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Prepínanie medzi jazykmi je ozaj lacná a v
Želiezovciach ľahko dostupná mentálna
gymnastika. Trénuje nám pozornosť, je jedno
či prepíname z maďarčiny do angličtiny, z
rómčiny do slovenčiny, alebo inak. Všetkým
želám veselý tréning!
(Viac na 4. - 6. str.)

cena: 0,35 eur

60 rokov šachu v Želiezovciach

Neviem žiť bez hudby
Júliusa Klima sme desaťročia
poznali ako učiteľa, riaditeľa
miestnej ZUŠ. Popritom
pôsobí aj ako aktívny
hudobník, ktorý už viac
ako pol storočia zabáva
publikum v širokom okolí.

93701@pobox.sk
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Najstaršia informácia, ktorá
má práve 110 rokov a ktorá
sa písomne zachovala,
spomína Dr. Aladára Erdeya,
ktorý v roku 1911 pôsobil
ako
lekárnik-praktikant
v našom meste.
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Spomienkový beh Gábora Tormu:
Bude z neho tradícia?

Bežecké podujatie bolo v Želiezovciach zorganizované po dlhých 32
rokoch. Tentoraz, v rámci mestských dní však nešlo o klasické preteky.
Spomienkový beh Gábora Tormu, ktorého sa na 4 a 8 km dlhej trati
zúčastnilo 74 zaregistrovaných a niekoľko nezaregistrovaných
bežcov nielen zo Želiezoviec, blízkeho a vzdialenejšieho okolia, ale
aj zo zahraničia, však bol dôstojným memoriálom s potenciálom

pokračovania a vytvorenia tradičných bežeckých pretekov
regionálneho významu. Mnohí jednotlivci a aj samospráva prisľúbili
rodine pomoc pri organizovaní budúcich ročníkov podujatia, ktoré
má pripomínať tragicky zosnulého mladého športovca.
O mestských dňoch prinášame bližšie informácie na 3. strane.
(foto: ik)
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Júnové zasadnutie MsZ

Dve sídliskové lokality by sa mohli skrášliť z projektu
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojej 27. schôdzi v posledný
júnový deň v Dome kultúry. Zasadnutia sa
zúčastnilo iba niekoľko záujemcov z radov
obyvateľov.
V úvode MsZ schválilo záverečný účet
mesta za minulý rok a tvorbu rezervného
fondu vo výške 39 369,61 eur, zobralo na
vedomie plnenie programového rozpočtu
mesta, stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu a hodnotiacu správu
rozpočtu za rok 2020. Predseda komisie
ekonomiky Tibor Csenger skonštatoval,
že mesto v minulom roku úspešne
investovalo tak z projektových, ako aj
úverových a vlastných prostriedkov, pričom
bežné výdavky boli držané blízko úrovne
z predchádzajúceho obdobia.
Poslanci schválili predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt
Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste
Želiezovce, zabezpečenie jeho realizácie
a spolufinancovania vo výške 14,7 tis. eur,
ako aj jeho prípadných neoprávnených
výdavkov. Aktivity projektu sa v prípade
úspešnosti môžu týkať Sídliska pri stanici,
tzv. Čínskej štvrti, a to na Mierovej a Slnečnej
ulici.
Zastupiteľstvo bez pripomienok zobralo
na vedomie správu o plnení Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta za minulý rok. Následne
prerokovalo návrh Memoranda
o spolupráci a podpore kandidatúry
mesta Nitra na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2026 medzi
Nitrou a Želiezovcami. V rozprave
sa účastníci zmienili o tom, že
forma spolupráce je zatiaľ nejasná,
môže z nej vyplývať aj určité
finančné plnenie, na druhej strane
v prípade úspešnej kandidatúry
budú dostupné aj zdroje, ktoré by
sa mohli investovať aj na území
Želiezoviec. MsZ sa uznieslo, že
súhlasí s uzavretím memoranda,
čím vyjadrilo podporu mestu Nitra pri
kandidatúre.
Poslanci sa venovali aj upozorneniu
prokurátora, ktorému MsZ vyhovelo. Ako
primátor Ondrej Juhász v krátkosti zhrnul,
týkalo sa oblasti legalizácie stavieb, kde
od samosprávy očakávajú väčšiu aktivitu.
Zastupiteľstvo schválilo plán svojich
zasadnutí na druhý polrok, zobralo na
vedomie správu o výsledku finančnej
kontroly, správu o kontrole plnenia uznesení,
návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra
a správu o činnosti mestskej polície za máj
2021.
(ik)

V Želiezovciach sa naďalej budeme
môcť otestovať, pripravujú aj PCR testy
V posledný júnový deň sa ešte vedelo tak, že želiezovské mobilné odberové miesto (MOM)
spoločnosti SWOT, spol. s r.o. na Mierovej 24 spolu so stovkami ďalších skončí svoju činnosť,
večer už bolo všetko inak.
Mminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na tlačovej besede koncom júna vyhlásil, že
testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový
koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom. Na ostatné účely si test bude
musieť jedinec hradiť samostatne. Určené boli aj MOM, ktoré zostávajú otvorené aj po 1. júli.
Patrí medzi ne aj odberového miesto
v priestoroch za domom služieb v
Želiezovciach.
Prevádzkovateľ oznámil, že MOM
zostáva otvorené, testovanie sa však
od 1. júla 2021 bude uskutočňovať
za úhradu. „Rozhodnutie vyplýva zo
skutočnosti, že zmluva o spolupráci,
uzavretá s ministerstvom zdravotníctva
SR skončila svoju účinnosť dňom 30.
júna. Naďalej sme však zaradení do
siete
poskytovateľov
antigénového
testovania na ministerstve zdravotníctva
SR a v najbližšej dobe zavedieme aj
testovanie RT-PCR testami, aby sme
uľahčili a zjednodušili obyvateľom

Kanalizácia – začína
sa výber dodávateľa
V krátko trvajúcej diskusii v rámci
júnového
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva sa venovali iba niekoľkým
témam. Na poslaneckú otázku Ľudovíta
Baku o napredovaní príprav dobudovania
kanalizácie primátor Ondrej Juhász vyhlásil,
že bol aktualizovaný niekoľko rokov starý
rozpočet projektu, začiatkom júla sa malo
začať výberové konanie na dodávateľa
stavby. Predseda MO SZPB Slavomír
Hrivnák tlmočil spokojnosť obyvateľov
s mestskými dňami. Poslanci sa dotkli
témy oficiálneho odovzdania obnovenej
križovatky Rozmarínovej a Schubertovej
ulice, v rámci témy kandidatúry mesta Nitra
na Európske hlavné mesto kultúry v roku
2026 hovorili o možnosti vytvoriť historické
korzo v okolí múzea, kaštieľa a Sacherovho
domu a konštatovali, že telocvičňa T18 sa už
môže otvoriť pre verejnosť. Primátor vyjadril
svoje rozčarovanie z príprav financovania
plánu obnovy a nového projektového
obdobia, najmä dopadov najnovších zmien
na dianie v regiónoch.
(ik)
mesta testovanie aj touto formou. Cenu za
antigénové testovanie, ktorá je momentálne
na úrovni 25 eur, sme sa snažili určiť pod
touto úrovňou, u nás bude cena za vykonanie
antigénového testu vrátane dodania testu 20
eur,” vyhlásil konateľ spoločnosti SWOT
Ladislav Kollár. Dodal, že na test nebude
nutné sa vopred objednať, vyšetrení budú
všetci záujemcovia. MOM na Mierovej 24 v
Želiezovciach bude otvorené v pracovných
dňoch od 8:00 do 13:00 hodiny, cez víkend
od 8:00 do 12:00 hodiny.
(ik)
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Priority EÚ, spomienkový beh aj vydarené koncerty na mestských dňoch
Konanie tohtoročných mestských dní bolo výsledkom úspešného
projektu. Realizácia programu musela prebiehať v súlade s
protipandemickými opatreniami a aktuálnou pandemickou
situáciou. Aby bol dodržaný limit maximálne 250 ľudí pred
hlavným pódiom a splnené podmienky vstupu len za podmienok
(schopnosť preukázania sa výsledkom testu nie starším ako
24 hodín alebo potvrdenia o zaočkovaní), boli na námestí
postavené zátarasy. Tí, ktorí sa cez ne nedostali, nemali prístup k
miestam na sedenie ani k stolom pred stánkom s občerstvením
a program mohli sledovať len postávajúc pred zátarasami.
Napriek tomu, že toto riešenie pôsobilo veľmi nepríjemne, mestu
zostávali len dve možnosti: program zrušiť a peniaze z projektu
nechať prepadnúť, alebo sa prispôsobiť požiadavkám.
Zrušeným bodom programu bolo podujatie Športuje celé mesto o
pohár primátora mesta, namiesto neho školy zorganizovali športové
aktivity pre svojich žiakov vo vlastných areáloch.

Za účasti pozvaných hostí a študentov Gymnázia J. A.
Komenského v Želiezovciach sa uskutočnil videorozhovor
so želiezovskou rodáčkou Karlou Wursterovou, ktorá
sa nedávno stala veľvyslankyňou SR v Taliansku.
V rozhovore označila za kľúčové svoje štúdium jazykov,
čo sa pre ňu začalo už na tunajšej ZŠ a Gymnáziu,
pričom spomenula učiteľku anglického a ruského
jazyka Kláru Bogolepovú. Súčasných študentov vyzvala,
aby išli za svojimi snami a svoje študijné odbory si
vyberali podľa svojich záujmov a nie podľa lukrativity.
V rámci projektu sme v Želiezovciach privítali europoslanca
Róberta Hajšela, ktorý prítomným porozprával o Európskej
únii, vzťahoch v rámci nej a súčasných politických trendoch.

Slávnostné otvorenie projektu sa uskutočnilo v podvečer pred
mestským úradom, kde boli vztýčené vlajky EÚ, Želiezoviec,
SR, Maďarska a Poľska, keďže mesto v projekte spolupracovalo
s družobnými mestami Trstená a Barcs, ako aj projektovými
partnermi, maďarským Isaszegom a poľskou Jablonkou.
Večerný programu sľuboval dobrú zábavu aj zaujímavosť: v
radoch prvej vystupujúcej formácie Tunyogi Péter Emlékzenekar
sa predstavil želiezovský klávesista Patrik Balázs. Mimoriadne
obľúbený Republic dokázal, že publikum vie poriadne
naštartovať. Na želiezovskom námestí predstavil veľkolepú
show, aká tu za dlhé mesiace lockdownov a epidémie už veľmi
chýbala.
Protipandemickými
o p at r e n i a m i
najviac
utrpeli
popoludňajšie
programy pre deti.
Vystúpenie
Šašky
Bašky
a potom
skupiny
Kobold
si užilo len zopár
detí, ktorých rodičia
splnili
podmienky
vstupu alebo boli
ochotní
postávať
v horúčave
pred
zátarasami.
Zuzana Smatanová si
spolu s členmi svojej
sprievodnej
kapely
užívala
svoj
prvý
tohtoročný
koncert.
Známe piesne si zjavne
užívalo aj publikum.
S k u t o č n ý m
vyvrcholením však bolo vystúpenie Peter Cmorik Band. Ako
povedal líder Peter Cmorík, ide o jeho druhý koncert v tomto
roku. V Želiezovciach vystúpil už tretí krát.

V neskorší večer už bolo jasné, že budúcnosť Európskej únie
v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej
Európy, vrátane Želiezoviec, bude radostná.
(šh, ik)
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
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Mentálny tréning po želiezovsky:
Narodil sa v Želiezovciach v roku 1978. Po
absolvovaní ZŠ nastúpil v roku 1992 do Piešťan
na hotelovú akadémiu. Od školy zameranej na
cestovný ruch si sľuboval naplnenie očakávaní
vo vzťahu k jazykom, ktoré mu odmalička
učarovali. I keď mali už na strednej škole tri
cudzie jazyky, v štúdiu pokračoval na UKF v
Nitre na katedre anglistiky. Neskôr podnikal,
pokračoval v štúdiách v Anglicku, kde začal
učiť na univerzite a venovať sa bádaniu v
jazykoch. Od minulého roka vyučuje na
Aucklandskej univerzite na Novom Zélande.
S Norbertom Vanekom sme sa zhovárali
o jazykoch, výskume vplyvu osvojovania
jazykov na myseľ, o štúdiu na prestížnej
anglickej univerzite i o tom, ako môže učiť
na jednej z najvzdialenejších univerzít sveta
a zároveň byť v blízkosti svojich rodičov.
Kde pramení a ako sa formovala vaša
záľuba v jazykoch?
– Pramení lokálne, práve v mohojazyčnej
povahe nášho mesta. Vyrastal som v
bilingválnej rodine, kde sa vety bežne začínali
v jednom jazyku a končili v druhom. Bavila
ma sloboda žonglovať s jazykmi podľa nálady
a okolností. Po ukončení ZŠ v Želiezovciach
sa mi hotelová akadémia javila ako ideálny
odrazový mostík v snahe tínedžera dostať sa do
zahraničia a absorbovať jazyky viac z praxe než
z kníh. Som teda vyštudovaný čašník, neskôr
hotelový manažér. V tejto brandži ma okrem
jazykov náramne lákala tzv. gastronautika,
čiže cestovanie po svete za dobrými jedlami a
osvojenie si ich prípravy.
V tom čase bola vďaka mojej inšpiratívnej
krstnej mame, nemčinárke, mojím prvým
cudzím jazykom nemčina, druhým angličtina
a tretím francúzština. Štatút angličtiny vo svete
však silno navádzal na zmenu poradia, a tak
som po strednej škole pokračoval na katedre
anglistiky v Nitre v kombinácii s európskymi
štúdiami.
Po škole som si v Prahe založil firmu, poskytoval
som služby spojené s angličtinou pre európske
záležitosti. V období okolo vstupu do EÚ
bol apetít po službách tohto typu veľký. Pár
rokov šlo všetko ako po masle. Netušil som
však, že Česko bude hneď po Británii druhým
najeuroskeptickejším štátom EÚ. Záujem o
európske záležitosti vyhasínal, tak som sa
pobral ďalej.
Kamaráti ma v jednej stávke vyprovokovali,
aby som si podal prihlášku do Cambridge. Síce
nápad začal zo srandy, behom pár mesiacov
nabral reálne kontúry a onedlho som už cestoval
do Veľkej Británie. Najskôr ma rozčúlilo, že
slovenské magisterské štúdium nepostačovalo na
doktorandský vstup do “Oxbridge”, čiže Oxfordu
alebo Cambridge. K tomu chceli ešte jeden rok

magisterského štúdia, tzv. Master of Philosophy.
Nakoniec sa z neho stal extrémne užitočný rok.
Zvolil som si aplikovanú lingvistiku.
Čo sa skrýva za týmto názvom a v akých
oblastiach sa dá lingvistika aplikovať?
S aplikovanou lingvistikou sa stretávame
vo veľmi rôznych formách aj oblastiach, od
našepkávania kľúčových výrazov keď píšeme
slová do internetového vyhľadávača, cez
dokumentáciu a záchranu vymierajúcich
jazykov, až po určenie miery s akou sa jazyky
striedajú pri výučovaní detí v bilingválnych
školách. Môj magisterský projekt bol o
lingvistickej relativite, v skratke o vplyvoch
rôznych jazykov na spôsob ako javy vnímame,
triedime a ako dobre si ich pamätáme. Najviac
ma upútala myšlienka, a dodnes ma fascinuje,
že jazyk funguje ako magnet na pozornosť.
Upriamuje nám ju na aspekty reality, ktoré
si všímame skôr, lebo ich v konkrétnom
jazyku nemôžeme odignorovať. Napríklad rod
zakódovaný v slovenskej gramatike nás núti
v konverzácii o susedovi/susedke vyjadriť, či
ide o muža alebo ženu, i keď pohlavie v danom
rozhovore nie je relevantné. Maďarčina v tejto
situácii ponúka slobodu rod nešpecifikovať.
Čínština zas vie byť nadčasová, v zmysle, že
v nej nemusíme vôbec myslieť na to, či je dej
nejakej udalosti minulý, pritomný alebo budúci.
Zaujíma ma, do akej miery prepíname spôsob
myslenia, keď si osvojujeme nový jazyk.
Nevšímanie si niektorých jazykových rozdielov
môže mať fatálny následok. Jedným z trefných
príkladov je slovesný vid. V slovenčine je
rozdiel, keď povieme, že lietadlo pristálo alebo
pristávalo. Nemecká alebo napríklad aj švédska
gramatika tento kontrast nezakotvuje. Trebárs
aj pokročilí nemeckí študenti angličtiny majú
ťažkosti s rýchlym rozpoznaním a vyjadrením
takýchto vidových kontrastov, pritom občas
môžu byť životne dôležité. Spomeniem príklad
z 90. rokov: lietadlo spoločnosti Avianca letelo
z Bogoty do USA. Navigátor a piloti, ktorých
angličtina nebola rodným jazykom, hlásili, že
im dochádza kerozín. Hlásenie bolo nepresné,
lebo odznelo, že palivo dochádza v čase keď už
došlo, a tak sa pristávanie oneskorilo až do doby,
keď sa im kerozín minul. Lietadlo pre nedostatok
kerozínu havarovalo. Podobne kritická môže byť
situácia napríklad v operačnej sále alebo pri
potápaní, kde je podstatný rozdiel, či nám kyslík
dochádza, alebo už došiel.
Kam viedli vaše kroky po absolvovaní
magisterského štúdia?
Po magisterskom roku v Cambridge nasledoval
doktorát, ktorý sa začal hľadaním zdrojov
financovania štúdia. Podarilo sa mi presvedčiť
5 rôznych porôt o tom, že psycholingvistický
výskum je dôležitý a že stojí za to, aby môj

