nyílik
megszerezni az európai számítógéphasználói jogosítványt. A diákok
helyben és ingyenesen szerzik
meg az ECDL tanúsítványt, amely javítja
munkahelyi esélyeiket, és előnyt biztosít
felsőfokú tanulmányaik során. Az iskola távlati
terve, hogy ECDL tanúsítványi vizsgáztatóközpontként működjön.
Az eredmények és a kilátások is arra utalnak,
hogy érdemes a zselízi gimnáziumot választani.
Az igazgatónő szerint azok a szülők, akik
megismerkednek a Comenius Gimnázium
kínálatával, lelkesen íratják be gyermekeiket,
sőt, akár osztályismétlés árán át is íratják
csemetéjüket Zselízre. A titok nyitja, hogy
esélyt kell adni, a többiről már gondoskodnak
a gimnáziumban.
Levicky László

Zselízi versenyző az EB-n, következő cél a Forma 4
Az idei gokart-idényt Vincze Dóka Krisztián
felemás érzésekkel kezdte. A zselízi versenyző
abbéli örömét, hogy sikerült biztosítani a
– főleg a hazai versenyeken való – indulását,
beárnyékolta, hogy a versenyzés anyagi
vonzata miatt öccsének, Adriánnak fel kellett
hagynia a motorsporttal. Kétségtelen, hogy
városunk sportdicsősége szempontjából
mindenképpen veszteséget jelent, hogy
Vincze Dóka Adrián iúsági gokart versenyző
befejezi, vagy egy kis optimizmussal élve,
felfüggeszti
sporttevékenységét,
mivel
bizonyos, hogy tehetségnek nincs híján. A
döntés nem volt egyszerű, állítja Dóka Lajos,
aki egy személyben a testvérek nagyapja és
edzője is, de nem volt más lehetőség: Adrián
belenyugodott a helyzetbe.
Krisztián az idényt a morva kupával és a
szlovák bajnoksággal kezdte, de végül ezeket
a versenyszériákat nem folytatta, figyelme az
első félévben inkább a szlovák gokart-kupára
irányult. Idény közben azonban változásra
került sor, de erről majd később szólunk.
A versenyeken eredményeivel igazolta
tehetségét. Márciusban Krisztián rajthoz állt

a morva kupa és a szlovák bajnokság osztrák
futamán Bruckban, ahol az erős nemzetközi
mezőnyben harmadik helyen végzett.
Májusban a szlovák gokart-kupában indult
Trebaticén, ahol az első futamot megnyerte,
a második futamon műszaki gondok miatt
a második lett, de így is ő örülhetett az
összesített győzelemnek. A széria következő
versenyén a Varannó melletti Vechecben
második lett, ám műszaki okok miatt
kizárták. A második futamban azonban
bizonyított, és első helyen végzett.
Nyáron pozitív változás történt karrierjében,
amikor az ERT Racing Team istállóból
átigazolt az osztrák KRT Kirschenhofer
Motorsport
csapathoz.
Mint
ahogy
azt lapunknak nagyapja, Dóka Lajos
kifejtette, volt ebben némi szerencse is:
„Krisztián párkányi versenyző ismerőseivel
Lengyelországba
ment
egy
versenyt
megnézni. Ott megismerkedtek egy magyar
sráccal, az osztrák csapat versenyzőjével,
amely épp egy gyors versenyzőt keresett.
Javasolták nekik Krisztiánt, aki lehetőséget
kapott, és azóta főleg az osztrák nemzetközi

bajnokságban, valamint az Európa-bajnokság
közép-európai zónájában versenyez. Az
osztrák klub színeiben a Rotax Max Senior
kategóriában szerepel, ahol ő az egyedüli
versenyző Szlovákiából, és ezen európai
szinten is csak elvétve található szlovákiai
versenyző. Évről évre sikerül magasabb
szintre lépnie, legközelebbi célja a Forma 4.”
Új csapatában már az első versenyen
megcsillantotta
tehetségét,
bár
az
eredményekre még várni kellett. Az
eseményekről Krisztián így írt a közösségi
hálón: „A motorsportban ez volt életem
legnagyobb versenye, melyen az osztrák
KRT Kirschenhofer Motorsport színeiben
versenyezhettem.
Csapatom
teljes
meglepetésére pénteken, a szabadedzésen a
33 versenyző közül enyém volt a leggyorsabb
kör. Lelkesen vártam a szombati időmérő
edzést, ahol csupán 5 percem volt arra, hogy
jó időt fussak. A harmadik körben, amikor
már időre futottam volna, sárga zászlót
kaptam, így csupán a 12. időt futottam. Az
első futamban jól rajtoltam, és fokozatosan
→9
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politizálnánk
folytatjuk az Úttörő utcával és továbbiakkal.
Meggyőződésem, hogy hasznunkra válik.
Sok mindenen dolgozunk, de úgy tűnik,
a pályázati felhívások is leginkább a
karbantartásokat és a javításokat célozzák
meg. A javítások javarésze már pár évvel
korábban is szükséges lett volna. Akkor
nem volt rá mód, megcsináljuk most. Miért?
Szívesebben kezdenék bele én is új dolgokba.
Észrevettem, hogy a környező országokban,
pl.
Magyarországon,
Csehországban,
Lengyelországban a kisebb településeknek
is van saját uszodájuk. Én a helyi strandot
szeretném felújítani, de eddig nem igazán