projekt podporili. Získal som štipendium na 4
roky.
Je tento spôsob financovania výskumov
rozšírený aj na Slovensku?
O štipendium som sa ešte za magisterských
čias pokúšal aj doma. Oslovil som vtedy 100
najúspešnejších firiem na Slovensku. Jedna mi
prispela. Je to však dosť stará skúsenosť z roku
2007. Neexistovala platforma, kde by som
ohlásil svoj zámer a mohol verejne súťažiť o
podporu kompletného postgraduálneho štúdia
v Cambridge. Spojil som teda osobné zásoby,
pomoc jednej firmy zo Slovenska, a na doplnenie
chýbajúcej čiastky mi ostávalo klopať na dvere v
zahraničí. Zamietnutia sa hromadili. Snáď
najviac mi pomohlo si ich v hlave predefinovať
ako nové šance na vylepšenie projektu. Bolo to
ťažké obdobie, no napokon sa mi potvrdilo, že
kde je dosť silné odhodlanie, tam sa nájde aj
spôsob.
Pri získavaní takejto formy podpory
výskumu sa uchádzač musí vtesnať do
akéhosi koridoru očakávaní, alebo má
voľnosť vo výbere svojej témy?
Inovácia síce body získa, ale oplatí sa ju rozumne
nakalibrovať. Zistil som, že grantové komisie
oceňujú jednu z dvoch hlavných línií originality.
Prvou je aplikovanie overenej metodológie na
novú oblasť bádania. Príklad: podpora detí
s vývinovými poruchami – máme overené
metódy na tréning pozornosti pri štandardne
sa vyvíjajúcich deťoch a chceme zistiť možnosti
ich aplikácie na túto zraniteľnú populáciu.
Druhá línia je takmer opak – aplikujeme
novú metodológiu na oblasť, kde sa ukazujú
trendotvorné objavy, a tým posilníme alebo
vyvrátime ich všeobecnejšiu platnosť. Tak sa
overujú poznatky, ktoré máme napr. o vplyvoch
spánku na upevnenie nových jazykových
vedomostí. Keď nám po spánku ľudia reagujú
v novom jazyku správnejšie a rýchlejšie ako
pred spánkom, pokrok si overíme citlivejšou
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prepínanie jazykov
metódou, napr. z neurolingvistiky.
Čo sa skrýva pod týmto pojmom a čomu sa
v rámci neurolingvistiky venujete?
V krátkosti, neurolingvistika sleduje reakcie
ľudského mozgu pri spracovávaní jazykových
stimulov. Tie sú buď rôzne povykrúcané alebo
regulárne, aby sme zistili či a ako veľmi sú
ľudia citliví na rôzne jazykové nezhody. Pokusy
prebiehajú takto: človeka posadíme na 45
minút v čiapke s 32 pripojenými elektródami a
sledujeme reakcie mozgu na nečakané anomálie
z oblasti gramatiky, napr. sused včera pôjde do
krčmy, alebo významov, napr. krčma včera zhltla
planétu. Keď sa spojí niečo nekompatibilné,
v jazyku, ktorý ovládame, bežne stačí 400-600
milisekúnd k tomu, aby mozog zistil anomáliu.
Ide o nekontrolovateľné reakcie mozgu, a nie
o chyby z testov na papieri, takže ľudia často
ani nevedia, keď niečo vedia. Môj výskum
spája neurolingvistiku s učením sa cudzích
jazykov. Zaujíma ma, koľko a aký typ tréningu
si žiada proces automatizácie nových výrazov
a štruktúr, inými slovami ako sa dá dobre
vycvičiť, aby nám cudzí jazyk ostal v hlave.
S jazykovým zakódovaním a schopnosťou
prepínania medzi jazykmi je spojená
aj občasná dilema rodičov v jazykovo
zmiešaných manželstvách, napríklad aj tu v
Želiezovciach, či je vhodné používať spôsob,
že každý z rodičov hovorí s deťmi vo svojom
rodnom jazyku.
Áno, mnoho rodičov sa pýta na techniku OPOL
(one parent, one language - jeden rodič, jeden
jazyk). Až prekvapivo často sa u nás stretávam
s postojom semiligvizmu, čiže s názorom, že
keď sa pletú jazyky doma, dieťa bude zmätené,
bude mať ťažkosti s precíznym vyjadrovaním
či s osvojovaním si nových konceptov vôbec.
Pri kvalitnom dvojjazyčnom vstupe sa takéto
obavy ukazujú byť neopodstatnené. Ba
naopak, u bilingválných detí sme zistili isté
výhody, napríklad tzv. inhibičnú kontrolu.
Tým, že vedia, s ktorým členom rodiny sa majú
rozprávať akým jazykom, si zároveň precvičujú
prepínanie z jedného jazyka do druhého. Keď
sa jeden aktivizuje, druhý musí byť utlmený.
Inhibícia trénuje myseľ tak, že spätným
prepnutím na menej aktívny jazyk ho reaktivuje
a utlmí ten prvý. Sledujeme, či sa prepínanie
medzi systémami prejavuje aj v nejazykovej
oblasti, napr. či dieťa dokáže odfiltrovať určitý
rušivý element, šum, keď sa musí sústrediť napr.
na zmenu pravidiel hry. Máme silné indikácie,
že bilingvizmus úzko súvisí so schopnosťou
detí už v útlom veku eliminovať nežiaduce
vplyvy, čiže inhibičná kontrola sa javí byť
efektívnejšia práve u dvojjazyčných osôb. Táto
výhoda nefunguje univerzálne, ale možno s ňou
počítať pri komplexnejších úlohách a čo najviac

vybalansovanej dvojjazyčnosti. Nemáme však
empirické dôkazy o tom, že by bol systém OPOL
lepší ako iné prístupy a či vedie ku kognitívnym
či iným výhodám.
Ako je to u detí, ktoré sa učia druhý jazyk v
škole, prípadne neskôr, v dospelosti?
Toto je obzvlášť relevantná otázka. Mnohí
sa zamýšľajú, či má zmysel učiť sa ďalší
jazyk v dospelosti, alebo či prepásli kritické
obdobie, po ktorom mozog už stratil potrebnú
fexibilitu. Skorý štart sa ukazuje byť dôležitý
pre výslovnosť. Ale keď nám ide o obsah nášho
prejavu viac než o jeho znenie, tak mám dobrú
správu. Úspech často viac súvisí s momentálnou
aktivitou v danom jazyku než s vekom kedy
sa jazyk začneme učiť. Silnejšími prediktormi
– ukazovateľmi úspechu sú napr. súčasná
intenzita a kvalita kontaktu s daným jazykom
ako aj motivácia ho používať. Je to dobrá správa

pre tých, ktorí začali alebo ešte len chcú začať s
novým jazykom neskôr.
Každú chvíľu sa objavujú nové, revolučné
metódy vyučovania jazykov, alebo sa
aspoň tak prezentujú. Nakoľko tieto nové
metódy vychádzajú z takýchto jazykových
výskumov a nakoľko sú naozaj revolučné?
Existuje široké spektrum metód od naozaj
vtipných typu: položme si knihu pod vankúš
a čakajme zázraky v priebehu 14 dní, cez
drahé hypno-meditatívne sústredenia, kde
sa k vám v horách, pri masáži, cez slúchadlá
prihovára uspávajúci program, až po “anglicky
fantasticky“ pomocou virtuálnej reality. Berme
ich s rezervou. Najprv si overme, či sa o danej
metóde vedú diskusie vo vedeckej literatúre.

Podvodné stránky sa často len tvária vedecky.
Keď klikneme na “vedecký“ odkaz a ten nás
automaticky naviguje k nákupnému košíku,
pravdepodobne ide o humbug. Veľa metód
parazituje na mýtoch, napr. že používame
len 10 percent našej mozgovej kapacity, alebo
že jazyky sídlia len v ľavej časti mozgu. Na
chytľavých mýtoch sa produkty ľahko zakladajú
a dobre predávajú, no s vedou majú často len
máločo spoločné. Konštruktívny kritik si pred
cestou do zahraničia niečo prečíta, napríklad
o výhodách multimodálnej integrácie, teda o
myšlienke, že čím viac zmyslov pri učení zapája,
tým lepšie sa informácia zakotvuje. Zaujme
ho, že keď si niečo v cudzom jazyku vypočuje,
zopakuje a ešte si v ňom pozrie aj nejaký film s
titulkami, získa v tom jazyku pružnejšie reakcie,
ako keď si len prečíta zoznam častých fráz.
Odskúša oba spôsoby a kombinuje ich podľa
preferencie a potreby.
Pôsobili ste na Univerzite
v Yorku, avšak už
niekoľko
mesiacov
pôsobíte na Novom
Zélande, na Aucklandskej
univerzite? Čo vás viedlo
k zmene? Ako by sa
dali
charakterizovať
rozdiely
medzi
slovenskou,
anglickou
a
novozélandskou
univerzitou?
Anglické univerzity určite
majú svoje čaro. No v dobe
chaosu okolo brexitu mi
prišla z Nového Zélandu
skvelá ponuka. Sľubovala
podporu nových projektov
v kombinácii s kvalitným
profesným zázemím. Bola to
šanca, ktorú som si nechcel
nechať ujsť, a tak som
výzvu prijal s nadšením.
Hlavný rozdiel medzi slovenskou univerzitou a
tými v zahraničí vidím v zameraní sa na odlišné
typy vedomostí. Kým podľa mňa náš systém
lepšie vystihuje memorovanie a širokouhlý
deskriptívny prístup, v tých zahraničných viac
pozorujem dôraz na prehodnocovanie a kritickú
analýzu alternatív. Situáciu by som prirovnal k
fókusu na fotoaparáte. U nás sa často snažíme
vtesnať čo najviac do obrazu, kým vonku sa
cibrí zaostrovanie.
Ako v súčasnej situácii prebieha
vyučovanie?
Momentálne učím na diaľku cez internet,
hlavne v noci. Časový rozdiel medzi Slovenskom
a Novým Zélanom je v zime 12 hodín a v lete 10.
→6
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Mentálny tréning po želiezovsky:
prepínanie jazykov
5→

Jesenný semester sa začína v marci a letné
prázdniny koncom novembra. Celkom som si
na tento obrátený svet už zvykol a prednášky
naboso z pohodlia obývačky mi asi budú
aj chýbať. Do Aucklandu sa presťahujem
pravdepodobne v najbližších mesiacoch.
Veľa cestujete po svete. Ako vnímate
kultúrne
odlišnosti,
napríklad
v
toľko spomínanej relácii britských a
kontinentálnych zvyklostí?
Čo ma na Británii najviac prekvapuje
aj po rokoch, je tzv. sorry-reflex, čiže
ospravedlňovanie sa aj v prípadoch, keď by

sa to u nás bežne očakávalo od druhej strany.
Napríklad v brzdiacom vlaku keď niekomu
omylom šliapnete na nohu, tak z nich často
vyletí sorry predtým, než by ste tak stihli
zareagovať ako prvý. Časom človek zistí, že
nejde ani o úprimnú ľútosť ani o ironickú
poznámku, ale skôr o akýsi verbálny tlmič
potenciálne nepohodlnej situácie. Podobne
jemné a spočiatku mätúce kultúrne rozdiely
ma vítali na Islande, kde pomerne dlhým
tichom vyjadrujú tak súhlas ako aj nesúhlas.
Striedanie kultúr mi príde ako prepínanie
medzi jazykmi, mám ich rád, lebo osviežujú
myseľ a pri troche otvorenosti aj búrajú mýty.

V Želiezovciach na to máme skvelé podmienky,
tri kultúry často na tej istej ulici, aj preto sa
sem rád vraciam.
Chceli by ste niečo dodať?
Jeden krátky dodatok na záver. Rozprávali sme
sa o aktívnej dvojjazyčnosti ako o prostriedku na
zlepšovanie pružnosti mysle. Prepínanie medzi
jazykmi je ozaj lacná a v Želiezovciach ľahko
dostupná mentálna gymnastika. Trénuje nám
pozornosť, je jedno či prepíname z maďarčiny
do angličtiny, z rómčiny do slovenčiny, alebo
inak. Všetkým želám veselý tréning!
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Nové lokality na bytovú výstavbu
Ako sme sa o tom už zmienili, mesto plánuje
výstavbu bytov vo viacerých lokalitách.
V záujme toho sa preto opäť bude meniť
územný plán. Ako lokality na bytovú
výstavbu by mali pribudnúť parcely na
Letnej ulici za amfiteátrom a vo Svodove.
Nevyhnutnou podmienkou začatia výstavby
bytových domov s vyše 90 bytmi je preloženie
elektrických vedení. Náklady tejto investície
boli odhadnuté na 134,5 tis. eur, pôvodne
ich malo uhradiť mesto. „Iniciovali sme
rokovania so spoločnosťou Západoslovenská

distribučná, a.s., ktoré viedli k tomu, že časť
nákladov preloženia elektroenergetických
zariadení uhradí distribučná spoločnosť,
ktorá práce aj vykoná. Mesto by malo znášať
náklady investície v odhadovanej výške
72 tis. eur a zabezpečiť aj vypracovanie
projektovej dokumentácie, stavebné povolenie
a usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov,“
informovala Emese Gubíková, vedúca
oddelenia výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia MsÚ Želiezovce.
Vo Svodove sa počíta s možnosťou výstavby

Práce na rekonštrukcii a prístavbe Materskej školy v Mikule pokračujú svižným tempom.
Cieľom investície, realizovanej s podporou EÚ a čiastočne z vlastných prostriedkov mesta
je zvýšenie kapacity MŠ o 21 miest prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby, zlepšením
tepelno-technických vlastností budovy a obstaraním moderného materiálno-technického
vybavenia. V prístavbe budú vytvorené priestory jedálne, dennej miestnosti, šatne pre deti
a personál, WC pre deti a personál, kúpeľne a spálne. Na stavbe pracuje početná stavebná
čata, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že práce sa podľa očakávania podarí dokončiť do konca
augusta, aby deti z mikulskej škôlky Hopsasa mohli začať nový školský rok vo svojich
vlastných, vynovených priestoroch.
(foto: ik)

jedného bytového domu s asi 10 bytmi,
tiež sa však vyžaduje investícia v oblasti
elektrickej infraštruktúry vo forme
vybudovania novej transformačnej stanice.
Konanie v tejto veci sa začalo, informoval
o tom viceprimátor Kazimír Kovács
koncom júna.
(ik)

Prečítané leto 2021

Možno ste už počuli o prázdninovom
útlme. Je to bežný jav, keď deti počas
prázdnin stratia rytmus, ktorý školský rok
má a je jedno, či sú školáci alebo škôlkari.
Potrebujú program, podnety, aktivity, aby
ostali vo „forme“ a nedochádzalo u nich
k stratám v nadobudnutých vedomostiach.
Aby sa v septembri do škôl a škôlok nevrátili
s prázdnymi hlávkami, proti prázdninovému
útlmu existuje veľmi jednoduchý a stále
oddychový liek: 4 až 6 prečítaných kníh za
celé leto.
Mestská knižnica sa toto leto pridala
k projektu Prečítané leto a pripravila pre
všetky deti prázdninový balíček, ktorý trochu
odbremení rodičov. Balíček obsahuje deväť
letných tém, na každý týždeň jednu. Pri každej
téme má pre vás knižnica pripravených zopár
tipov na čítanie, prázdninový kalendár,
obrázkové čítanie rozprávky a tvorivé dielne.
Toto všetko je pre deti k dispozícii počas
otváracích hodín oddelenia pre deti celé dva
prázdninové mesiace.
Otváracie hodiny oddelenia pre deti
a mládež: pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
13:00-15:00, streda: 13:00-16:00. Počas
návštevy knižnice je potrebné dodržiavať
aktuálne protipandemické a hygienické
opatrenia.
(MsK)
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Gymnázium J. A. Komenského a OZ Sacher
uchovávajú hodnoty modernými prostriedkami
Občianske združenie Sacher bolo založené
s cieľom uchovávania kultu a tradície rodiny
Sacherovcov, strojcov svetoznámej torty
a hotelovej siete. Členovia OZ sú popri
tejto línii aj odhodlanými ochrancami
historických a kultúrnych hodnôt regiónu.
Počas svojej činnosti si vybudovali
plodné vzťahy s vlastníkmi svetoznámeho
viedenského hotela, čoho výsledkom získali
do Želiezoviec pôvodný autentický nábytok,
ktorý je ozdobou budovy Sacherovho domu
a postupne znovuzískava svoj pôvodný
vzhľad. Popri nábytku dodávajú budove
príjemnú náladu aj nástenné lampy,
zdobené erbom monarchie s orlom. Lampy
z počiatku 20. storočia však potrebovali
renováciu, keďže z nich chýbal obal imitujúci
sviečku. Náhrada pôvodných komponentov
vhodných rozmerov, presne zapadajúcich do
objímky, sa dlho zdala ako neriešiteľná úloha.
Pomohol však výdobytok modernej techniky.
Bývalý študent Gymnázia J. A. Komenského
Ákos Melczer na 3D tlačiarni potrebné kusy
vyrobil. Po úspešnom výkone spolupráca
gymnázia a OZ Sacher pokračovala.
Škola s cieľom rozvoja vzdelávacích možností
si zaobstarala 3D tlačiareň a ďalšie chýbajúce
prvky pre Sacherov dom už naprojektovali
a vyrobili študenti gymnázia. Náročnú úlohu
ich naprojektovania prevzal na seba študent
maturitného ročníka Peter Müller.