találtam megértésre.
Minden jobban alakulhatna, ha egy irányba
húznánk. Ha többet dolgoznánk, ha
együttműködnénk, és nem politizálnánk.
Néhány helyi politikus csak statiszta,
messziről figyeli, hogyan dolgoznak mások.
Ha valami sikerül, odafutnak és kisajátítják
az érdemeket. Ha viszont valami nem
sikerül, elhatárolódnak és bírálják azokat,
akik dolgoztak.
Szeretne még valamit hozzátenni?
Emlékezzünk vissza arra, milyen volt a
helyzet hat évvel ezelőtt és mennyi minden
megváltozott azóta.

Most, azon túl, hogy stabilizáltuk a
pénzügyi helyzetet, és lehetőség van
beruházásokra, felkészültünk, hogy minden
kiírásra reagáljunk. Felújítottuk a stadiont,
és további létesítményekkel folytatjuk a
munkát. Fokozatosan megkezdjük az utak
és járdák javítását is. Olcsóbban, mint más
községekben, mivel saját magunk végezzük
el a munkát. Tehát javítunk, beruházunk,
építünk, felhasználjuk a rendelkezésre álló
támogatásokat, és eredményesek vagyunk.
Valakinek ez kevés? Szerintem nincs miért
szégyenkeznünk. Ellenkezőleg.
Števo Hečko

A magyar alapiskolások kimagasló sportsikert értek el
Talán a gyerekek ügyesebbek az utóbbi időben, vagy a felkészítő
tanárok végzik nagyon jól a dolgukat, a lényeg az, hogy
a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói kimagasló
sporteredményeket produkáltak az utóbbi időben. Erről
egyrészt a lapunk jelen számában közölt versenyeredmények
listája tanúskodik, amelyen érdemes megfigyelni, milyen sok
sportversenyen vettek részt az iskola tanulói, és természetesen
az elért eredményeket is. Másrészt egy másik listát is érdemes
szemügyre venni, amelyet az oktatási minisztérium megbízásából
a kerületi tanfelügyelet szerepét ellátó Nyitrai Járási Hivatal tanügyi
osztálya készített.
A lista járási felbontásban közli az iskolák sorrendjét az elmúlt
tanév sportversenyein való részvétel és eredményesség tekintetében.
A zselízi magyar tannyelvű alapiskola a járás 57 alapiskolája közül
a 8. helyet szerezte meg, miután a tanfelügyelet által figyelemmel
kísért versenyeken tanulói 50 pontot szereztek. Az összesítésben
6 lévai és egy garamkovácsi iskola előzte csupán meg a zselízi
intézményt, amely így a kisrégió iskolái
között a legeredményesebb lett. Az előkelő
helyezést biztosító pontokat a járási és
kerületi atlétikai versenyeken váltófutásban,
távolugrásban,
magasugrásban,
súlylökésben és krikettlabda-dobásban,
A nyár vége és a zselízi búcsú már néhány éve összefonódik a Garam-menti verbunkkal. Idén
illetve a vegyes, fiúkból és lányokból álló
immár nyolcadik alkalommal rendezték a járás több városában és községében megvalósuló
kispályás labdarúgó-csapatok McDonald`s
Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál zselízi rendezvényeként.
Cup versenyén elért eredményeiért szerezte
A rendezvény a művelődési otthon előtt kezdődött, ahol a jelenlevő folklórcsoportok tagjai
a zselízi magyar alapiskola.
felálltak a népviseletes
Említsük meg, hogy a fiatal sportolókat
felvonuláshoz.
Ezen,
Duchoň Gábor és Markovics Imre készítette
valamint az azt követő
fel a versenyekre. Atlétikában Balla Beatrix,
műsorban
a
zselízi
Molnár Dóra, Hudák Zsófia és Furár
Kincsőn és Apró Kincsőn
Barbara, kispályás labdarúgásban pedig
kívül a dunaújvárosi
Alt Sára, Cellahó Dániel, Hereng Orsolya,
Vasas Táncegyüttes, a
Horváth Dániel, Kapusta Barnabás, Lakatoš
gyöngyösi
Borostyán
Sebastián, Lakatoš Ondrej, Nagy Andrea,
és
Mákvirág,
a
Szabó Kristóf és Varga Ronin járult hozzá
lengyelországi
ZPIT
iskolája sportsikereihez.
Ziemi Boleslawleckiej, a
Az Alsó-Garammenti régió iskoláinak
rigai (Lettország) Ligo,
sorrendje: 1. Zselízi Magyar Tanítási
valamint az olaszországi
Nyelvű Alapiskola, 2. Csekei Óvoda és AI,
Apiroból
érkező
3. Zselízi AI, 4. Fegyverneki AI, 5. Csatai
Urbanitas folklórcsoport
Baross Gábor MTNYAI, 6. Farnadi AI, 7.
vett részt.
Kétyi Egyházi AI és Óvoda, 8. Oroszkai AI,
A különböző nemzetek kultúráját képviselő felvonulás Szent Jakab térre érkezése után
9. Nagysallói MTNYAI, 10. Nagysallói AI.
megtartották a Garam-menti verbunkot, majd a további műsor a tér szélén felállított
Néhány további régióbeli iskola nem vett
színpadon folyt. A Melecsky Beáta által konferált gálaműsorban a nézők a sötétség beálltáig
részt a versenyeken.
nyerhettek betekintést a különböző nemzetek népi kultúrájába. Este a művelődési otthonban,
(ik)
táncházban találkoztak a fellépők.
(šh)