„Nápady a návrhy boli vždy organickou
súčasťou môjho života, ale nikdy som nenabral
odvahu ceruzku a papier vymeniť za sovér.
Keď som sa dozvedel o možnosti 3D tlače na
gymnáziu, uvedomil som si, že nezapojiť sa
do tejto činnosti by bola chyba. Ako samouk
som sa začal zaoberať 3D tlačou a odvtedy
sa jej venujem na dennej báze. Je to zážitok
vidieť, ako sa z plánov stávajú hotové
predmety a osobitnú radosť mi spôsobuje,
že tým popri vzdelávaní prispievame aj k
uchovávaniu hodnôt,“ povedal Peter.
Jedným z kľúčových aktérov spolupráce
je predseda OZ Sacher a učiteľ dejepisu
na gymnáziu Marek Kepka. Odborník
pôsobiaci aj ako poslanec mestského
zastupiteľstva
považuje
využívanie
najmodernejších technológií v oblasti
kultúry a záchrany hodnôt za osožné
aj z dôvodu možnosti zapojenia mladej
generácie do spoločnej činnosti práve
vďaka tejto metóde. „Tak z pozície
miestneho historika, ako aj učiteľa
a predstaviteľa združenia považujem túto
spoluprácu za zvlášť radostnú. Pracujeme na
tom, aby sme realizáciou ďalších projektov
vytvorili podmienky ďalšej kooperácie pre
všetky generácie.“
Koordinátorom
odbornej
činnosti
prebiehajúcej na gymnáziu je učiteľ fyziky
a informatiky Kristián Soóky, ktorý vyjadril

svoje potešenie z toho, že vďaka viacerým
úspešným projektom môžu popri teoretickej
výučbe študentom odovzdávať aj moderné
praktické vedomosti. „Popri 3D návrhoch
a tlači sa do našej dennej činnosti postupne

dostáva aj praktická aplikácia virtuálnej
reality a dronovej technológie,“ dodal odborný
pedagóg.
Ákos Csonka

V polovici júna osadil mestský úrad v parku 4 nové lavičky. Ich nákup
a osadenie na trase od polície k poliklinike bolo zrealizované z dôvodu
častého poškodzovania pôvodných lavičiek. „Pôvodné lavičky sa často
stávali terčom vandalov, boli presúvané na iné miesta v rámci parku,
zlomené či inak poškodené. Nové sú preto masívnejšie a zabetónované
do zeme. Dáva im to väčšiu ochranu, aj keď úplne nezaručuje, že nebudú
poškodzované,“ povedal vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb MsÚ. Peter Haris dodal, že cena štyroch lavičiek s osadením
bola okolo 950 eur.
(ik, foto: MsÚ)

Presne v polovici júna boli slávnostne otvorené obnovené priestory
mikulského obchodu. Prevádzkovateľ obchodu, COOP Jednota Nové
Zámky preukázal svoje skúsenosti, keď do bodky naplnil svoj odhad
z apríla tohto roka, týkajúci sa odstávky. Vtedy totiž avizoval, že
pre rekonštrukciu pôvodných priestorov predajne bude prevádzka
zatvorená asi dva mesiace. Rekonštruované boli aj susedné priestory
bývalého hostinca, o ktoré bola predajňa rozšírená. Investíciou vo
výške 800 tisíc eur sa z pôvodnej podlahovej plochy 76 m2 priestor
predajne rozšíril na rozlohu 196 m2. Pri slávnostnom otvorení
predajne to povedal predseda predstavenstva COOP Jednota Nové
Zámky Štefan Mácsadi, ktorý asistoval primátorovi Želiezoviec
Ondrejovi Juhászovi pri slávnostnom prestrihnutí pásky. (foto: ik)
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Bez hudby žiť neviem
Júliusa Klima sme desaťročia poznali ako učiteľa, riaditeľa miestnej
ZUŠ. Popritom pôsobí aj ako aktívny hudobník, ktorý už viac ako
pol storočia zabáva publikum v širokom okolí. Pred 54 rokmi založil
v Pohronskom Ruskove skupinu Metropol. Neskôr bol členom
formácie M&M Trio, od jesene 2017 žnú úspechy so skupinou M-Vocal.
Porozprávali sme sa s ním o míľnikoch jeho hudobnej kariéry.
Ako sa začala tvoja hudobná kariéra?
– Ako tínedžeri sme na brehu Hrona hrali beatlesovky spolu so Števom
Szurdim, Jožom Gergőom, Ďurom Babecom, Števom Csudaim. V tých
časoch sme nacvičovali piesne od skupín Illés, Metro, Omega. O krátky
čas sme už hrali na svadbách a tanečných zábavách. Bolo ťažké sa dostať
k elektrickej gitare a kvalitnej výbave, a tak mi otec doma zhotovil
Fender Stratocaster. Vyrobil pre nás aj zosilňovače a reproduktory. Po
mnoho rokov sme účinkovali na čajových popoludniach v želiezovskom
dome kultúry. Tam sme sa osobne spoznali so Zsuzsou Koncz, Kati
Kovács, členmi Metro, Omega, Illés, Syrius, Juventus, Neoton či LGT, ale
aj s Karlom Gottom a Karlom Duchoňom. Keď chlapci odišli na základnú

vojenskú službu, došlo k úplnej výmene zloženia kapely. Členmi sa stali
Ernest Szusztor, Vlado Zlatoš, Janči Kanyicska, Ďuri Romada, Jožo Hain,
Aladár Birner a Robo Kicsindi.
Ľudia v Želiezovciach a okolí si spomínajú, že v priebehu krátkeho
času ste sa stali známou skupinou.
– Prvého váženejšieho uznania sa nám dostalo v Novej Vieske, kde na
futbalovom ihrisku sa predstavilo desať formácií. Hlasovanie divákov
malo rozhodnúť o tom, ktorá bude účinkovať vo večernom programe.
Viac ako 80 % sa vyslovilo v náš prospech. V 80. rokoch sme vystupovali
takmer každý piatok a sobotu. Akoby to bolo iba včera: vyhľadali nás
z Veľkých Ludiniec, aby si dohodli termín. Víkendy sme mali obsadené,
a tak zorganizovali svadbu v pondelok. Hrávali sme ako doma vo Veľkom
Krtíši, Modrom Kameni, Šahách, Bratislave, Komárne aj Budapešti.
Hovorí sa, že ste zohrali úlohu aj pri zavedení tzv. sviečkového
tanca na svadbách do miestnej praxe.
– Na svadbe v Pusztaszabolcsi účinkoval ako starejší Tibor Dévényi,
vtedy veľmi populárny moderátor maďarského televízneho programu Tri
želania. Svoju úlohu zvládal veľmi dobre. K polnoci vyhlásil sviečkový
tanec. Predtým nám vysvetlil, čo to presne znamená. Svadobčania so
sviečkami v ruke obkolesia mladý pár, ktorý predvedie svoje tanečné
umenie. Takže áno, v týchto končinách sme sviečkový tanec zaviedli do
praxe my.
Po Metropole si účinkoval, resp. dodnes účinkuješ v ďalších
skupinách.

– Po 27 rokoch sa naša
obľúbená partia rozpadla.
Založili sme M&M Trio. Po
niekoľkých rokoch som však
cítil, že sa nevieme ďalej
zlepšovať, preto sa naše
cesty rozišli. Keďže neviem
žiť bez hudby, v októbri
2017 som založil novú
kapelu s názvom M-Vocal
spolu s Gabom Sárikom
a Ernestom
Szusztorom.
S výbornou
technickou
výbavou sme odohrali celú
fašiangovú sezónu. Vtedy
si nás všimol Felvidéki
Mulatós
Sanci, ktorý
nás odporučil Józsefovi
Ihosovi
do
Felvidéki
Mulatós Show na Muzsika
TV, kam nás odvtedy
pozvali už nespočetnekrát.
Medzitým sme absolvovali
viacero vystúpení pod
holým nebom, hrali sme v Bratislave, Nitre, Budapešti. Dostali sme
pozvánku aj do Viedne na ples maďarských lekárov.
Panemická situácia vás teda zastihla uprostred úspešnej série.
– Žiaľ, pre pandémiu sme museli zrušiť tri televízne vystúpenia,
predsa sme však zaznamenali úspech. Vlani na Veľkú noc sme
počas lockdownu odohrali karanténny koncert na streche základnej
umeleckej školy. Záujem bol obrovský, na facebooku a youtube mala
naša produkcia takmer 30 tisíc pozretí. Spätnú väzbu sme dostávali
aj z Kanady, Egypta či Švajčiarska.
Gábor Ábel

V utorok 22. júna bola v priestoroch Mestskej knižnice v Želiezovciach
otvorená putovná výstava ocenených kalendárov a kníh o Slovensku.
Výstava vstúpila v tomto roku do svojho 29. ročníka, po vlaňajšku sa
v Želiezovciach objavuje druhýkrát. Výstavnú kolekciu tvoria ocenené
exponáty súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska a súťaže Najkrajšie
knihy a propagačné materiály o Slovensku. Organizátorom výstavy
je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, preto ju
otvoril jeho dlhoročný člen Ľudovít Vanek. Výstava je otvorená do 16.
júla.
(ik)
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Súťažné výsledky ZUŠ-ky

Niekoľkomesačný lockdown počas školského roka značne ovplyvnil
každodenný život v školách, o tom sme informovali už niekoľkokrát. Naposledy
o skúsenostiach žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy Franza Schuberta
v Želiezovciach. O tom, že niektoré súťaže žiakov základných umeleckých škôl
sa napriek pandemickým obmedzeniam predsa len podarilo zorganizovať,
sa zatiaľ neobjavilo veľa informácií. Na týchto súťažiach nechýbali ani žiaci
želiezovskej ZUŠ.
Riaditeľka ZUŠ F. Schuberta Diana Horváthová: „Väčšinu súťaží, ktorých sa naša
škola zúčastňovala každý rok, tento rok, žiaľ, zrušili. Niektoré boli zorganizované
vo forme virtuálnych podujatí. Takým bol v novembri zorganizovaný Levický
hudobný festival, kde Levente Molnár získal zlaté, Edita Rikoňová a Hanna
Horváthová strieborné, Dóra Nyustyin, Dávid Vorák a Zoja Lojdová bronzové
pásmo v rôznych kategóriách. Na jar na zvolenskej celoštátnej speváckej súťaži
Pink song dosiahla Hanna Horváthová strieborné pásmo. Na 11. celoštátnej súťaži
v hre na saxofóne v Starej Ľubovni reprezentoval našu školu Samuel Kóša, ktorý
dosiahol zlaté pásmo. Nová učiteľka hudobnej teórie Aranka Bereková iniciovala
novú školskú súťaž s názvom Teória? Super veda!, ktorá sa dostala na listinu
súťaží. Zapojilo sa do nej 23 žiakov prvého stupňa. Do celoštátneho kola výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí sa prebojovali Aneta Pokoracká, Sofia Rosíková, Martin
Opavský, Barbara Melajová, Roxana Nágel, Orsolya Duba a Liana Baloghová.
Prihlásili sme sa aj do súťaže Môj olympijský deň, ktorú vyhlásil Slovenský
olympijský a športový výbor, kde Aneta Pokoracká získala 2. miesto. Školskú
výtvarnú súťaž Farebný svet sme zorganizovali 20. raz. Na tohtoročnom podujatí
sa zúčastnilo 33 detí, ktoré svojimi kriedami krásne vyzdobili chodníky našej
školy.“
(ik)

Letné cestovanie autobusom určite nie je med lízať,
niektoré veci však nerobíme pre zábavu, tvrdia skúsenejší.
Mesto má v tejto oblasti značne obmedzené právomoci,
napriek tomu sa v polovici júna postaralo o určitú
úľavu pre tých, ktorí cestujú takýmto typom hromadnej
dopravy. Starú, vekom poznačenú autobusovú zastávku
pred areálom podniku Yssel Steel, predtým SES, vymenilo
za úplne novú, aby tým spríjemnilo aspoň čakanie na spoj.
Novú zastávku zaobstaralo za 2600 eur, prípravné práce si
vyžiadali 700 eur.
(ik, foto: MsÚ)

Vďaka zberu BRO sme ušetrili
Od roku 2019 je vďaka úspešnému projektu v Želiezovciach zavedený mobilný zber
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad. Do 240-litrových zberných nádob hnedej
farby sa zbiera pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky odumretých rastlín, kvetov. Vývoz BRO
je zabezpečený od apríla do novembra dvakrát mesačne.
Podľa výkazu Mestského úradu v Želiezovciach sa v roku 2020 vyzbieralo 940 ton bioodpadu.
Patrí sem zelený odpad z verejných priestranstiev aj z mobilného zberu od obyvateľov. „Aj
vďaka efektívne fungujúcemu mobilnému
zberu BRO z domácností, v rámci ktorého
sa ročne vyzbiera asi 200 ton bioodpadu,
sme tento odpad neumiestnili na skládke
komunálneho odpadu, ani sme neznečistili
prostredie jeho spaľovaním. Tieto formy
likvidácie bioodpadu sú už nezákonné, hoci
pred zavedením mobilného zberu mnoho
ľudí umiestňovalo do čiernych nádob aj
organický odpad zo záhrad. Za tonu odpadu
popri zákonnom poplatku, ktorý bol vlani
vo výške 11 eur, platí mesto aj poplatok za
uloženie, a to vo výške 40 eur, čiže za tonu
odpadu platilo v roku 2020 mesto prevádzkovateľovi skládky 51 eur. Ľahko sa teda dá vypočítať,
koľko sme ušetrili len zavedením mobilného zberu,“ vyjadril sa Peter Haris, vedúci oddelenia
správy mestského majetku a služieb MsÚ Želiezovce. Dodal však, že miesto BRO teraz ľudia
umiestňujú v kukách iný druh aj nevhodného odpadu, preto sa množstvo komunálneho
odpadu následkom zavedenia mobilného zberu bioodpadu znížilo len mierne.
Triedením aj zberom BRO si teda znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládke
a šetríme mestské peniaze. V tomto roku sa zákonný poplatok za tonu odpadu pri našej
úrovni triedenia (55 %) zvýšil z 11 na 15 eur, čo opäť zvyšuje náklady mesta na odpadové
hospodárstvo. Odpoveďou môže byť zvyšovanie poplatkov alebo reorganizácia systému
nakladania s odpadom a zintenzívnenie triedenia. Aj keď sa určitému zvýšeniu poplatkov
v niekoľkoročnom horizonte zrejme nevyhneme, mestský úrad pracuje na druhej možnosti,
aby poplatky pre obyvateľov muselo zvyšovať čo najmenej.
(ik)

Užitočná
informácia
k triedeniu
odpadu

Odpad triedime už viac ako desaťročie
a väčšinou máme jasno v tom,
aký druh odpadu patrí do ktorého
separovaného zberu. Občas sa však
vyskytnú aj nejasnosti, kedy zaradenie
triedeného odpadu závisí napríklad
od spôsobu jeho zberu. Nie je vždy
jednoznačné, kde treba zhromažďovať
napríklad plechovky od nápojov – či
patria medzi kovy, alebo ich môžeme
zaradiť inde. Rovnako pri tetrapackoch
môžeme byť na pochybách, keďže
obsahujú viac materiálov. O radu sme
požiadali Vojtecha Kallóa, referenta
oddelenia výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia Mestského úradu
v Želiezovciach.
„Malé kovové obaly, napr. plechovky
a viacvrstvové kombinované obaly,
tzv. TETRAPACK zbierame do žltých
kontajnerov a vriec spolu s plastmi. Je to
možné z dôvodu, že na zbernom dvore sú
potom tieto druhy odpadu ďalej triedené.
Kartóny zbierame spolu s papierom do
modrých kontajnerov.“
(ik)
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Fiasko alebo úspech?
Dozvedáme sa, že o očkovanie ruskou
vakcínou Sputnik V bol na Slovensku veľmi
nízky záujem. Jarné prieskumy, ktorými sa
oháňal bývalý premiér, asi neboli objektívne.
Ešte aj z tých dovezených dvestotisíc dávok
sme väčšinu museli vrátiť.
Vraj tá ruská vakcína na Slovensku je fiasko.
Fiasko premiéra, ktorý už premiérom nie je...
Je to však naozaj tak?
Keď bývalý premiér dal doviezť Sputnik
V, na Slovensku bol nedostatok vakcín.
Pritom sa podľa svojich slov opieral o
prieskumy, podľa ktorých sa ruská vakcína
tešila značnej dôvere a niektorí ju dokonca
preferovali ako jedinú vakcínu, ktorou by sa
dali zaočkovať. A keďže rýchla zaočkovanosť
obyvateľstva bola považovaná za prioritu,
rozhodnutie Igora Matoviča sa zdalo logické.
Ako je známe, v marci sa Sputnikom očkovať
nezačalo. Dokonca ani v apríli. Občas to
vyzeralo, že sa ním budú očkovať len hlodavce,
alebo že ho vrátime Rusom, alebo si ho
odvezú Maďari. Medzitým sa očkovalo inými
vakcínami a rady čakateľov na Sputnik V redli.
„Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.“
Seniorov v domovoch sociálnych služieb
očkovali ako na páse. O ďalších sa postarali
deti a iní príbuzní. O niektorých aj mobilné
očkovacie jednotky. O mladších sa starala
neúnavná „osveta“, že nesprávna vakcína
im nezaručí slobodu v cestovaní a podobne.
Sputnikom V sa však nezačalo očkovať
ani v máji. A keď bol konečne vyhlásený
termín začiatku očkovania, tak spolu
s vekovým obmedzením od 18 do 60 rokov...
Nakoniec sa dali ruskou vakcínou zaočkovať
len tí, ktorí sa chceli dať očkovať a zároveň
dovtedy zaočkovaní neboli. Medzi nimi boli tí
„skalní“, ktorí každú vakcínu okrem Sputnika