Magyar, lengyel, lett, olasz folklór
a főtéren
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Minden jobban alakulhatna, ha kevesebbet
Nyár elején tudósítottunk lapunkban a város
területén folyamatban levő és tervezett
beruházásokról, miközben közöltük az
előzetes határidőket is. Annak ellenére, hogy
a munkák folytatódnak, úgy mutatkozik,
hogy nem minden időpontot sikerül
betartani. Ezért is kértük fel Juhász András
polgármestert egy rövid interjúra.
Miért tart minden olyan sokáig? Annak
ellenére, hogy már hozzászokhattam volna
ehhez a kérdéshez, ha határidőről esik szó,
mindig fenntartással kezelem a helyzetet,
ugyanis nem lehet mindent előre látni. Itt
van pl. a kerékpárút építésének kezdete. A
város mindennel készen volt már áprilisban,
számoltunk azzal is, hogy a jóváhagyási
folyamat eltart egy ideig, és a megvalósítás
csak júniusban kezdődik. Nem számoltunk
viszont azzal, hogy az illetékes szervek a
projekttel el sem kezdenek foglalkozni.
Minden sokáig tart. Ez már csak így van.
Igyekszem nem idegeskedni azon, amiről
nem tehetünk. Számomra az a fontos, hogy
mi mindenre fel legyünk készülve.
A lakosok figyelemmel kísérik az egyes
beruházásokat, és valami miatt a határidők
érdeklik őket a leginkább, mikor kezdődik
valami, meddig tart a munka és mikor mit
adnak át a rendeltetésének.
Tudom. Ismerem a zselízieket, de én is úgy
vagyok vele, hogy mindent azonnal akarok.
Elismerem, nehezen érthető, hogy maga az
építési folyamat rövidebb ideig tart, mint
az ügyintézés és az előkészületek. Mindenki
láthatta, hogyan épült az üzletközpont a
város közepén, minden nap, minden héten
láthatóan gyarapodott. Fél évig tartott
csupán. Ám mindezek mögött tervezés,

ügyintézés, jóváhagyás és előkészületek
vannak, ami több mint három évet vett
igénybe. Ennek viszont nincs látszatja.
Sok bírálatot hallok a polgároktól. Néhányuk
szerint túl keveset teszünk, másoknak az
nem tetszik, hogy túl sokat. De olyanok is
vannak, akik azt állítják, hogy nem csinálunk
semmit. Akik látják, mi mindent teszünk, azt