odmietali a tí, ktorí sa z rôznych dôvodov
rozhodli práve pre Sputnik a neodradilo
ich ani to, že zaočkovať sa Sputnikom bolo
možné len v jednom meste v každom kraji,
pričom väčšinou nešlo o krajské mestá.
A popri tom všetkom neustále zúrila
kampaň, ktorá aj s prispením politikov a
dokonca aj odborníkov presviedčala, že
ruská vakcína môže byť neúčinná a možno
aj nebezpečná, a to nielen pre zdravie ľudí,
ale dokonca aj pre národnú bezpečnosť.
Niekto sa presvedčiť nechal, niekto nie.
Sputnikom
sa
na
Slovensku
dali
zaočkovať tí, ktorí si ho vybrali. Nebol
medzi nimi nikto, kto by v danom čase
alebo na danom mieste nemal na výber.
Podľa niekoho fiasko, podľa iného úspech.
Napríklad úspech tých, ktorí Sputnik
na Slovensku nechceli, a keď tu bol, robili
všetko pre to, aby sa ním neočkovalo. Nakoniec
dosiahli aspoň toto. Keby sa s ktoroukoľvek
inou vakcínou zaobchádzalo tak, ako sa
zaobchádzalo so Sputnikom, bolo by to
považované za sabotáž. Ale kto to robil
a prečo?
Niektorí naozaj verili, že vakcína, ktorá nie je
registrovaná Európskou liekovou agentúrou
(EMA), nemusí byť bezpečná. A oni chceli
chrániť zdravie a životy občanov. Ďalší tak
robili z politických dôvodov. Sú to tí, ktorí
považujú európske inštitúcie za autority, voči
ktorým sme povinní byť lojálni za každú
cenu a niektorí sa netajili svojimi obavami z
hybridných hrozieb. Napokon, už nejaký ten
čas si zvykáme, že po desaťročiach sa znovu
vyžaduje politická lojalita k autoritám a
angažovaný postoj k spoločenským otázkam.
Ak išlo naozaj len o manifestáciu hrdého
európanstva a vášnivého transatlanťanstva,
nebolo by to až tak znepokojujúce. Veď každá

doba má svoje módne politické tančeky. Sputnik
sem, Sputnik tam, ruským produktom
v súčasnosti na Slovensku ruže nekvitnú.
Obavy by však malo vzbudzovať to, čo
naznačujú niektoré politici i niektorí
odborníci: Že totiž nejde o zdravie a životy
občanov a dokonca ani o politiku. Aspoň nie
v prvom rade. V prvom rade ide o biznis.
V praxi by to mohlo znamenať, že ak by aj bola
bezpečná vakcína, ktorá nás naozaj ochráni,
alebo účinný liek, ktorý nás vylieči, dostupné
pre nás bude len to, čo niekomu prinesie zisk.
Čo si má človek myslieť napríklad o vyjadrení
niektorých
odborníkov
o
pozitívnych
skúsenostiach v liečbe covidu Ivermektínom
a zároveň o kampani proti tomuto lieku zo
strany iných odborníkov, vrátane niektorých
politikov. Ide pritom o lacný liek, desaťročia
používaný na iné účely bez výraznejších
vedľajších účinkov. Už nie je chránený
patentom, jeho masové využívanie by teda
bolo bez vyhliadok na nejaký veľký zisk. Nie je
práve v tomto problém?
Ak by to bolo tak, bolo by pochopiteľnejšie
nielen to, prečo sa ruská strana až tak
neusilovala o registráciu svojej vakcíny na
EMA, ale aj podivné vyhlásenia riaditeľky
ŠÚKL. Nezdalo by sa také nepochopiteľné
odmietanie niektorých liekov a liečebných
postupov, ale ani vytláčanie odborníkov
s nevhodnými názormi z verejného priestoru
a vehementné odmietanie verejnej diskusie
o aktuálnych otázkach.
Ale my si fandime, že to nie je až také zlé,
a nech je to akokoľvek ťažké, skúsme dôverovať
odborníkom. Skúsme veriť aj médiám, že
okrem propagandy nám kde-tu prinesú aj
objektívne informácie. A pokúsme sa veriť aj
politikom. Aspoň tým, ktorým ide len o naše
dobro. Veď ako inak?
Števo Hečko

Nerozhodnosť je luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť
V druhom roku pandémie, keď je očkovanie
už dostupné, nech je akokoľvek spoľahlivé,
už vidno svetlo na konci tunela. Môžeme si
vydýchnuť. Myslíme si. A iba dúfame, veď už
nepočujeme iba o indickej, ale aj o thajskej
mutácii. Nehovoriac o tretej (alebo už štvrtej?)
vlne, očakávanej na jeseň.
Mali by sme sa zamyslieť, čo chceme: získať
späť svoj pôvodný život alebo pokračovať
v tejto hre v systéme raz pritiahni, raz povoľ.
Človek je zaujímavý tvor: chce sa dostať
z úzkych, keď však má na to príležitosť, zaváha.
Argumenty hovoria proti aj za očkovanie.
„Vakcíny sú nebezpečné, nespoľahlivé, zatiaľ
v experimentálnej fáze, predsa však sú lepšie

ako nič.“ Vidíme, že názorov je naozaj široké
spektrum.
Ešte viac pozornosti si zaslúži druhá stránka
mince: správy podávané médiami nehovoria
o inom, ako o obetiach koronavírusu.
Vedci, lekári aj politici upozorňujú: čelíme
nebezpečnej pandémii – hoci názory na to sa
rôznia. (Je prehnané, že niektorí ju prirovnávajú
k vojne.) Bezpečnostné opatrenia po celom
svete, lockdowny, nosenie rúšok, podnikatelia
na pokraji krachu. Je to zrelé na úvahu, že
ak je pandémia naozaj taká vážna, prečo ju
neberú vážne. Vakcinácia je dobrovoľná a nás
napádajú nové a nové mutácie. Potrebujeme
to? Celé sa to podobá na katastrofu Titanicu,

s tým rozdielom, že my sa ani nesnažíme
ľadovec obísť. Vidíme ho, že je tam, vieme,
že z toho môže byť problém, a predsa ideme
rovno doň. Dá sa predpovedať, že sa potopíme.
Nie je riešením, že pri dostupnosti vakcíny
musíme prečkať ďalšiu vlnu so všetkým, čo
s tým chodí (lockdown). Podľa môjho názoru
najlepším riešením by bolo povinné očkovanie.
Bez okolkov. Aj keď „dobrovoľnosť“ si vyžaduje
isté podmienky, my ľudia môžeme očakávať,
že všetci (vedci, lekári, poradcovia) budú hrať
fér. Je pravda, že na účinnú liečbu budeme
musieť čakať roky. Svet sa však zrýchlil. Treba
byť moderný. Dnešný človek si nemôže dovoliť
luxus žiť roky v neistote.
Gábor Dóka
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Srdce na pomoc Peťkovi

Vrchnáky a peniaze

Mesto Želiezovce umiestnilo v blízkosti
mestského úradu červené srdce na zber
vrchnákov z PET-fliaš, aby tým pomohlo
miestnemu chlapcovi v uzdravení. 14-ročný
Peťko má detskú mozgovú obrnu. Prišiel na
svet predčasne s 800 gramovou hmotnosťou,
takmer 3 mesiace musel stráviť v inkubátore,
odkiaľ sa dostal až keď dokázal samostatne
dýchať. Diagnostikovali mu DMO, ako
dvojročnému mu operovali oči, následne
mal epileptický záchvat a jeho stav sa začal
zhoršovať. Vtedy sa začala jeho
rehabilitácia. Najprv tzv. Vojtovou
metódou, potom Devínskou
hippoterapiou v kúpeľoch, resp.
v Rehabilitačnom centre Liberta
a procedúrami Biofeedback. Jeho
stav sa mierne zlepšil, zosilnila
sa mu chrbtica, preto vie dlhšie
sedieť v kočíku. Zmiernili sa mu
kŕče v nohách a hlavne v rukách,
ktoré predtým vôbec nevedel
otvárať. Vďaka liečbe si dokáže
udržať aj hlavu.
Liečba stojí veľmi veľa peňazí. Peťka mama
vychováva sama, preto jej spôsobuje ťažkosti
zúčastniť sa aspoň 2–3-mesačne na rehabilitácii.
Procedúry mu pomáhajú samostatne sedieť,
resp. popreťahovať svoje šľachy, ktoré mal
už dvakrát operované a celkovo prispievajú
k výraznému zlepšeniu jeho stavu.
Napriek stavu, v akom sa nachádza, sa chlapček
neustále usmieva. Má rád zvieratá, preto mu
odporúčali terapiu delfínmi. To je však finančne
náročné, a tak sa obrátili na verejnosť. „Chceli
by sme s čistým srdcom osloviť dobrých ľudí,
aby nám pomohli, ak vedia, aby sme sa mohli
zúčastniť rehabilitácií, dostať sa do kúpeľov, na

delfínoterapiu, resp. aby sme si mohli nakúpiť
potrebné rehabilitačné pomôcky,“ môžeme čítať
ich výzvu na stránke ludialudom.sk.
S
cieľom
finančného
zabezpečenia
svojich potrieb začali zbierať aj vrchnáky
z jednorazových PET-fliaš, ktoré by ľudia
inak vyhadzovali – v lepšom prípade do
separovaného, v horšom do zmiešaného zberu.
Vrchnáky zbierané v zberných nádobách
v tvare srdca sa zužitkujú dobrým spôsobom
a plnia aj vznešený cieľ.

Vrchnáky sú zbierané na viacerých miestach
nášho mesta, zatiaľ v neformálnych rámcoch.
„Vrchnáky zbieram doma, jeden z mojich
známych ich dopravuje na potrebné miesto. Raz
som sa spýtal, kto vlastne a s akým cieľom zbiera
tieto vrchnáky a vtedy som sa dostal do kontaktu
s touto rodinou. Napadlo mi, že podobné kovové
nádoby v tvare srdca, určené na podobný účel,
som videl aj v iných obciach a že aj naše mesto
by mohlo takýmto spôsobom pomôcť tomuto
chlapcovi. Preto som to ako poslanec navrhol,
pán primátor mi v tom bol dobrým partnerom
a mestský úrad si konštrukciu objednal
u miestneho podnikateľa,“ povedal o iniciatíve
poslanec MsZ Ákos Csonka.
(r)

Matičiari mali výročnú schôdzu
V nedeľu 27. júna sa vo veľkej sále Domu
kultúry zišli členovia a sympatizanti
Miestneho odboru Matice slovenskej
v Želiezovciach
na
svojom
valnom
zhromaždení.Voľby predsedu a členov výboru
i dozorného výboru potvrdili vo svojich
postoch, okrem niekoľkých nežijúcich
členov, ktorí boli nahradení. Prítomní
si ich pamiatku uctili minútou ticha.
Valné
zhromaždenie
prerokovalo
správu
predsedníčky
o činnosti
MO MS od posledného zasadnutia
a prijalo víziu na ďalšie 4 roky.
Želiezovských
matičiarov
prišiel
osobne
podporiť
primátor mesta Ondrej Juhász.
V kultúrnom programe vystúpila
Mária Varkolyová s interpretáciou

básne slovenského velikána Pavla Orságha
Hviezdoslava na počesť stého výročia
jeho úmrtia a niekoľko piesní zaspievala
folklórna spevácka skupina Vrbovianka.
(šh)

Keď sa pred mnohými rokmi začali šíriť rôzne
manuály separovania odpadu, obsahovali aj
spôsoby, ako rozmery odpadu minimalizovať,
aby sa zbytočne neprevážal vzduch.
Plastové fľaše sa otvorili, stlačili a zatiahli
vrchnákom, aby sa v nich udržalo vákuum.
A potom sa začali objavovať ľudia, ktorí
začali zbierať vrchnáky z plastových fliaš, vraj
za ne bude invalidný vozík pre postihnuté
dieťa a podobne. Vraj vrchnáky je škoda
zahadzovať do separovaného odpadu, keď
môžu pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.
Ako však môžu vrchnáky pomáhať, kto ich
zbiera a načo? Takéto otázky si kládli mnohí
a keďže sa nie vždy vedelo, že vrchnáky
niekto vykupuje, niektorí si mysleli, že ide
o podporu predaja nápojov alebo len niečí fetiš.
Dôvod zberu je pritom úplne jednoduchý.Vrchnáky
z plastových fliaš sú vyrobené z kvalitného tvrdého
plastu. Táto surovina je drahšia, ako bežná fľaša
a dá sa zužitkovať, preto ju niektoré firmy vykupujú.
Ak by si niekto chcel zbieraním vrchnákom
prilepšiť či dokonca zarobiť, veľmi rýchlo by
prišiel na to, že to nie je žiadna zlatá baňa. Na
to, aby zozbieral také množstvo vrchnákov,
ktoré by sa oplatilo odovzdať, by potreboval
množstvo času, miesta na skladovanie a
nejakým spôsobom by musel zabezpečiť odvoz.
Jeden vrchnák váži približne 2,5 g, takže
na 1 kg je potrebných asi 400 kusov, za
ktoré dostane 22 centov. Na 220 eur je teda
potrebné odovzdať 1 tonu, pričom výkupom
za zaoberá len niekoľko firiem v SR a ČR.
Z týchto dôvodov zbieranie vrchnákov
z plastových fliaš nebýva v centre záujmu
podnikavcov. Myšlienka pomôcť chorému
dieťaťu však dokáže spojiť mnohých
jednotlivcov. Pomocou, aká sa napríklad v tomto
prípade dostáva matke dieťaťa aj zo strany
želiezovskej samosprávy, sa niečo dosiahnuť dá.
Samozrejme, najlepšie by bolo žiť vo svete,
v ktorom by starostlivosť o životné prostredie bola
samozrejmosťou, všetok spracovateľný odpad bol
zužitkovaný a každý chorý človek by dostal takú
liečbu,akú potrebuje.Svet ale ani ľudia nie sú ideálni,
ale účasť na pomoci môže mnohým pomôcť naučiť
sa vážiť si vlastné zdravie a život. A to stojí za to.
(šh)
Želiezovce sa vo viacerých prípadoch
tešia dobrej spolupráci mesta s miestnymi
organizáciami a združeniami. Potvrdil
to aj primátor mesta Ondrej Juhász
vo svojom príhovore na valnom
zhromaždení Miestneho odboru Matice
slovenskej, kde okrem iného stručne
popísal situáciu mesta a najnovšie
investičné aktivity a bol otvorený aj
početným otázkam zo strany prítomných.
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Prehľad kúpalísk v okolí
Leto je z pohľadu koronavírusu bezpečné,
autority predsa však odporúčajú radšej
dovolenkovať doma. Napokon, máme tu dosť
krásnych a ešte nepoznaných lokalít. Popri
ich návšteve však nezaškodí občas sa zastaviť
na niektorom kúpalisku v okolí. V krátkosti
prinášame prehľad ich otváracích dôb a
vstupného.
Štúrovo
Vadaš ermal Resort
Vstup je možný bez testu aj očkovania. Od 1.
7. do 31. 8. je otvorený od 9:00 do 20:00, od
1. do 19. 9. od 10:00 do 18:00 hodín každý
deň, aj počas sviatkov.
Toboganový park počas
prázdnin od 10:30 do 19:
00 hod.
Vstupné
dospelí:
celodenný 11 € (pri online
nákupe 10,50 €), po 16:
00 hodine 8 €; deti (4–14,99 rokov) 8 (online
7,50) €, resp. po 16:00 hod. 6 €. V septembri
dospelí 7,50, resp. popoludní 4,50 €, deti 4,50,
resp. 3 € po 16:00 hodine.
Termálne kúpalisko II (pri Dunaji)
Od 1. 7. do 31. 8. v utorok až sobotu od 9:
00 do 19:00, v nedeľu od 9:00 do 18:00 hod.
Celodenné vstupné pre dospelých 3, od 17:00
hodiny 2 eurá, pre deti 1,50, resp. 1 euro.
Podrobnejšie ceny v prípade skupinového
vstupu, rodinných lístkov alebo vstupného
pre zdravotne postihnutých si môžete pozriet
na stránke www.vadasthermal.sk, kam sa
dostanete aj nasnímaním QR-kódu.
Santovka
Kúpalisko v Santovke, otvorené do 30. 9.,
otvára v pondelok o 12:00 hod. v ostatné dni o
9:00 hod., otvorené je vždy
do 19:00 hod. Vstupné
je taktiež iné v prípade
pondelka a ostatných
dní v týždni. Cenník
pre utorok až nedeľu

je uvedený v tabuľke, komplexný cenník,
vrátane pondelkových, skupinových cien a
permanentiek nájdete na stránke kúpaliska
www.santovkawellness.sk. Presmerovať sa
tam môžete aj nasnímaním priloženého QRkódu.
Margita-Ilona
Kúpalisko Margita-Ilona je otvorené od 19.
6. do 31. 8. od 9:00 do 19:00 hod. každý deň,

celodenná
vstupenka
rodinná
vstupenka
po 15.00
hod.
po 18.00
hod.

Margita - Ilona

Po - Pi

dospelý
dieťa od 6 do 14,99 r.
dieťa od 3 do 5,99 r.
dôchodca starobný a invalidný
ZŤP a ZŤP/S, doprovod
2 dospelí + 1 dieťa od 3 do 14,99 r.
2 dospelí + 2 deti od 3 do 14,99 r.
2 dospelí + 3 deti od 3 do 14,99 r.
dospelý
dieťa od 6 do 14,99 r.
dieťa od 3 do 5,99 r.
dôchodca starobný a invalidný
ZŤP a ZŤP/S, doprovod
dospelý
dieťa od 3 do 14,99 r.

5,50 €
3,50 €
2,00 €
3,50 €
3,00 €
12,00 €
13,50 €
16,00 €
3,50 €
2,50 €
1,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €

aj počas sviatkov.
Všeobecné informácie
o
vstupenkách
prinášame v tabuľke,
viac nájdete na stránke
prevádzkovateľa
www.margita-ilona.sk
alebo
nasnímaním
priloženého QR-kódu. Je dôležité vedieť, že pri
vstupe sa nedá platiť kartou, iba hotovosťou.
V cene vstupenky je zahrnuté využívanie
ležadiel, slnečníkov, toboganu, vodného sklzu,
ruských kolkov, obrieho šachu, trávnatých
ihrísk a bezpečnostných skriniek v prípade
ich dostupnosti. Celodenné parkovanie
autom stojí 3 €, po 15:00 je cena 1,80, po 17:00
hodine 0,90 €.
Podhájska
V Podhájskej je v prevádzke letné kúpalisko,
bazény s termálnou vodou
sú do odvolania mimo
prevádzky. Kúpalisko je
otvorené od 16. 6. do 30.
9. v pondelok od 13:00
do 19:00 hod., v ostatné
dni od 9:00 do 19:00 hod.
Celodenný vstup pre dospelého
stojí 6 €, v pondelok 5 €, počas
víkendov a sviatkov 6,50 €, dve
hodiny pred zatvorením 3,50
€. Deti do 3 rokov majú vstup
zdarma, vo veku od 3 do 15 rokov
je vstupné 3,50 € (cez víkendy 4 €).
Wellness centrum Aquamarin je otvorené
každý deň od 9:00 do 21:00 hod. Je možné
zakúpiť si dvoj- alebo trojhodinový vstup do
bazénového sveta. Ceny: dospelý 3-hodinový
10, detský 5, dospelý 2-hodinový 7, detský 4 €.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke
tkpodhajska.sk, kam sa viete dostať aj
nasnímaním priloženého QR-kódu.

SO, NE,
sviatok
6,50 €
4,50 €
2,50 €
4,50 €
4,00 €
14,00 €
17,50 €
20,00 €
4,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
3,00 €
1,70 €
1,00 €

Nové Zámky

TK
v
Nových
Zámkoch je otvorené
v pondelok až štvrtok
od 10:00 do 19:00 hod.,

v piatok až nedeľu od 9:00 do 19:00 hod. každý
deň, aj počas sviatkov. Dospelý návštevník zaplatí
za celodenné vstupné 9 €, po 16:00 hod. 6 €, deti
od 3 do 15 rokov za celodenné 6, po 16:00 hod. 4
€. Detailnejšie informácie získate na www.strand.sk
alebo naskenovaním priloženého QR-kódu.
Dudince
Kúpalisko Dudinka je otvorené v pondelok od
11:00 do 19:00 hod., v utorok až štvrtok od 9:00
do 19:00 hod., v piatok až nedeľu od 9:00 do 20:
00 hod., v septembri od 10:00 (v pondelok 11:
00) do 17:00 hod. Základné 3-hodinové vstupné
pre dospelých v pondelok
až piatok stojí 5 €, v sobotu
a nedeľu 6,50 €, návštevník
si za každú ďalšiu hodinu
priplatí 0,85 €. Deti do 15
rokov s výškou nad 120
cm zaplatia 4 € (do výšky
120 cm vstup zdarma) za celodenný vstup. Viac
informácií na stránke www.kupeledudince.sk,
prípadne nasnímaním QR-kódu.
(ik)
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Strelecká súťaž o Pohár mesta Želiezovce
V sobotu 26. júna sa pri príležitosti
mestských dní v Želiezovciach na miestnej
strelnici konala strelecká súťaž v streľbe
z malokalibrovej pištole a revolvera.
Účastníci súťaže, ktorej organizátorom
bol Športovo-strelecký klub Magnum
Želiezovce, zápolili o Pohár mesta Želiezovce.
Zúčastnených 18 strelcov bolo zaradených
do troch kategórií: muži (do 60 rokov),
seniori (nad 60 rokov) a ženy.
V krásnom letnom počasí priniesla súťaž
najmä v kategórii mužov tesné výsledky.
Prvenstvo získal Richard Nosian so ziskom
272 bodov. O 3 body menej dosiahol
strieborný medailista Andrej Tóth Kurucz,

na 3. mieste s 268 bodmi skončil
Jozef Hubert.
V kategórii seniorov získal trofej
Jozef Trgiňa s 257 bodmi. Druhý
Emil Paulík získal 242, tretí Ján
Maturkanič st. 240 bodov.
V kategórii žien triumfovala Adriana
Nosianová s 267 bodmi. Na 2. mieste
skončila Annamária Urbánová so
146, na 3. mieste Andrea Vékonyová
so 72 bodmi.
Ocenenia
najlepším
strelcom
odovzdal predseda ŠSK Magnum
Ján Maturkanič spolu s primátorom
mesta Ondrejom Juhászom. (ik)

60 rokov šachu v Želiezovciach
Boli časy keď 60-ročné jubileum bolo
významným medzníkom v živote človeka.
Vtedy obyčajne ukončil svoju pracovnú
púť a odchádzal na zaslúžený odpočinok do
dôchodku. Aj šach v Želiezovciach v tomto
roku dosiahol svoj 60-ročný vek a snáď
niekoho by aj oslovila myšlienka o konci
a o odpočinku a snáď niekto múdrejší
vie povedať „Nie, ešte je skoro, ešte ten
čas neprišiel.“ Skúsme sa preto trošku
poohliadnuť za uplynulým obdobím.
Začiatky šachu v Želiezovciach
Klub vznikol v roku 1961, keď ho založil
mladý, ešte len 27 ročný ambiciózny
fanúšik kráľovskej hry Ing. Árpád Nagy.
On sa stal hnacím motorom súťaženia,
najprv v okresnom rozsahu a neskôr aj
vo vyšších súťažiach, ako Západ 2. trieda
B, Západ 1. trieda B, Divízia B-2 a aj 3.
liga Západoslovenského kraja. Svoju
chvályhodnú prácu predsedu klubu
vykonával 30 rokov. Neskôr pokračoval

ako hospodár a kontrolór. S jeho menom V trochu bližšom historickom období sme
je spojený aj turnaj „O pohár oslobodenia spoznali pána PhMr. Endre Abonyiho zo
Želiezoviec“, ktorý
po
niekoľkých
rokoch
bol
nahradený turnajom
o „Putovný pohár
primátora
mesta
Želiezoviec“.
Vráťme sa však
k stopám šachu
v
Želiezovciach.
N a j s t a r š i a
informácia,
ktorá
má
práve
110
rokov a ktorá sa
písomne zachovala, riešenie: 1.f8J hrozí 2.d8D#. 1...
spomína Dr. Aladára Kd6 2.Jf5#
1... Kf6 alebo Dd6 2.g8J#
Foto: archív Pavla Polku
Erdeya, ktorý v roku
1911 pôsobil ako lekárnik-praktikant Želiezoviec. Prvýkrát sa s ním stretávame
v našom meste. Tu zložil niekoľko svojich v roku 1957 v šachovej rubrike denníka
nezabudnuteľných dvoj a viacťahových Új Szó, kde je spomenutý ako úspešný a
šachových
úloh, knižnou cenou odmenený riešiteľ. Prečo
ktoré boli zverejnené je toto zaujímavé? Nuž, séria šachových
v
odborných úloh v denníku pokračuje aj v tomto čase
č a s o p i s o c h a už dosiahla v poradí úctyhodné číslo
Magyar
Sakkvilág 3268. Medzi najznámejších riešiteľov
a Sakkujság. Neskôr v našom meste v súčasnosti patrí aj náš
pri
zdokonaľovaní hráč mat ligista István Farkas. Držme
svojej
odbornej mu palce, lebo aj on svojím spôsobom
praxe sa dostal až do reprezentuje naše mesto. Nezabudnime
Zomboru v Juhoslávii. spomenúť Vojtecha Mészárosa. To on už
Zúčastnil sa prvých v päťdesiatych rokoch spolu so svojimi
m a j s t r o v s t i e v kolegami pri prestávkach v krajčírskej
n o v o v z n i k n u t é h o dielni hral šachové partie. Treba vedieť, že
štátu,
skončil
na v tých časoch sa hra presadzovala hlavne
prvom mieste a získal v kaviarňach, z ktorých najznámejšou
titul šachový majster. bola tá v hoteli Denk v Leviciach. Tam
V r. 2011 oslavovali želiezovskí šachisti 92. narodeniny vtedy ešte Pozrime si jednu bol tiež pravidelným hosťom a našim
stále aktívneho hráča Vojtecha Mészárosa (v strede). Pred ním zakla- zaujímavú, dvojťahovú reprezentantom. (Pokračovanie v budúcom
dateľ oddielu Árpád Nagy.
čísle)
Ján Machník
úlohu z roku 1911.
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480 tis. eur na kaštieľ z programu Interreg

Popri často spomínanom tzv. nórskom fonde, čiže Finančnom mechanizme Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórska, bude čiastočná rekonštrukcia želiezovského kaštieľa
Esterházyovcov spolufinancovaná aj z programu cezhraničnej spolupráce medzi SR
a Maďarskom. Projektoví partneri – Maďarské národné múzeum ako zriaďovateľ Múzea
Bálinta Balassu v Ostrihome a mesto Želiezovce o spolupráci informovali v tlačovej správe.
Projekt s názvom Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome
a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach sa bude uskutočňovať za spolufinancovania
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vlád oboch zúčastnených štátov a mesta Želiezovce.
Na celkovom rozpočte 1,49 mil. eur sa EÚ bude podieľať sumou 1,27 mil. eur, Maďarsko vyše
151 tis. eurami, SR vo výške 48 tis. eur a mesto Želiezovce spolufinancovaním vo výške 24 tis.
eur. Mesto ako partner projektu bude môcť na rekonštrukciu kaštieľa využiť asi 480 tis. eur.
Ide teda o spoluprácu mesta s ostrihomským múzeom v záujme záchrany a sprístupnenia
historického objektu v Ostrihome a želiezovského kaštieľa. Výstavné siene a skladové
priestory Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome sa nachádzajú v objekte na historickej hlavnej
ulici v niekdajšej arcibiskupskej časti mesta Víziváros. Poschodová budova v barokovom
štýle pod číslom 13 bola v 18. storočí župným domom Ostrihomskej stolice. Niekdajšia
kúria a letné sídlo rodiny Esterházyovcov bola postupne rozširovaná a konečnú podobu
nadobudla začiatkom 19. storočia, odkedy sa v spisoch spomína ako kaštieľ. Spoločným
menovateľom oboch historických objektov je dlhodobo zlý technický stav, nedovoľujúci ich
celkové sprístupnenie verejnosti.
„Stav oboch kultúrnych pamiatok je kritický, už desaťročia čakajú na rekonštrukciu, dlho
absentujúca údržba je už roky potrebná. Žiaľ, zriaďovatelia nedisponujú potrebnými zdrojmi na
rekonštrukciu budov pamiatkového charakteru. ani na ich využitie v kultúrno-turistickej oblasti.
Program Interreg zabezpečí čiastočnú rekonštrukciu budov a podmienky na vytvorenie múzejných,
vzdelávaco-vyučovacích aj kultúrnych funkcií,“ konštatovali autori projektu. (ik)
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A zselízi alapiskola szülői
szövetsége sikeresen
pályázott Nyitra megye
sporttámogatására
A vírusfertőzés elleni védekezésben
kiemelten fontos a rendszeres testmozgás.
Ezt a véleményt valamennyi egészségügyi
és járványügyi szakember osztja. A
járvány miatt viszont az elmúlt évben
a gyerekek az átlagosnál is több időt
töltöttek a képernyő előtt, telefont
nyomkodva, online
órákon
ülve. A
rendszeres iskolai testmozgás és a sport
elmaradt. Ahogy a járványügyi szabályok
lehetővé tették, a sporttevékenységeket
visszaépítettük a mindennapjainkba. Nyitra
megye önkormányzata sporttámogatásának
köszönhetően
a
zselízi
alapiskola
szülői szövetsége 1 300 euró értékben
sporteszközöket
vásárolt
tanulóink
részére. A tollaslabdákat, focilabdákat,
kosárlabdákat, röplabdákat és floorball
ütőket tanulóink nagy örömmel vették
birtokba. Köszönjük!
(AI Zselíz)

480 ezer euró kastélyfelújításra az Interregből
A gyakran emlegetett Norvég alap, teljes nevén az Európai Gazdasági Térség és Norvégia
Pénzügyi Mechanizmusából finanszírozott munkák mellett a zselízi Esterházy-kastély
felújítását az SZK és Magyarország határon átnyúló együttműködési programjából is
finanszírozzák. A projektpartnerek – az esztergomi Balassa Bálint Múzeumot fenntartó
Magyar Nemzeti Múzeum és Zselíz város – erről egy online sajtótájékoztatón számoltak be.
Az Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselízi Esterházy-kastély újbóli
megnyitásáért című pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a két résztvevő állam
kormánya és Zselíz város finanszírozza. Az 1,49 millió eurós összköltségvetésű projekben az
EU 1,27 mill. euróval, Magyarország 151 ezer, Szlovákia 48 ezer, Zselíz pedig 24 ezer eurós
A sporteszköz-beszerzést Nyitra megye 2021társfinanszírozást vállal. A város mint projekt-partner 480 ezer eurós költsévgetéssel vállal
es kultúra- és sporttámogatási programjából
részt a pályázatban.
finanszírozták.
A város és az esztergomi múzeum együttműködésének célja megóvni és ismételten
Podporené
z
dotácie
Nitrianskeho
hozzáférhetővé tenni az esztergomi műemlék-jellegű épületet és a zselízi kastélyt. Az
samosprávneho kraja na podporu kultúry a
esztergomi Balassa Bálint Múzeum kiállítótermeinek és raktárhelységeinek az egykori
športu na rok 2021.
érsekség területén álló „Víziváros” régi főutcájában található középkori alapú épület ad
otthont. A 13-as számú emeletes barokk stílusú épület volt a 18.
században Esztergom vármegye régi székháza. Az Esterházy család
Želiezovský spravodajca
Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
egykori kúriáját fokozatosan bővítették, jelenlegi alakját a 19. század
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
elején nyerte el, ekkortól emlegetik kastélyként. A két műemlékŠéfredaktor: Ladislav Levicky
jellegű épület közös nevezője, hogy állapotuk hosszú ideje leromlott,
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
és nem teszi lehetővé teljes mértékű hasznosításukat.
Tlač: Regra Kovan, Štúrovo
„Mindkét műemlék állapota kritikus, az épületek már évtizedek
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
óta felújításra várnak, az elmaradt karbantartások hosszú idő óta
Zselízi Hírmondó
esedékesek lennének. Sajnos sem a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata,
sem a zselízi önkormányzatnak nem álltak rendelkezésére azok a
nyilvántartási szám: 00 307 696
források, melyek lehetővé tették volna a gyönyörű műemlék épületek
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Főszerkesztő: Levicky László
helyreállítását, illetve a kulturális – turisztikai funkciók betöltését.
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Az Interreg programnak köszönhetően az épületeket részlegesen
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70,
felújítják, és megteremtik a különféle muzeális, oktató-nevelő és
e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: Regra Kovan, Párkány
kulturális célokra való felhasználásuk feltételeit” – állapították meg a
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
projekt alkotói.
(ik)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

30. 06. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

746 009,71 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

27 921,42 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 924 356,80 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

-

-

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

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.

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 121
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

(21-07)

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
VŠETKO
• polystyrénové lišty, rozety
ZA SUPER
• prechodové a schodové lišty

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.

CENY

Pozor! Zmena adresy.
Presťahovali sme sa na adresu: Svodov 121

(17-67)

Vývoz triedeného odpadu v r. 2021
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 19. júla, 16. augusta, 20. septembra, 18.

Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,

októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová,

Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,

Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35: 21.

Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,

júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 22. decembra.

Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21.

Z obchodov: 22. a 23. júla, 19. a 20. augusta, 23. a 24. septembra, 21. a 22.

decembra.

októbra, 25. a 26. novembra a 23. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Divotvorné knižky
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Rimová, Andrea: Modlitba za krutých (Motýľ 2020)
Detstvo bez otca, matkin odmietavý prístup, nefungujúce
vzťahy s mužmi... Napriek všetkému je Laura šťastná. Práca
snov v časopise dáva jej umeleckej duši krídla. Všetko sa zmení,
keď sa jej mama zraní a je odkázaná na dcérinu pomoc.
Révayová, Bea: Malá hviezda (Matje! 2020)
Hravý komiksový príbeh o malej hviezde Rozmaríne – a o
tom, že najviac strašidiel žije len v našej fantázii – je určený
pre všetky deti, ktoré sa niekedy báli.
Berka, Tomáíš: Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový
zázrak (Slovart 2020)
Vtipný pohľad do zákulisia nakrúcania filmov. Autor chce
prostredníctvom svojich textov a originálnych fotografií
i kresieb verejnosti predstaviť pomerne neznámu, no
mimoriadne zaujímavú výtvarnú profesiu, akou je
navrhovanie a stavba filmových dekorácií.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Gibney, Patricia: Titkok terhe (Libri, 2020)
Egy fülledt nyári estén a tizenegy éves Mikey Discroll
elindul hazafelé a barátjától. Összezúzott testét két nappal
később találják meg helyi kamaszok egy virágágyásban.
Az ügyet Lottie Parker nyomozó kapja meg,
Fábián Janka: A könyvárus lány (Libri, 2020)
Julcsi osztályidegen szülők gyermekeként az ötvenes évek
Budapestjén nő fel. Az ellenséges világban szinte az egyetlen
öröme az olvasás. A forradalom véres napjaiban menekülni
kényszerül, és némi vargabetű után végül egy amerikai
kisvárosban, távoli rokonainál köt ki.
Owens, Delia: Ahol a folyami rákok énekelnek (Libri, 2020)
A regény Észak-Karolina ritkán lakott, mocsaras vidékén játszódik
az 1950-es és 60-as években. A lápvidéken sorsára hagyott
kislány, Kya Clark az évek során elszigeteltségében önellátásra
rendezkedik be, s alig érintkezik a környékbeliekkel.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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Lövészverseny Zselíz város díjáért
Június 26-án, szombaton a zselízi városi napok
keretében tartották meg a helyi lőtéren a
Zselíz város díjáért kiírt versenyt kiskaliberű
pisztoly és revolver versenyszámban. A helyi
Magnum Sportlövőklub által rendezett
viadalon 18 sportlövész vett részt, akik
három kategóriában szerepeltek: férfiak (60
éves korig), szeniorok (60 év felett) és nők.
A gyönyörű nyári időben tartott versenyen
főleg a férfiak kategóriájában szoros
eredmény született. A győzelmet Richard
Nosian vívta ki 272 pontos eredményével.
Három ponttal kevesebbet szerzett az
ezüstérmes Tóth Kurucz Endre, a dobogó
harmadik fokára pedig a 268 pontos Hubert
József léphetett fel.
A szeniorok kategóriájában a 257 pontos

Jozef Trgiňa vitte el a győztesnek
járó pálmát. A második helyezett
Emil Paulík 242, a harmadik
id. Ján Maturkanič 240 pontot
szerzett.
A nők csoportjában Adriana
Nosianová
győzedelmeskedett
267 pontos eredménnyel. A
második helyen a 146 pontot
szerző Urbán Annamária végzett,
harmadik lett Andrea Vékonyová
72 ponttal.
A legjobb lövőknek járó díjakat
a
Magnum
Sportlövőklub
elnöke, Ján Maturkanič Zselíz
város polgármesterével Juhász
Andrással együtt adta át.
(ik)

A zselízi sakk 60 éve
Voltak olyan idők, amikor az ember életében
a 60 év jelentős állomásnak számított. Ez
volt az a kor, amikor az emberek általában
befejezték az aktív munkát, és elvonultak a
megérdemelt nyugdíjba. Ebben az évben a
zselízi sakk is belépett a 60. évébe, ám ha
valakinek eszébe jutna a fenti sorok miatt
a leállás és a pihenés, talán akad valaki
bölcsebb, aki azt mondaná: nem, ez az
időszak még nem érkezett el. Tekintsünk hát
vissza az elmúlt időszakra.
A zselízi sakk kezdetei
A klub 1961-ben alakult a királyok játékának
akkor még csak 27 éves ambiciózus kedvelője,
Nagy Árpád kezdeményezéséből. Ő lett a
bajnoki küzdelmekben való bekapcsolódás
mozgatója is, előbb a járási, később a
magasabb szinteken: a nyugati régió 2. B,
majd 1. B osztályában, a B-2 divízióban és a
nyugat-szlovákiai 3. ligában. Tiszteletre méltó
munkáját klubelnökként 30 éven át végezte.