bírálják, hogy miért nem mást csinálunk.
Vannak, akik számára a legfontosabbak az
óvodák és iskolák, másoknak az utak és a
járdák. Néhányan feleslegesnek tartják a
kerékpárutat, mások a játszótereket. Én
viszont tudom, hogy mindenre szükség
van.
Min dolgoznak jelenleg?
Befejeződnek a munkák a városi hivatal
épületén, folytatódik a magyar alapiskola
tetőszerkezetének felújítása. Szódón a
katolikus templom mögött megszüntettük az
illegális szemétlerakatot, a terület rendezése
van folyamatban. Befejezéséhez közeledik a
közbeszerzés, ill. már alá is írtuk a szerződést
a T18-as sportcsarnok rekonstrukciójáról,
amelyet mindkét iskola, a gimnázium,
valamint a város és a környék sportszerető
lakosai
használnak. A
kerékpárúttal
kapcsolatos szerződést is aláírtuk már, de
még egy ex-post ellenőrzésen is túl kell esnie.
Így az építés kezdete egyre csak kitolódik, és
néhányan már azt is megkérdőjelezik, hogy
egyáltalán megépül-e. Éppen most írtam alá
a szerződést a gondozóház (DOS) épületének
ablakcseréjéről, új szemetes autót vásárolunk,
de szippantó kocsit is vennünk kell, mert a
régi nem ment át a műszaki vizsgán.
Polgármester úr, lapunk júniusi számában
a beszélgetésünkben arról is szólt, hogy
néhány beruházást más beruházások elé
kell helyezni, pl. a szükséges javításokat,
vagy
a
balesetveszélyes
állapotok
megszüntetését. Vannak azonban olyanok,
akik bírálatuk során nem veszik figyelembe
a finanszírozás módját, tehát, hogy mit
tudunk fedezni saját forrásból, vagy esetleg
más forrásokból van rá pénz…
Igen, szóltam arról, hogy néhány beruházás
előbbre való, hogy nem lehet mindig újat
építeni, fontos az állagmegóvás, a régit
javítani kell, fel kell újítani. De úgy látszik,
nem elég mondani és leírni, állandóan
ismételni kell. Már arról is írtunk, mi a
helyzet a projektekkel. Nem kérdeznek
meg bennünket, hogy mire van szükségünk
inkább vagy kevésbé. Megjelenik a pályázati
felhívás, és vagy reagálunk rá, vagy nem.
Vannak, akik állandóan azért bírálnak,
hogy miért kerékpárutat építünk, miért
nem inkább az utakat, járdákat javítjuk meg.
Nekik újra és újra el kell mondani, hogy a
járda- és útjavításra sehonnan nem kapunk
pénzt, de ha kerékpárútra kínálják, és mi ezt
a lehetőséget visszautasítjuk, akkor semmire
sem kapunk.
Ha a város nem használná ki a pályázatok
adta lehetőségeket, akkor azért kritizálnának,
hogy az alapokból nem merítünk. Néhány
ember mindig bírálni fog valamit, bárhogy is
legyen. Szerencsére csak páran vannak.
Vagy itt van pl. az a kérdés, hogy mennyit
invesztáltunk egy-egy konkrét városrészbe.
Ki gondolkodik így manapság? Nekem soha

nem jutna eszembe, hogy melyik városrészbe
mennyit fektetünk be. Számomra Zselíz
összességében egyetlen város; mikor, hol,
mire van szükség, azt kell biztosítani.
Az iskolák nem minden városrészt szolgálják?
Ha szigetelésnek köszönhetően spórolunk
a városháza üzemeltetési költségein, nem
az egész város jár jól? Ha munkahelyteremtésről, vagy a lakáshelyzet megoldásáról
van szó, vajon nem érint ez minden
városrészt? A közvilágítás felújításának
tervezésekor az elsődleges terv az volt, hogy
a városnak csak a fő útvonalát tegyék rendbe,
de mi ezt a megoldást elutasítottuk. Azt
mondtuk: az egész városban vagy sehol! Így
aztán van világítás minden utcában, minden
városrészben, sőt, még ott is, ahol eddig
egyáltalán nem volt.
Soha nem gondolkodtam úgy, hogy ezt
az egyik városrésznek csináljuk, amazt
meg a másiknak. A város lakosainak
csináljuk. Amikor kilobbiztuk a mikolai
park visszaadását, amikor létesítményt
adunk az ottani polgári társulásnak, hogy
legyen székhelye, vagy most éppen a szódói
temető melletti területet tesszük rendbe,
nem a városrészért cselekszünk, hanem a
város polgáraiért. Nemsokára végbemegy
a közbeszerzés a mikolai járda befejezése
ügyében, felújítjuk és bővítjük a mikolai
óvodát, Szódón a kultúrházban kicseréljük
az ablakokat, már meg is rendeltük. Mindent
a polgárokért teszünk, tekintet nélkül arra,
hogy melyik városrészben élnek.
Úgy gondolom, hogy a lakosok többségének
reális rálátása van az önkormányzat
tevékenységére, arra, milyen irányban
halad a város.
Én is így gondolom. Ám meggyőződésem,
hogy át kell értékelnünk a városban működő
polgári társulásoknak és szervezeteknek
juttatott támogatások feltételrendszerét. A
múltban, amikor a városnak erre a célra
nem tellett, nem kaptak semmit, mégis a
polgárok javára tevékenykedtek. Annak
köszönhetően, hogy sikerült a város anyagi
helyzetét stabilizálni, a támogatásokat
vastagon osztogatjuk, miközben a társulások
egymás közt rivalizálnak és irigykednek.
Némely szervezett rendezvényen nem bírok
rájönni arra, vajon mi a hozadéka a városnak
és a lakosoknak. Lehet, hogy ha kicsit
visszafogottabbak lennénk, kevesebb lenne
az irigység és a gyűlölködés.
A júniusi beszélgetésünkben említette,
hogy a helyi utak aszfaltozására nehézgépet
vásárolnak. Kipróbálták már?
Az aszfaltterítőhöz szükséges volt további
komponensek
vásárlására,
sikerült
összeállítanunk olyan munkacsoportot, akik
dolgozni fognak vele. Ezek után fokozatosan
megkezdjük a leginkább tönkrement
utak javítását. Befejezzük a Sládkovič
utcát, amerre a kerékpárút is vezet, majd
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Körvonalazódik az esély a kastély felújításának
folytatására
1→

szárnyának felújítását finanszíroznák
kb. 700 ezer euró értékben. „A tető
statikailag sérült, a mennyezet
életveszélyes, ezért a felújítás komoly
lépés lesz az épület megmentése és
stabilizálása érdekében. A kastély
egy része ezekből a forrásokból
visszakerül eredeti állapotába,
aztán folytatódhat tovább a belső
tér helyreállítása” – jelentette ki
Juhász András polgármester.
Gabriela Bieliková, a városi
hivatal építési, területfejlesztési
és környezetvédelmi osztályának
munkatársa
szerint
további
pályázati felhívások is nyíltak a
kastély és a park megújítására.

„További lehetséges forrásunk az SZK
Kulturális Minisztériuma Újítsuk fel házunkat
című pályázati felhívása lehetne, amelynek
keretében 950 ezer euróig nyújtanak
támogatást. A harmadik program, amelyből
a város finanszírozhatná a kastély felújítását,
az Interreg V-A SK-HU, aminek keretében
maximálisan 1,5 millió euró nyújtható
szlovákiai és magyarországi partnerek
együttműködésére, valamint beruházásaira.”
Hozzátette, hogy ideális esetben a város a
tetőszerkezet és a kastély egyik szárnyának
felújítása mellett a park revitalizálásának is
nekilátna. Ezen belül felújítanák a járdákat,
a közvilágítást, két játszóteret építenének, a
veszélyes fák helyett újakat ültetnének.
(ik)

Temetők, hulladék, forgalom – erről is vitáztak
a szeptemberi önkormányzati ülésen
A szeptemberi önkormányzati ülés általános
vitájában a résztvevők a témák széles
skálájával foglalkoztak. Előbb Polka Pál
tájékoztatta kollégáit arról, hogy a parkban az
egyik hídon nemrég balesetet szenvedett egy
kerekesszékes. Felkérte az illetékeseket, hogy
javítsanak a hídfeljárók állapotán. Sürgette
az urnafal létesítését is a helyi temetőben.
A polgármester biztosított arról, hogy történni
fog előrelépés az ügyben.
Baka
Lajos
a
magyar
alapiskola
tetőszerkezetének
javításáról
kérdezett.
A polgármester biztosította, hogy a munkák
a megszabott határidőn belül, október
végéig befejeződnek. Megjegyezte: egy ilyen
nagy kiterjedésű tetőszerkezet felújítása
nem egyszerű feladat. A munkák során
történt beázások javítási költségei nem
a várost terhelik, biztosításból fedezik majd.
A beruházással kapcsolatban objektivitást
kért, hiszen, mint mondta, máshol az ilyen
munkákat pályázatból fedezik, itt pedig
a város saját költségből fedezi a jelentős
kiadást. Hozzátette, hogy az objektumban
évtizedek óta nem volt városi beruházás. Ezzel
kapcsolatban elmondta: megváltoztatta azt
a véleményét, hogy a múltról nem kell beszélni.
Ellenkezőleg, anélkül gyakran lehetetlen
megérteni a jelenlegi összefüggéseket.
Szót kért a lakosság soraiban ülő Ľudmila
Pivarčiová is, aki dicsérte a temetők
városi
üzemeltetését,
amely
sokkal
magasabb színvonalú, mint a múltban,
amikor vállalkozók üzemeltették. Egyúttal
kérte: a város hozza nyilvánosságra a
temetőfenntartás pénzügyi vonatkozásait. A
hulladékelszállítás témájához is hozzászólt.
Úgy vélte, a város munkásai elszállításkor
összekeverik a háztartási és a biohulladékot.
A polgármester ígéretet tett, hogy