Később
gazdasági
és
ellenőrző
tevékenységet
folytatott. Nevéhez
fűződik a Zselíz
felszabadítása
serlegért
folyó
verseny is, amelyet
néhány év után
a
Zselíz
város
p o l g á r m e s t e ré n e k
vándorserlegéért kiírt
torna váltotta fel.
Térjünk
azonban
vissza
a
zselízi Megfejtés: 1.f8H fenyeget 2.d8V#
sakk
történetéhez. 1.... Kd6 2.Hf5#
Fotó: Polka Pál archívuma
A legrégibb adatot, 1.... Kf6 vagy Vd6 2.g8H#
ami éppen 110 éves,
és fennmaradt írásos formában, Dr. Erdey Mr. Abonyi Endrét. Első alkalommal 1957Aladár említi, aki 1911-ben gyógyszerész ben találkozhatunk vele, az Új Szó sakkgyakornok volt városunkban. Itt rakta össze rovatában, ahol sikeres, könyvvel jutalmazott
néhány
felejthetetlen megfejtőként szerepel a neve. Miért
kétés
többlépéses érdekes ez számunkra? A sakkfeladványok
sakkfeladványát, amelyet sorozata a napilapban már ebben az időben
a Magyar Sakkvilág és rendszeresen szerepelt, és sorrendben elérte
a Sakkújság szaklap is a tiszteletreméltó 3268. számot. Napjainkban
közölt. Először szakmai a legismertebb megoldó a zselízi Farkas
tudásának
pallérozása István. Szurkoljunk neki, hiszen e sport terén
végett került a jugoszláviai ő is városunkat képviseli! Ne felejtsük el
Zomborba. Részt vett az megemlíteni Mészáros Bélát, aki az ötvenes
újonnan alakult állam években kollégáival együtt a szabóműhelyben
első bajnokságán, első izgalmas sakkpartikat játszott a szünetekben.
helyen végzett, és elnyerte Tudni kell, hogy abban az időben ezt a játékot
a
sakkmesteri
címet. főleg kávéházakban játszották, melyek közül
Nézzünk meg egy érdekes, a legismertebb a lévai Denk volt. Mészáros
1911-ből
származó itt rendszeresen megfordult, és képviselte
A zselízi sakkozók 2011-ben a 92 éves, akkoriban még aktívan kétlépéses feladványt.
városunkat.
versenyző Mészáros Béla születésnapját ünnepelték (középen). Tovább lépve az időben (Folytatás lapunk következő számában.)
Előtte a szakosztályt alapító Nagy Árpád.
ismerjük meg a zselízi Ph.
Ján Machník
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Hol, mikor és mennyiért strandolhatunk a környéken
A nyár a koronavírus szempontjából
biztonságos, az illetékesek mégis azt
ajánlják, hogy nyaraljunk inkább idehaza.
Elvégre tájainkon is vannak csodaszép, még
felfedezetlen helyek. A történelmi és kulturális
nevezetességek bebarangolása mellett nem
árt megállni valamelyik közeli fürdőhelyen.
A következőkben röviden összefoglaljuk a
környék strandjainak nyitvatartási idejét és
árait.
Párkány
Vadas ermal Resort
Belépés teszt és oltási
igazolás nélkül. Július 1től augusztus 31-ig 9-től
20 óráig, szeptember 1től 19-ig 10-től 18 óráig
tart nyitva, mindennap,
ünnepnapokon is. A
tobogán a nyári szünet alatt 10.30-tól 19
óráig üzemel.
Belépőjegyek, felnőttek: egész napos 11 euró
(online vásárlás esetén 10,50 euró), 16 óra
után 8 euró; gyerekek (4-től 14,99 éves korig)
8 euró (online 7,50 euró), 16 óra után 6 euró.
Szeptemberben felnőttek: 7,50, 16 óra után
4,50 euró, gyerekek: 4,50, 16 óra után 3 euró.
A Duna melletti régi fürdő
Július 1-jétől augusztus 31-ig, keddtől
szombatig 9-től 19 óráig, vasárnap 9-től 18
óráig. Egész napos belépő felnőtteknek 3; 17
órától 2 euró, gyerekeknek 1,50, ill. 1 euró.
Az árak részletes szétírását, egyéb csoportos,
családi kedvezmények megtalálhatók a
www.vadasthermal.sk oldalon. Az oldalra a
QR-kód beolvasásával is eljuthatnak.
Szántó
A fürdő szeptember 30-ig üzemel, hétfőnként
12-től, a többi napokon 9 órától 19 óráig. A
belépő ára más hétfőn és a hét többi napján.

A
kedd–vasárnapi
belépőjegyek árát a
táblázatban, a többi
árak, a kedvezményekről
és
bérletekről
szóló
tájékoztatást
megtekinthetik
a
fürdő
honlapján:
www.santovkawellness.sk. Az oldalra a QRkód beolvasásával is eljuthatnak.
Margita-Ilona
A Margita-Ilona fürdő június 19-től
tart nyitva augusztus 31-ig, naponta,

celodenná
vstupenka
rodinná
vstupenka
po 15.00
hod.
po 18.00
hod.

Margita - Ilona

Po - Pi

dospelý
dieťa od 6 do 14,99 r.
dieťa od 3 do 5,99 r.
dôchodca starobný a invalidný
ZŤP a ZŤP/S, doprovod
2 dospelí + 1 dieťa od 3 do 14,99 r.
2 dospelí + 2 deti od 3 do 14,99 r.
2 dospelí + 3 deti od 3 do 14,99 r.
dospelý
dieťa od 6 do 14,99 r.
dieťa od 3 do 5,99 r.
dôchodca starobný a invalidný
ZŤP a ZŤP/S, doprovod
dospelý
dieťa od 3 do 14,99 r.

5,50 €
3,50 €
2,00 €
3,50 €
3,00 €
12,00 €
13,50 €
16,00 €
3,50 €
2,50 €
1,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €

ünnepnapokon
is,
9-től 19 óráig. A
belépőjegyekről
szóló
általános
információkat táblázat
formájában közöljük,
részletes leírást a
www.margita-ilona.sk
weboldalon találnak, vagy a mellékelt
QR-kód beolvasásával. Fontos tudni, hogy
belépéskor kártyával nem, csak készpénzzel
lehet fizetni. A belépőjegy árában benne
foglaltatik a nyugágy, a napernyő, a tobogán,
a vízi csúszda, az óriás sakk, a füves
játszóterek és a biztonsági szekrénykék
használata, amennyiben elérhetőek. Az autó
egész napos parkolása 3 euróba kerül, 15 óra
után a parkolás 1,80, 17 óra után 0,90 euróba
kerül.
Podhájska
Szencsén a nyári strand üzemel, a gyógyvizes
medencék visszavonásig nem működnek. A
fürdő június 16-tól szeptember 30-ig tart
nyitva, hétfőn 13-tól 19 óráig, a
további napokon 9-től 19 óráig.
Az egész napos belépő egy
felnőtt esetében 6 euróba kerül,
hétfőn 5 euróba, hétvégén és
ünnepnapokon pedig 6,50 euróba,
két órával zárás előtt 3,50 euróba
(hétvégéken 4 euró).
Az Aquamarin Wellness
centrum minden nap 9től 21 óráig tart nyitva.
A medencékhez 2 vagy
3 órás jegyek válthatók.
Árak: felnőtt 3 órás jegy
10 euró, gyermek 5 euró, felnőtt 2 órás jegy 7
euró, gyermek 4 euró.
Részletesebb tájékoztatást a tkpodhajska.sk
oldalon találnak, ahová a mellékelt QRkóddal is bejuthatnak.

SO, NE,
sviatok
6,50 €
4,50 €
2,50 €
4,50 €
4,00 €
14,00 €
17,50 €
20,00 €
4,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
3,00 €
1,70 €
1,00 €

Érsekújvár

Az érsekújvári fürdő
hétfőtől csütörtökig
10-től
19
óráig,

péntektől vasárnapig 9-től 19 óráig van nyitva.
A felnőtt látogató az egész napos jegyért 9 eurót,
16 óra után 6 eurót, a gyerekeknek 3-tól 15 éves
korig egész napra 6, 16 óra után 4 euróba kerül
a belépő. Részletes információk a www.strand.sk
oldalon, esetleg a QR-kóddal érhetők el.
Gyűgy (Dudince)
A gyűgyi fürdő hétfőn 11-től 19 óráig, keddtől
csütörtökig 9-től 19 óráig,
péntektől vasárnapig 9től 20 óráig van nyitva,
szeptemberben 10 órától
(hétfőn 11-től) 17 óráig. A
3 órás belépő a felnőtteknek
hétfőtől péntekig 5 euróba
kerül, szombaton és vasárnap 6,50 euróba, a
látogatók minden további óráért 0,85 eurót
fizetnek. A gyerekekért 15 éves korig, ill. 120
cm testmagasság felett 4 eurót fizetnek (120
cm magasságig ingyenes) egész napra. Bővebb
tájékoztatást a www.kupeledudince.sk honlapon,
ill. a QR-kódon keresztül találnak.
(ik)
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Kupakgyűjtő szívecske Petike megsegítésére

Kupak és pénz...

A zselízi városháza közelében egy piros
kupakgyűjtő szívecskét helyezett ki Zselíz
városa, hogy ezzel is segítsen egy helyi kisfiú
gyógyulásához. A 14 éves zselízi Petike
gyermekkori agyi bénulásban szenved.
Koraszülöttként, 800 grammal jött a
világra, ezért közel 3 hónapot inkubátorban
kellett töltenie, csak akkor kerülhetett
ki onnan, amikor már egyedül tudott
lélegezni. DMO-t diagnosztizáltak nála,
kétéves korában megműtötték a szemeit, ezt
követően volt az első epilepsziás rohama,
ami miatt romlani kezdett az állapota.
Ekkor kezdték el vele a testedzést. Előbb
az ún. Vojta-módszerrel, majd a Dévényhippoterápiával is gyógyfürdőben, illetve
a Liberta Rehabilitációs Központban, és
Biofeedback-kezelést is kapott. Az állapota
némileg javult, Szilárdabb a hátgerince,
ezáltal tovább bír kocsiban ülni. Enyhítették
a görcsöket a lábaiban, de főleg a kezeiben,
korábban ugyanis egyáltalán nem tudta
kinyitni a tenyerét. A kezelések hatásaira
már egyedül tartja a fejecskéjét.
A kezelések nagyon sok pénzbe kerülnek.
Édesanyja egyedül neveli Petikét, így
nehézségeket okoz nekik, hogy legalább 2–3
havonta részt vehessenek a rehabilitáción. A
foglalkozások hozzásegítik, hogy egyedül is
képes legyen ülni, illetve megnyúljanak a már
kétszer műtött ínszalagjai és csípőízületei,
aminek hatásaira sokat javult az állapota.
A helyzet ellenére a kisfiú mégis szinte
állandóan mosolyog. Szereti az állatokat,
ezért delfinterápiát is ajánlottak neki.
Ez
anyagilag
megterhelő, ezért
a
nyilvánossághoz fordultak: „Szeretnénk
tiszta szívből megkérni a jó embereket,
hogy amennyiben tudnak, segítsenek, hogy
részt vehessünk ezeken a rehabilitációkon,
eljuthassunk gyógyfürdőkbe, delfinterápiára,
illetve, hogy meg tudjuk vásárolni a
rehabilitációs segédeszközöket” – olvasható

Amikor sok évvel ezelőtt különféle módszerek
kezdtek terjedni a szemét szelektálása
kapcsán, elárultak olyan technikát is, hogyan
minimalizáljuk a szemét méretét, hogy ne
foglaljon feleslegesen sok helyet. A műanyag
flakonokat nyitva össze kellett préselni, majd
becsavarni a tetejét, hogy bent vákuum
keletkezzen.
Aztán meg felbukkantak olyan emberek, akik a
műanyag flakonok kupakjait kezdték gyűjteni,
mert állítólag tolókocsit kaphat érte egy beteg
gyermek és hasonló. A kupakokat kár a szelektált
szemétbe dobni, ha összegyűjtve segíthetünk
azoknak, akik erre rászorulnak.
Hogyan segítenek a kupakok, ki gyűjti azokat és
minek? Ilyen kérdéseket tettek fel sokan, és mivel
nem mindig volt köztudott, hogy a kupakokat
felvásárolja-e valaki, néhányan úgy gondolták,
hogy csak az italok eladásának támogatásáról
van szó.
A gyűjtés oka teljesen egyszerű. A kupakok jó
minőségű, kemény műanyagból készülnek. Ez a
nyersanyag drágább, mint a flakon és hasznosítani
lehet, ezért néhány cég felvásárolja azt.
Ha valaki a kupakok gyűjtésével szeretne
bevételhez jutni, netán meggazdagodni, hamar
rá kell jönnie, hogy ez sajnos nem aranybánya.
Ahhoz, hogy akkora mennyiségű kupakot
gyűjtsön össze, hogy azt megérje beadni, nagyon
sok időre, raktározási helyre és szállítási díjra
lenne szüksége.
Egy kupak kb. 2,5 g, tehát egy kilóhoz szükség van
400 darabra, amiért 22 centet adnak. Egy tonna
kupakot kell leadni ahhoz, hogy kb. 220 eurót
kaphassunk, de a felvásárlással csupán néhány
cég foglalkozik Szlovákiában és Csehországban.
Ezért a kupakgyűjtés nem áll a vállalkozó
kedvű egyének toplistájának élén. Azonban a
gondolat, hogy beteg gyermeken segítsünk, képes
mozgósítani sok embert, mint ahogy az történt a
zselízi önkormányzat részéről is.
Természetesen jobb lenne olyan világban élni,
ahol a környezetvédelem természetesnek számít,
minden feldolgozható szemetet hasznosítanak,
és minden beteg ember megfelelő ellátásban
részesül. Azonban sem a világ, sem az emberek
nem ideálisak, de a segítségnyújtás sokakat
megtaníthat arra, hogy becsülje meg a saját
egészségét és életét. És ezért már megéri.
(šh)

Szólj, síp, szólj!

A Csemadok Zselízi Alapszervezete pár évvel
ezelőtt elhatározta, hogy feleleveníti a hajdan
nagy népszerűségnek örvendő Szólj, síp, szólj!
hagyományőrző óvodás seregszemlét. Azóta
évente a régió magyar óvodáinak részvételével
a zselízi Magyar Ház udvarán valósul meg.
Idén a programba 6 óvoda csatlakozott
be (Zselíz, Csata, Farnad, Sáró, Nyírágó és
Garamsalló). Az egyes csoportok népdalénekléssel és néptáncok bemutatásával adtak
számot tudásukról, természetszerűen díszes,
szemet gyönyörködtető népviseletben. A téma
fontosságából fakadóan a szervezők nem
versenyként hirdették meg a rendezvényt,

felhívásuk a ludialudom.sk segítségnyújtó
honlapon.
Az anyagi feltételek megteremtése érdekében
emellett gyűjtik az egyszer használatos
PET-palackok kupakjait is, amiket amúgy
is kidobnának az emberek – jó esetben
a szelektív hulladékgyűjtésbe, rosszabb
esetben a vegyes hulladék közé. A szív alakú
gyűjtő-tárolókban viszont hasznosulhatnak
ezek a kupakok és nemes célt is szolgálnak.
A városban több helyen is gyűjtik a
kupakokat, eddig nem formális keretek
között. „Én otthon gyűjtöm a kupakokat, és
egy ismerősömnek juttatja el a megfelelő
helyre. Egy alkalommal aztán rákérdeztem,
hogy tulajdonképpen ki és mire gyűjti ezeket,
ekkor kerültem kapcsolatba a családdal.
Eszembe jutott, hogy egyre több településen
látni ilyen szív alakú vaskonstrukciós
gyűjtőket erre a célra és, hogy a városunk
segíthetne a kisfiúnak egy ilyen létesítésével.

Ezért képviselőként felvállaltam az ügyet, és
a polgármester úrban is partnerre leltem.
A városi hivatal megrendelésére egy helyi
vállalkozó készítette el a konstrukciót”
– mondta el a kezdeményezésről Csonka
Ákos, önkormányzati képviselő.
(sz)

hogy az ne csapjon át rivalizálásban.
Mindenki ugyanolyan elismerésben részesült,
hisz a hagyománytisztelet messze túlmutat
mindenen.
„Találkozni, együtt lenni mindig öröm! Öröm
volt ismét látni ennyi csillogó szempárt.
Annak pedig különösen örülünk, hogy újra
találkozhatunk, újra együtt lehetünk és újra
megszervezhettük ezt a szép rendezvényt”
– mondta el Cserba Gabriella, a Csemadok
Zselízi
Alapszervezetének
alelnöke.
Hozzátette: „A gyerkőcökön is látszott, hogy
élvezik, hogy újra közösségben lehetnek, kivétel
nélkül végigtapsolták egymás bemutatóit,

valósággal buzdították, motiválták egymást.
Végül hatalmas össznépi közös táncolással
végződött a program, ami önfeledt
szórakozással zárult.”
A szervezők elkötelezettek, hogy e szép
hagyományt tovább éltessék, és a jövőben is
megszervezzék. Az óvodásokon és elhivatott
tanító néniken biztosan nem fog múlni.
Csonka Ákos
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Fiaskó vagy siker?
Megtudtuk, hogy az orosz Szputnyik
V oltóanyag iránt Szlovákiában kis érdeklődés
mutatkozik. A volt miniszterelnök által
emlegetett tavaszi felmérések talán nem voltak
objektívek. Az ideszállított 200 ezer darab
nagyobb részét vissza kellett szolgáltatnunk. Az
orosz vakcina szlovákiai történetét fiaskónak
látják. A kormányfő fiaskójának, akiknek ez a
székébe is került...
De tényleg így van?
Amikor a volt kormányfő behozta a Szputnyik
V-t, hiány volt oltóanyagból. Elmondta, hogy
közvélemény-kutatásokból indult ki, amelyek
szerint az orosz vakcina nagy bizalmat élvezett,
voltak, akik kizárólag csak azt fogadták volna el.
Mivel a lakosság gyors oltása prioritás volt, Igor
Matovič döntése logikusnak tűnt.
Ám tudjuk, hogy márciusban nem indult meg
az oltás a Szputnyik V oltóanyaggal. Áprilisban
sem. Időnként úgy tűnt, hogy csak a rágcsálók
kaphatják meg, visszaadjuk az oroszoknak,
elviszik a magyarok. Közben gyorsult az egyéb
oltóanyagokkal való vakcinázás, a Szuptnyik
V-re várók sorai fogyatkoztak. „Jobb ma egy
veréb, mint holnap egy túzok.” Az idősotthonok
lakóit gyors tempóban oltották be. Másokról
gyermekeik, rokonaik gondoskodtak. Voltak,
akiknek a mobil oltóhelyeken sikerült
beoltatniuk magukat. A fiatalokról a
fáradhatatlan „felvilágosítás” gondoskodott: a
nem megfelelő vakcina nem biztosítja számukra
az utazás lehetőségét üzenet szellemében.
A Szputnyik V-vel májusban sem kezdtek oltani.
Amikor végre kihirdették az oltás megkezdését,
életkor szerinti korlátozást rendeltek el, csak a
18 és 60 év közöttiek számára volt elérhető...
Végül az orosz vakcinát csak azok kapták meg,
akik ezt szerették volna, és mindaddig nem
kaptak egyéb oltást. Köztük volt a „kemény
mag”, akik egyéb oltóanyagot elutasítottak,
és azok, akik különböző okokból választották

a Szputnyik V-t, és az sem tántorította el
őket, hogy minden megyében csak egy helyen
kaphatták meg ezt az oltást, leggyakrabban nem
a megyeközpontban.
Mindennek hátterében szüntelen kampány
folyt a politikusok és a szakma képviselőinek
közreműködésével, akik szerint az orosz
vakcina talán nem is hatékony, talán veszélyes
is lehet, és nem csupán az egészségre, hanem
a nemzetbiztonságra is. Volt, akit meggyőzte,
másokat nem.
Szlovákiában a Szputnyikot azok kapták meg,
akik ezt választották. Mindannyiuknak lett
volna az adott időben más választása is. Egyesek
szerint fiaskó, mások szerint siker. Például
azok sikere, akik nem akarták Szlovákiában
a Szputnyikot, és mindent megtettek, hogy
ne kerüljön használatba. Végül elérték, hogy
később kezdjenek vele oltani. Ha bármelyik
egyéb oltóanyaggal ilyen módon bántak volna,
azt biztosan szabotázsként kezelték volna. De ki
tette ezt, és miért?
Vannak, akik valóban hiszik, hogy az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) által jóvá nem
hagyott vakcina veszélyes lehet. Ők a lakosság
életét és egészségét igyekeztek védeni. Másoknak
politikai okai voltak. Ők azok, akik az európai
intézményeket olyan szintű tekintélynek
tartják, amelyekhez minden áron lojálisnak kell
lennünk, néhányan nem titkolták, hogy hibrid
fenyegetésektől tartanak. Végül is, egy ideje már
kezdünk hozzászokni, hogy néhány évtizednyi
kihagyás után a társadalmi kérdésekben ismét
a politikai lojalitás és az elkötelezett álláspont
az elvárt viselkedés. Amennyiben csupán
a büszke európaiság és a lelkes transzatlanti
álláspont volt a mozgatórugójuk, nem annyira
nyugtalanító a helyzet. Hiszen minden kornak
megvannak a divatos politikai táncai. Szputnyik
ide vagy oda, az orosz termékek nem most élik
hőskorukat Szlovákiában.

Aggodalomra inkább az adhat okot, amit
néhány politikus és szakember már próbált
jelezni. Mégpedig hogy nem a lakosság életéről
és egészségéről, sőt: nem is politikai kérdésről
van szó. Legalábbis nem elsősorban, hanem
elsősorban az üzletről. Ez gyakorlatilag azt
jelentené, hogy ha lenne is biztonságos, valódi
védelmet nyújtó oltóanyag, vagy hatékonyan
működő gyógyszer, csupán akkor lesz elérhető,
ha hasznot is hoz valakinek.
Mit gondoljunk például arról, hogy miután
számos szakember számolt be pozitív
tapasztalatairól a Covid-19 Ivermektinnel
való kezelése kapcsán, más szakemberek
– és politikusok – egyenesen kampányt vezettek
a gyógyszer ellen. Egy olcsó, több évtizede más
célokra használt, relevánsabb mellékhatások
nélküli gyógyszerről van szó. Szabadalma már
lejárt, ezért nem kecsegtet nagyobb haszonnal.
Talán éppen ez a gond?
Amennyiben ez így lenne, nem csupán az
orosz fél álláspontja lenne érthető, hogy nem
igyekezett vakcináját minél gyorsabban
regisztráltatni az EMA-nál, hanem az Állami
Gyógyszerfelügyeleti Ügynökség elnökének
különös nyilatkozata is új értelmet nyerne. Nem
lenne olyan felfoghatatlan, miért ellenkeznek
olyan vehemensen néhány gyógyszer vagy eljárás
ellen, miért szorítanak ki néhány nem megfelelő
nézettel bíró szakembert a közbeszédből, és
miért utasítanak el mindenféle nyilvános vitát
aktuális kérdésekben.
Mi azonban higgyük, hogy a helyzet nem olyan
drámai, és bármilyen nehezünkre is esik, bízzunk
a szakemberekben! Próbáljunk hinni a sajtónak
is, hogy a propaganda mellett itt-ott objektíven
is tájékoztat. És talán a politikusoknak is.
Legalábbis azoknak, akik csakis a javunkat
akarják. Hogy is lehetne másképp?
Števo Hečko

A tétovázás megengedhetetlen luxus
A járvány második évében, amikor már a vakcina
elérhető, legyen az bármilyen megbízható, vagy
sem, de már látni a kiutat. Fellélegezhetünk.
Gondoljuk. És csak remélhetjük, mert már
nemcsak indiai, de már thai mutánsról is
hallani. Az őszre menetrendszerűen érkező
harmadik (vagy már negyedik?) hullámot már
meg sem említem.
El kell gondolkodnunk, mit akarunk:
visszakapni a régi, megszokott életünket, vagy
folytatni a húzd meg, ereszd meg játékot? Fura
szerzet az ember: a bajból ki akar lábalni,
amikor pedig lenne lehetősége, hogy szabadon
éljen, visszahőköl.
Érvek szólnak az oltakozás ellen, de mellette is.
,,Veszélyes, nem megbízható, kísérleti fázisban
vannak, mégis jobb, mint a semmi” – láthatjuk,

a vélemények széles skálán mozognak.
Még inkább figyelmet érdemel az érem
másik oldala: a média által elénk tálalt hírek
alig szólnak másról, mint a koronavírus
áldozatairól. Tudósok, orvosok, sőt politikusok
emelik fel mutatóujjukat: veszélyes járvánnyal
állunk szemben – bár ebben is megoszlanak
a vélemények. (Erős túlzás, hogy egyesek
háborúhoz
hasonlítják.)
Világszerte
óvintézkedések,
lezárások,
maszkviselés,
vállalkozások a csőd szélén. Ennek ellenére
elgondolkodtató, ha a járvány csakugyan
olyan komoly, miért nem veszik komolyan? Az
oltakozás önkéntes, nyakunkon az újabbnál
újabb mutánsok. Most kell ez? Az egész
hasonlatos a Titanic katasztrófájához: azzal
a különbséggel, hogy mi meg sem próbáljuk

elkerülni a jéghegyet. Látjuk, hogy ott van,
azt is tudjuk, baj lehet belőle – de rohanunk
neki. Borítékolható, hogy elsüllyedünk. Nem
megoldás, hogy az elérhető vakcina mellett még
be kell várnunk egy következő hullámot, a vele
járó elmaradhatatlan kellékekkel (lockdown)
együtt. Véleményem szerint a legtisztább munka
az oltakozás kötelezővé tétele lenne. Minden
teketória nélkül. Bár az „önkéntesség” bizonyos
feltételekkel jár, de mi, emberek elvárhatjuk, hogy
mindenki (a tudósok, orvosok, tanácsadók is)
játsszon tiszta lapokkal. Az is igaz, hogy éveket
kell várni egy valóban hatásos gyógymódra. De
már felgyorsult a világ. Ideje a korszerűsítésnek.
A ma embere nem engedheti meg magának a
luxust, hogy több évet bizonytalanságban és
várakozásban éljen.
Dóka Gábor
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Művészetis versenyeredmények
Az év eleji több hónapos lezárás nagyban befolyásolta az iskolák
mindennapjait, erről már több ízben is beszámoltunk. Legutóbb a zselízi
Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanárainak és növendékeinek
tapasztalatairól. Arról viszont még nem esett szó, hogy a korlátozások
ellenére a művészeti alapiskolák számára kiírt versenyek egy részét sikerült
megtartani, és ezeken a zselízi intézmény növendékei is részt vettek.
Horváth Diana igazgatónő: „A versenyek többségét, melyeken iskolánk
minden évben részt vett, idén sajnos törölték. Néhány lehetőség adódott
virtuálisan megtartott rendezvények formájában. Ilyen volt a novemberben
megrendezett lévai zenei fesztivál, ahol Molnár Levente arany, Edita
Rikoňová, Horváth Hanna ezüst, Nyustyin Dóra, Vorák Dávid és Lojda Zoja
bronz minősítést nyert különböző kategóriákban. Tavasszal a »Pink song«
zólyomi országos énekversenyen klasszikus ének kategóriában Horváth
Hanna ezüst minősítést ért. Az ólublói 11. országos szaxofonversenyen
iskolánkat Samuel Kóša képviselte, aki arany sávos minősítést szerzett.
Májusban a zeneelmélet új oktatója, Berek Aranka kezdeményezte „Teória?
De jó móka!” (Teória? Super veda!) iskolai verseny is felkerült a versenyek
listájára. Összesen 23 alsó tagozatos diák mérettette meg magát. A „Világűr
Gyermekszemmel” (Vesmír očami detí) rajzverseny országos fordulójába
Aneta Pokoracká, Sofia Rosíková, Martin Opavský, Barbara Melajová, Nágel
Roxana, Duba Orsolya és Liana Baloghová jutott be. A Szlovák Olimpiai
és Sportbizottság „Az én olimpiai napom” (Môj olympijský deň) témában
meghirdetett rajzversenyére is jelentkeztünk, ahol Aneta Pokoracká 2.
helyezést ért el. A „Színes világ” című iskolai rajzversenyt 20. alkalommal
rendeztük meg. Az idei rendezvényen 33 gyermek varázsolta krétáival
színesebbé iskolánk járdáit.”
(ik)

Buszon utazni a nyári hőségben nem egy leányálom, ám
vannak dolgok, amelyeket nem kedvtelésből teszünk, állítják
a tapasztaltabbak. A városnak ezen a területen korlátozottak a
jogkörei, ennek ellenére június derekán sikerült enyhítenie az
utazók nehézségein. A Yssel Steel (korábban SES) üzeme előtti
régi, magas korának lenyomatát teljes egészében magán viselő
buszmegállót egy teljesen újra cserélte, hogy a járatra való
várakozás kulturáltabb környezetben teljen. Az új buszmegálló
2600, az előkészületi munkálatok 700 euróba kerültek.
(ik, fotó: MsÚ)

A biohulladék-gyűjtés
megtakarításhoz vezetett
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
2019-től Zselízen is bevezették a háztartások
kertjeiből származó, biológiailag lebomló
hulladék (BRO) gyűjtését. A 240 literes,
barna színű gyűjtőedényekbe fű, gallyak,
lomb gyűjthető. A biohulladékot áprilistól
novemberig havonta kétszer gyűjtik a
háztartásoktól.
A városi hivatal kimutatása alapján
2020-ban
Zselízen
940
tonna
biohulladék keletkezett. Ezt a zöldövezeti
közterületekről
származó
szerves
hulladék és a háztartási gyűjtés során
keletkezett zöldhulladék alkotja. „A
hatékonyan működő háztartási gyűjtésnek
köszönhetően évente kb. 200 tonna
biohulladékot szállítunk el a lakosságtól.
Ezáltal ennyi biológiailag lebomló hulladék
nem kerül a háztartási hulladékkal együtt
a szemétlerakatra, illetve nem szennyezi a
környezetet, mert nem a kertekben égetik el.
A biohulladéknak ez a két megsemmisítési
módja már ugyanis törvénytelen, bár a
BRO háztartási gyűjtésének bevezetése
előtt gyakran került kerti hulladék a
fekete színű kukákba. Egy tonna hulladék
gyűjtőtelepen való elhelyezését a tavalyi
11 eurós törvényes illeték mellett 40 eurós

elhelyezési illeték terheli, tehát tavaly egy
tonnáért 51 eurót fizettük a peszektergenyei
hulladéklerakat
üzemeltetőjének.
Könnyen kiszámíthatjuk, mennyi pénzt
takarítottunk meg a biohulladék háztartási
gyűjtésével” – nyilatkozta Haris Péter, a
Zselízi Városi Hivatal vagyongazdálkodási
és szolgáltatási osztályvezetője. Ám – mint
elmondta – azóta a BRO helyett más, oda
nem illő hulladékot helyeznek el a fekete
kukákban, így a biohulladék háztartási
gyűjtése csak részben csökkentette
a
szeméttelepre
szállított
hulladék
mennyiségét.
A BRO osztályozásával és gyűjtésével
tehát csökkentjük a telepen elhelyezett
hulladék mennyiségét, és pénzt takarítunk
meg a városnak. Ebben az évben az 1
tonna után fizetett törvényes illeték a
mi osztályozási arányunk (55%) mellett
11-ről 15 euróra növekedett, ami tovább
növeli a hulladékkezelési költségeket. Erre
a város a lakossági illetékek növelésével
vagy a hulladékkezelés rendszerének
átszervezésével válaszolhat. Bár néhány
év horizontjában biztosan nem tudjuk
elkerülni a szemétdíj növekedését, a
városi hivatal a másik megoldást próbálja

Hasznos osztályozási
tájékoztatás
A hulladékot már több mint egy évtizede
osztályozzuk, és általában áttekintésünk
van arról, melyik típusú hulladék melyik
gyűjtési osztályba való. Ám időnként
felmerül egy-egy kérdés az osztályozást,
illetve a gyűjtést illetően. Nem mindig
egyértelmű
például,
hogy
melyik
típusú hulladékba soroljuk a üdítős
bádogdobozokat – vajon a fém-, vagy más
típusú hulladék közt van a helye? Hasonló
mérlegeléshez vezethet a tetrapack
dobozok osztályozása, mivel többféle
anyagból tevődnek össze. Tanácsért Kalló
Bélához, a Zselízi Városi Hivatal építési,
területfejlesztési és környezetvédelmi
osztályának referenséhez fordultunk.
„A kis fémcsomagolásokat, pl. a
pléhdobozokat, kombinált többrétegű, ún.
tetrapack dobozokat a sárga konténerbe
gyűjthetjük a műanyaggal együtt. Ez azért
lehetséges, mert ezt a fajta hulladékot
a gyűjtőudvarban még egy körben
osztályozzák. A kartondobozokat a
papírral együtt a kék színű konténerekbe
gyűjtjük.”
(ik)
megvalósítani, hogy az illetékek minél
kisebb arányban növekedjenek.
(ik)
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Zene nélkül nem tudok élni
Klimo Gyulát évtizedekig a helyi művészeti alapiskola tanáraként,
igazgatójaként ismertük. Emellett több mint fél évszázada aktív
zenészként is szórakoztatja a környék lakosságát. Ötvennégy évvel
ezelőtt alapította meg Oroszkán a METROPOL zenekart. Később az
M&M Trió formációban szerepelt, 2017-től pedig az M-Vocal együttessel
halmozzák a sikereket. Beszélgetésünkben zenei pályafutásának egyes
állomásaira emlékezik vissza.
Hogyan kezdődött zenei pályafutásod?
– Tizenévesekként a Garam-partján Beatles számokat játszottunk Szurdi
Pityuval, Gergő Józsival, Babec Gyurival és Csudai Pistával. Akkoriban
Illés, Metró és Omega szerzeményeket tanultunk játszani. Rövidesen
lakodalmakban és táncmulatságokon is szerepeltünk. Elektromos
gitárhoz és tökéletes felszereléshez nehéz volt hozzájutni, így édesapám
házilag barkácsolt egy Fender Stratocastert. Erősítőt és hangfalakat is
készített nekünk. Jó pár éven át a zselízi kultúrházban teadélutánokon
szerepeltünk. Ott ismerkedtünk meg személyesen Koncz Zsuzsával,
Kovács Katival, a Metró, az Omega, az Illés, a Syrius, a Juventus, a Neoton