pénzügyi beszámolót készíttet a temetők jelentősen megnőtt a kamionforgalom stb.
üzemeltetéséről. Bármi is lesz az eredmény, A polgármester kijelentette: a város által
jó lépés volt átvenni ezt a szolgáltatást, előkészített, szociális jellegű lakóházak
így egyértelműbb a felelősség. Hasonlóan építését támogató pályázat megoldhatja
más tevékenységekhez, például a hulladék a nehezen
alkalmazkodó
lakosokkal
elszállításához. A bejelentéssel kapcsolatban kapcsolatos gondokat. A temető mögött
annyit mondott: adatok, nevek, helyszínek, építendő házakba nemcsak a Garam,
időpontok nélkül nem is reagál rá, mert a hanem további, Iskola, Petőfi és Sládkovič
homályosan megfogalmazott bejelentések utcai családok is átköltöznének, majd
nem vezetnek megoldáshoz. Eztán ismertette eredeti, romos házaikat lebontaná a város.
a hulladék elszállításának menetét:
„Amit a lakosok nem látnak, hogy
a háztartási hulladék elszállítása
után a járművet kitisztítják,
majd elkezdik vele a biohulladék
gyűjtését. A testület jóváhagyta,
hogy egy felújított szemétszállító
járművet vásároljunk, amelyet a
biohulladék gyűjtésére, illetve a
másik jármű meghibásodásakor
használunk majd.” Haris Péter, a
hivatal szolgáltatási osztályának
vezetője
kijelentette,
hogy
kivizsgálja az ügyet. Sokol László
saját tapasztalata alapján jelentette
ki, hogy a hulladékot elszállító A városon áthaladó teherforgalom intenzitása a komárovárosi dolgozók lelkiismeretesen mi teherhíd megnyitásával csökkenhet
végzik feladatukat. A képviselő a
T18-as tornaterem felújításának menetével A főúton folyó forgalom a polgármester
kapcsolatos kérdésére a polgármester szerint csökkenhet majd a komáromi
elmondta: a szerződést aláírták, jelenleg a teherhíd megnyitását követően, amelynek
felügyeleti hatóság ex-post ellenőrzése folyik. köszönhetően a teherforgalom nagy
Ezután kezdődhetnek majd a 110 napra része a Komárom—Érsekújvár—Nyitra—
Tapolcsány vonalra helyeződik majd át.
tervezett munkálatok.
Egy másik lakos, Tibor Goras több Ivan Pál a ciszternás teherkocsi beszerzéséről
Haris
Péter
elmondta:
megoldandó feladatot vetett fel: a kukás érdeklődött.
jármű nehezen fér hozzá a Béke utcai megtörtént a közbeszerzés, a város 32 ezer
lakótelepi hulladéktárolókhoz az ott parkoló euróért vesz egy 11 köbméteres járművet a
gépkocsik miatt, az egyik Garam utcai lakossági emésztőgödrök kiürítésére.
(ik)
lakóház körül rendetlenség van, a főúton
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Újabb lépés az építkezési telkek eladásához
kimondja, hogy az értékesítés időpontját
a polgármester határozza meg, mégpedig
azért, mert előre nem világos, mikor épülnek
ki az alapelvekben meghatározott közművek.
Az egyik telekkérvényező is szót kapott.
Javasolta, hogy egy érdeklődő több telekre
is adhasson ajánlatot. Szerinte helyénvaló,
hogy a város a zselízieket részesíti előnyben,
ugyanakkor jó lenne, ha ezen belül az egyéb
ingatlannal nem rendelkezők is előnyt
élveznének. Juhász András polgármester
megjegyezte: már most több az
érdeklődő, mint a szabad telek.
Hozzátette, hogy néhány hónap
múlva a város további építkezési
telkeket kínál majd eladásra. A
Rozmaring utcán 8 telket készít
elő a város a kemping területén,
amelyek előnye, hogy minden
közművel rendelkeznek.
Rövid
szünetet
követően
módosításokkal
a
testület
jóváhagyta
a
beadványt.
Hamarosan a Rozmaring utcában jönnek létre újabb építési A módosítások szerint egy
telkek. Itt minden közmű rendelkezésre áll.
(fotó: op) érdeklődő legfeljebb három
1→

családtagja rendelkezik itt állandó lakhellyel,
utána következik a többi érdeklődő. Több
kérvényező esetén sorsolás dönt.
A jelenlevők foglalkoztak Miroslav Kriška
módosító javaslatával, miszerint ne csupán
a kérvényezőket, a telkeket is sorsolják. Nyúl
Péter szerint a város nem kényszerítheti
az érdeklődőket arra, hogy egy általuk
nem kívánt telket vásároljanak meg. A
város jogásza hozzátette: a dokumentum

telket kérvényezhet, ám csak egyet
vásárolhat meg. A sorsolást nyilvánosan, a
képviselő-testületi ülésen tartják meg.
A testület jóváhagyta egy Sznf utcai telek
eladását a rajta álló épület tulajdonosainak
23,79 eurós négyzetméterenkénti áron,
összesen 2973,75 euróért. Jóváhagyta
7448,18
négyzetméternyi
szántóföld
bérbeadását a nemesoroszi, 3665,48
négyzetméternyit
pedig
a
zselízi
mezőgazdasági szövetkezetnek 100 eurós
hektáronkénti éves bérleti díj ellenében.
Jóváhagyta egy 31 négyzetméteres Jókai
utcai telek eladását 206,77 euróért.
Tudomásul vette a főellenőre pénzügyi
ellenőrzésének
eredményeiről
szóló
beszámolót, a határozatok teljesítéséről
szóló, valamint a városi rendőrség augusztusi
tevékenységéről szóló beszámolót. Roland
Hanzo rendőrparancsnok tájékoztatta a
jelenlevőket arról, hogy októbertől másként
osztják be a szolgálatokat: hét közben
többnyire nappal, míg hétvégén inkább éjjel
szolgálnak majd a városi rendőrök.
(ik)

Szeptembertől Árok-majorból is a városi mikrobusz szállítja
a gyerekeket iskolába
Az új tanév nemcsak az iskolákban hozott némi változást, hanem
a távolabb eső városrészek lakóinak életében, és a város néhány
alkalmazottjának munkájában is. Június végéig a városnak csak
Karolináról kellett biztosítani a gyerekek iskolába utaztatását.
Szeptembertől Árok-majorból sem járnak már autóbuszok
az utak katasztrofális állapota miatt. A városi hivatal sofőrje
minden reggel előbb Karolináról szállít átlagosan 8 gyermeket,
akiket kitesz az iskola előtt, majd Árok-majorba indul, ahol 4-5

A Komenský utcai DOS lakóház 64 lakásának bérlői ablakcserét
kérvényeztek. Ezt a múltban petícióval is alátámasztották, ezért
kérésük a közeljövőben meghallgatásra talál. Ez lesz az egyike a város
újonnan felvett hitelből finanszírozott beruházásainak. Az épület
ablakainak cseréje 165 ezer euróba kerül. A szerződést szeptemberben
írták alá, a munkálatokat a tervek szerint legkésőbb karácsonyig
be is fejezik. Az ablakok cseréje csupán első lépése a létesítmény
felújításának, a polgármester szerint előbb-utóbb szigetelni kell a
tetőt és a falakat is, ami az előzetes számítások szerint 650 ezer euróba
kerül majd.
(ik)

iskolás, óvodás és szülő száll fel.
„Nagy segítség ez nekünk, hogy a városi hivatal ilyen módon
biztosítja a bejutásunkat, különben csak nehézségek árán jutnánk
el a városba. Az út állapota főleg tavaly tél óta romlott sokat a sózás
következtében és a mezőgazdasági terményeket szállító teherautók
miatt is” – mondta az egyik anyuka, aki gyermekét vitte az óvodába.
Az út valóban katasztrofális állapotban van. „Nem csodálkozunk
az autóbuszokat üzemeltető társaságon, hogy nem engedi ide a
járműveit, az út egyes részei szinte járhatatlanok. Kérdéses, hogy
a mikrobuszunk meddig bírja meghibásodás nélkül” – teszi fel a
jogos kérdést Miroslav Kokoška, a kisbusz sofőrje, aki útközben
sokszor a lehetetlent kísérli meg, amikor megpróbálja kikerülni a
kátyúkat. A nehezített feltételek ellenére a városi hivatal ellátja ezt a
feladatok Juhász András polgármester szeptemberben tett kijelentése
szellemében, mely szerint az önkormányzat nem városrészekben
gondolkodik, ezért a lakosoknak a város minden pontján igyekszik
hasonló feltételeket biztosítani, akár az iskolába jutás terén is. (ik)
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Sok mindenen dolgozunk, de úgy tűnik,
a pályázati felhívások is leginkább a
karbantartásokat és a javításokat célozzák
meg. A javítások javarésze már pár évvel
korábban is szükséges lett volna. Akkor
nem volt rá mód, megcsináljuk most.
Miért? Szívesebben kezdenék bele én is új
dolgokba.
(Bővebben a 4. és 5. oldalon.)

Szeptembertől Árok-major irányából
sem járnak már autóbuszok az utak
katasztrofális állapota miatt. A városi
hivatal sofőrje minden reggel előbb
Karolináról szállít átlagosan 8 gyermeket,
akiket kitesz az iskola előtt, majd Árokmajorba indul, ahol 4-5 iskolás, óvodás és
szülő száll fel.
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A lista járási felbontásban közli
az iskolák sorrendjét az elmúlt
tanév sportversenyein való részvétel és
eredményesség tekintetében. A zselízi
magyar tannyelvű alapiskola a járás 57
alapiskolája közül a 8. helyet szerezte
meg...
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Szeptemberi önkormányzati ülés

Újabb lépés az
építkezési telkek
eladásához

A zselízi városi képviselő-testület szeptember
26-án a városi hivatal esketőtermében
tárgyalt 10. rendes ülésén. Bevezetőben
a képviselők tudomásul vették a tavaly
leírt követelésekről szóló tájékoztatót.
Az ügyben a városi hivatal pénzügyi
osztályának vezetője, Monika Tomeková
adott bővebb tájékoztatót, pl. hogy összesen
6388,30 eurónyi követelést írt le a város a
könyvelésében. A szeptemberi ülés egyik
sarkalatos pontja a Posta utcai építkezési
telkek
eladási
szabályrendszerének
előterjesztése volt. A témát Haris Péter,
a városi hivatal vagyongazdálkodási
és szolgáltatási osztályának vezetője
ismertette, aki elmondta: a telkek
értékbecslő által meghatározott általános
négyzetméterenkénti értéke 14,50 euró.
A telkeket a város úgy adja majd el,
hogy a hiányzó víz- és villanyvezetékek
már megépülnek a telekhatárokig, a
csatornahálózat kiépítéséig emésztőgödörbe
vezetik majd a szennyvizet, a bekötőúton
pedig ideiglenesen kavicsfelület lesz.
A városi építési telkek eladásának irányelvei
szerint a város 9 önálló, 803–1241
négyzetméter kiterjedésű telket értékesít,
melyeknek meghatározó része 1200
négyzetméter körüli. A dokumentumban
felvázolják a telkek értékesítésének egyes
lépéseit, valamint a telkek árát is, amelyet
a város négyzetméterenként 15 euróban
határozott meg. A kérvényezők előnyben
részesítésének feltételei a következők:
a kérvényező zselízi állandó lakhellyel
rendelkezik, a kérvényező közvetlen
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A Sládkovič utcai lakói sok éves várakozás után végre méltó körülmények közt közlekedhetnek.
Október elejn a város aszfaltborítással látta el az úttestet.
(foto: šh)

Körvonalazódik az esély a kastély
felújításának folytatására
Több évtizedes hanyatlás után az Esterházycsalád zselízi kastélya az utóbbi években
részleges felújításon esett át. Az eredeti
ablakok felszerelésén kívül a múlt választási
időszakban felújítottak egy termet, a folyosó
egy részét és az elülső rész kis helyiségét,
később szociális helyiségeket alakítottak
ki az egykori kúria hátsó részében. A jelek
szerint a kastély felújítása a közeljövőben
tovább folytatódhat – ezúttal pályázati
forrásokból.
A
város
egy
konzultáns
céggel
együttműködve pályázatot készít elő. Vissza
nem térítendő támogatás elnyerésére több

pályázati felhívásra is reagálni készül.
Ezek egyike az ún. Norvég Alap. Ez
egy olyan pályázati rendszer, amelynek
keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein
pénzügyileg járulnak hozzá az Európai
Unió felzárkózó államainak fejlődéséhez.
A támogatást azért folyósítják, mert bár
a támogatók nem tagjai az EU-nak, de az
Európai Gazdasági Térségnek igen, amelyen
belül ugyanúgy élvezik a közös piac előnyeit,
mint az unió tagállamai.
A pályázatból a kastély tetőszerkezetének
cseréjét, a mennyezet és a kastély egy
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