és az LGT együttessel, de Karel Gottal és Karol Duchoňnyal is. Amikor a
fiúk megkezdték a sorkatonai szolgálatot, teljes egészében kicserélődött
a csapat, Szusztor Ernő, Vlado Zlatoš, Kanyicska Jancsi, Romada Gyuri,
Hain Józsi, Birner Aladár és Kicsindi Robi is tagja lett a bandának.
A zselíziek és a környékbeliek úgy emlékeznek, hogy meglehetősen
rövid időn belül komoly hírnévre tettetek szert.
– Az első komolyabb elismerésünk Kisújfalun volt, az ottani focipályán
nem kevesebb, mint tíz zenekar mutatkozott be. A közönség szavazata
döntötte el, ki játszik az esti buliban. A nézősereg több mint nyolcvan
százaléka ránk voksolt. A nyolcvanas években szinte minden pénteken
és szombaton felléptünk. Mintha csak tegnap lett volna: nagyölvediek
kerestek fel, hogy időpontot foglaljanak. A hétvégéink foglaltak voltak,
így a lagzit hétfőn bonyolították le. Nagykürtösön, Kékkőn, Ipolyságon,
Pozsonyban, Komáromban és Budapesten hazajáró vendégeknek
számítottunk.
Úgy hírlik, a lakodalmi gyertyatánc meghonosodásához is volt némi
közötök.
– Egy pusztaszabolcsi lakodalomban Dévényi Tibor, az MTV Három
kívánság című műsorának országos hírű műsorvezetője volt a vőfély,
és kitűnő ceremóniamesternek bizonyult. Éjfél felé bejelentette a
gyertyatáncot. Előtte elmagyarázta nekünk, mit is jelent ez a kifejezés. A
násznép gyertyákkal körbevette az iú párt, amely bemutatta tánctudását.
Úgyhogy igen, mi honosítottuk meg a Felvidéken a gyertyatáncot.
A Metropol után további zenekarokban is játszottál, illetve még most
is játszol.
– Huszonhét év után felbomlott a hőn szeretett társaság. Megalakult az
M&M Trió. Néhány év elteltével azonban úgy éreztem, hogy a zenekar
nem képes tovább fejlődni, így különváltak az útjaink. Mivel zene nélkül
nem tudok élni, 2017 októberében M-Vocal néven megalakítottam egy

új, háromtagú gárdát
Sárik Gabival és Szusztor
Ernővel.
Megfelelő
felszereléssel felvértezve
végigjátszottuk
a
farsangot. Ekkor figyelt
fel ránk a Felvidéki
Mulatós
Sanci, aki
beajánlott bennünket
Ihos József Felvidéki
Mulatós Show című
műsorába a Muzsika

TV-n, ahova azóta
számtalanszor
meghívtak már minket.
Közben
számos
szabadtéri fellépésünk
is
volt, játszottunk
Pozsonyban, Nyitrán és
Budapesten is. Meghívót
kaptunk Bécsbe is a
magyar orvosok báljára.
Tehát a járványhelyzet
egy sikerszéria kellős
közepén ért benneteket.
Sajnos a járvány miatt három tévéfelvételt is le kellett mondanunk,
mégis volt sikerélményünk. Tavaly húsvétkor a koronavírus miatti
első lezárás idején a Zselízi Művészeti Alapiskola tetején adtunk
karanténkoncertet. Óriási volt az érdeklődés, a facebookon és a
You Tube-on közel harmincezren tekintették meg produkciónkat.
Még Kanadából, Egyiptomból és Svájcból, valamint a környező
országokból is kaptunk visszajelzéseket.
Ábel Gábor

Június 22-én, kedden a Zselízi Városi Könyvtárban nyitották meg
a Szlovákiát bemutató naptárak és könyvek vándorkiállítását.
A kiállítás, amely idén lépett 29. évfolyamába, már második
éve ellátogat városunkba is. A kiállított naptárak és könyvek a
Szlovákia legszebb naptárai, illetve a Szlovákiát bemutató legszebb
könyvek és kiadványok verseny díjazott munkáiból kerültek ki.
A rendezvényt a Szlovák Újságíró Szindikátus fotópublicistáinak
klubja szervezte, és az országos szervezet zselízi tagja, Vanek Lajos
nyitotta meg. Július 16-ig tekinthető meg.
(fotó: ik)
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A Comenius Gimnázium és a Sacher PT modern
eszközökkel dolgozik az értékmegőrzés területén
A Sacher Polgári Társulás az ismert tortát és
szállodaláncot is létrehozó Sacher-család zselízi
kultuszának és hagyományának felkarolására
jött létre. Az egyesület tagjai, a Sacher-vonatkozás
mellett, a régió történelmi és kulturális értékeinek
is elkötelezett hívei. Igyekeznek minden ezzel
összefüggő tematikát szakmai igényességgel
feltárni, feldolgozni és prezentálni.
Tevékenységük kapcsán gyümölcsöző kapcsolatot
alakítottak ki a világhírű bécsi szálloda
tulajdonosaival is, aminek eredményeképpen
eredeti, autentikus bútorok érkeztek Bécsből
Zselízre. Az értékes, korabeli darabok ékkövei
az eredeti arculatát fokozatosan visszanyerő
épületnek. A bútorzat mellett nagyon kellemes
hangulatot kölcsönöznek a fali világítótestek,
csillárok is, melyek magukon viselik a Monarchia
címersasát. A 20. század eleji lámpák viszont némi
felújításra szorultak, hiányzott róluk például az
eredeti, gyertyákat imitáló borítás. A foglalatba
pontosan illeszkedő, megfelelő méretű elemek
pótlása sokáig megoldhatatlan feladatnak
bizonyult. Ekkor került képbe a modern technika
vívmánya. A Comenius Gimnázium volt diákja,
Melczer Ákos 3D nyomtatóval gyártotta le a
megfelelő darabokat. A sikeres munkát követően
a gimnázium és a Sacher PT együttműködése
folytatódott.
Az iskola az oktatási lehetőségek bővítése
céljából maga is beszerzett egy 3D nyomtatót,

így a további hiányzó részeket már a gimnázium
diákjai tervezték és készítették el a Sacher-ház
számára. A korántsem egyszerű tervezés Müller
Péter végzős diák ügyességét dicséri.
„Az ötletelés és tervezés mindig is életem szerves
része volt, de sosem vettem a bátorságot, hogy
a ceruzát és a papírt egy programra cseréljem.
Amikor megtudtam, hogy a gimnáziumban
lehetőség lesz a 3D nyomtatásra, úgy gondoltam,
hogy óriási hiba lenne ebből kimaradni.
Elkezdtem autodidakta módon tanulni a 3Dtervezést, és azóta napi szinten foglalkozom
vele. Élmény látni, ahogy a tervekből kész
tárgyak lesznek, az pedig külön öröm, hogy a
tanulás mellett ilyen értékőrző tevékenységhez
is hozzájárulhatok” – mondta Péter.
A gyümölcsöző együttműködés egyik
kulcsszereplője Kepka Márk, a Sacher PT
elnöke, egyben a gimnázium történelemtanára.
Az
önkormányzati
képviselőként
is
tevékenykedő szakember úgy véli, a kultúra
és értékmegőrzés területén is szükség van a
legkorszerűbb technológia alkalmazására,
hiszen a fiatal generáció pontosan ezzel a
módszerrel kapcsolható be a közös munkába:
„Helytörténészként, tanárként és az egyesület
vezetőjeként külön öröm számomra ez az
együttműködés. Azon dolgozunk, hogy
más projektek megvalósításával a további
együttműködés feltételeit is megteremtsük

minden generáció számára.”
A gimnáziumban folyó szakmai munka
irányítója egyébként Soóky Krisztián fizikusinformatikus tanár, aki örömét fejezte ki, hogy

több sikeres projektnek köszönhetően az elméleti
oktatás mellett immár korszerű, gyakorlati
ismereteket is átadhatnak a diákjaiknak. „A 3Dtervezés és -nyomtatás mellett a virtuális valóság
és dróntechnológia gyakorlati alkalmazása is
folyamatosan bekerül a napi tevékenységeink
közé” – tette hozzá a szakpedagógus.
Csonka Ákos

A városi hivatal június közepén négy új padot helyezett ki a városi
parkban. Beszerzésükre és a rendőrségtől a rendelőközpont felé
vezető járda melletti elhelyezésükre az elődeik nagyfokú károsodása
miatt volt szükség. „A padokat gyakran megrongálták, illetve a park
különböző részeibe helyezték át, egyes részeiket letörték vagy más
módon károsították. Az új padok ezért masszívabbak, és a földhöz
lesznek rögzítve. Ez nagyobb védelmet biztosít számukra, persze ez
sem garantálja, hogy nem rongálják meg őket” – mondta a városi
hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályvezetője. Haris
Péter hozzátette: a négy új pad beszerzése és kihelyezése 950 euróba
került.
(ik, fotó: MsÚ)

Június 15-én ünnepélyes keretek között adták át a felújított és
kibővített garammikolai élelmiszerüzletet. Az üzemeltető érsekújvári
COOP Jednota szövetkezett tapasztalatairól adott tanúbizonyságot,
amikor áprilisban két hónapra becsülte a felújítási munkálatok miatt
az üzlet zárva tartását. A vállalat a szomszédos, egykor vendéglőként
funkcionáló helyiségeket is felújította, és velük bővítette az üzletet.
800 ezer eurós beruházással így az eredetileg 76 négyzetméteres
üzlet területe 196 négyzetméterre nőtt. Ezt az érsekújvári szövetkezet
elnöke, Mácsadi István mondta el a megnyitón, mielőtt Juhász
András polgármesternek segédkezett volna az üzlet átadását jelző
szalag ünnepélyes átvágásában. (fotó: ik)
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Mentális edzés zselízi módra...
5→

Felkeltheti az ember érdeklődését,
ha
meghallgat egy szöveget idegen nyelven,
felfrissíti az ismereteit, és megnéz egy
feliratos filmet, rugalmasabbak lesznek a
reakciói, mintha csupán a gyakran használt
kifejezések listáját böngészné. Mindkét
módszert
tanácsos
kipróbálni, majd
preferencia és szükség szerint kombinálni.
A Yorki Egyetemen tevékenykedett, ám
néhány hónapja Új-Zélandon tanít az
Aucklandi Egyetemen. Mi késztette arra,
hogy ilyen változást vállaljon fel? Hogyan
jellemezné a különbségeket egy szlovák,
egy angol és egy új-zélandi egyetem
között?
– Az angol egyetemeknek megvan a maguk
varázsa. Azonban a brexit körüli káosz
idején kapóra jött az Új-Zélandról érkező
kitűnő ajánlat. Új tudományos projektjeim
támogatását és minőségi szakmai hátteret
ígért. Visszautasíthatatlan lehetőségnek tűnt,
én pedig lelkesedéssel fogadtam a kihívást. A
szlovák és a külföldi egyetemek közti alapvető
különbséget abban látom, hogy különböző
típusú ismeretekre helyezik a hangsúlyt.
Míg a mi rendszerünk a memorizálást, a
széles körű látókört támogatja, a külföldiek
esetében az értékelésen és az alternatívák
kritikus elemzésén van a hangsúly. A helyzetet

leginkább egy fényképezőgép fókuszához
hasonlítanám. Nálunk minél nagyobb
területet próbálunk meg lefedni, a határokon
kívül pedig az élesítést tökéletesítik.
Milyen formában folyik jelenleg az
oktatás?
– Jelenleg távúton tanítok az interneten,
főleg éjjelente. Szlovákia és Új-Zéland közt
télen 12, nyáron 10 óra az időeltolódás. Az
őszi szemeszter márciusban, a nyári szünidő
november végén kezdődik. Viszonylag jól
hozzászoktam ehhez a fordított világhoz,
és a nappali kényelméből mezítlábasan
tartott előadások talán hiányozni is fognak.
Valószínűleg a következő hónapokban
költözöm ki Aucklandbe.
Sokat utazik a világban. Hogy tekint
a kulturális eltérésekre, például az
oly gyakran emlegetett brit, illetve
kontinentális szokások tekintetében?
– Ami Nagy-Britanniában évek múltán is
meglep, az ún. sorry-reflex. Olyan esetekben
is bocsánatot kérnek, amikor ezt a másik
féltől várnánk el. Például ha egy fékező
vonatban véletlenül valakinek a lábára
lépünk, gyakran az illető mondja ki gyorsan
a sorry szót, mielőtt még mi kérhetnénk
bocsánatot. Idővel rájövünk, hogy ez nem
egy őszinte megbánás, sem valamilyen irónia
megnyilvánulása, csupán egy kényelmetlen

A garammikolai óvoda felújítása és új épületrésszel való bővítése ütemes tempóban
halad. A részben uniós pályázatból, részben a város saját forrásaiból finanszírozott
beruházás célja az óvoda 21 férőhellyel való bővítése és felújítása. Mindezt egy
új épületrész hozzáépítésével, az eredeti épület hibáinak javításával, az objektum
hőszigetelésével és felszerelésének korszerűsítésével érik el. Az új épületrészben étkező,
napközi helyiség, öltözők, szociális helyiségek és hálóterem létesült. A munkákat nagy
számú szakembergárda végzi, ami növeli a valószínűségét, hogy sikerül tartani az
kitűzött szünidő végi határidőt, hogy a mikolai Hopsasa óvódásai más saját, felújított
termeikben kezdhessék el a következő tanévet.
(fotó: ik)

helyzet feloldása. Hasonlóan leheletfinom
és eleinte megtévesztő kulturális eltérések
fogadtak Izlandon, ahol viszonylag hosszan
tartó csenddel jelzik mind az egyetértésüket,
mind az elutasítást. A kulturális váltás
számomra hasonló a nyelvi váltáshoz,
szeretem, mert frissíti az elmét, és egy kis
nyitottság mellett előítélet-romboló is lehet.
Zselízen remek feltételek vannak ehhez,
három kultúra, gyakran egy utcában, ezért is
térek vissza ide olyan szívesen.
Szeretne valamit hozzátenni?
Csak egy rövid gondolatot a végére. Szó
volt az aktív kétnyelvűségről, mint az elme
rugalmasságának edzéséről. A nyelvváltás
olcsó és Zselízen könnyen hozzáférhető
módja a mentális gimnasztikának. Edzi a
figyelmünket, és mindegy, hogy magyarról
angolra, roma nyelvről szlovákra váltunk,
vagy bármilyen is a nyelvpárosításunk.
Mindenkinek vidám edzést kívánok!
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Új lakásépítési
helyszínek
Ahogy arról már beszámoltunk, a város
több helyszínen is lakásépítést tervez.
Ennek érdekében ismételten módosította
területrendezési tervét. Ennek keretében
a lakásfejlesztésre alkalmas területek közé
sorolta a Nyári utca néhány telkét a szabadtéri
színpad közelében, valamint Szódót is.
A több mint 90 lakás Nyári utcában
megvalósuló építésének feltétele az ott
húzódó villanyvezetékek áthelyezése. A
beruházás költségeit 134,5 ezer euróra
becsülték, és eredetileg teljes egészét a város
állta volna. „Tárgyalásokat folytattunk az
üzemeltető Nyugat-szlovákiai Áramelosztó
Rt-vel, amelyek nyomán a villanyvezetékek
áthelyezési költségeinek egy részét a vállalat
átvállalja, és meg is valósítja a beruházást.
A városra háruló költségek becsült összege
72 ezer euró, ezen felül számolni kell
a tervdokumentáció elkészítésének, az
építési engedély és a vagyonjogi tisztázás
kiadásaival is” – tájékoztatott Gubík Emese,
a városi hivatal építési, területfejlesztési és
környezetvédelmi osztályvezetője.
Szódón egy 10 lakásos bérház építésével
számolnak, ott is szükséges lesz azonban
két transzformátorállomás építésére, a
villamos hálózat bővítésére. Már e téren is
megindultak az előkészületek, tájékoztatott
június végén Kovács Kázmér alpolgármester.
(ik)
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– Az innováció pontokat jelent ugyan, de
ésszerűen kell adagolni. Megtapasztaltam,
hogy a támogatásokat elbíráló bizottságok
az eredetiség két fő síkját értékelik.
Az egyik a már kipróbált módszer új
területen való alkalmazása. Példa: a
fejlődési
rendellenességekkel
sújtott
gyermekek
támogatása
–
kipróbált
módszerrel rendelkezünk a szabályosan
fejlődő gyermekek figyelemösszpontosító
tréningjével kapcsolatban, és vizsgáljuk
rendellenességekkel sújtott gyermekekre való
alkalmazását. A másik sík ennek majdnem
ellentéte – új módszert alkalmazunk olyan
területen, ahol trendformáló felfedezéseink
vannak, és ezzel megerősítjük vagy
cáfoljuk ezek általános érvényességét. Ilyen
módon hitelesíthetjük pl. az alvás újonnan
megszerzett
nyelvismeretre
gyakorolt
erősítő hatását. Ha a felébredés után az
új nyelven helyesebben és gyorsabban
reagálnak a vizsgált személyek, a haladást
egy érzékenyebb módszerrel, pl. a
neurolingvisztikai eszközökkel vizsgáljuk.
Mit takar ez a kifejezés, és mivel foglalkozik
e területen belül?
– Röviden összefoglalva a neurolingvisztika
az emberi agy reakcióit vizsgálja a szavak
vagy mondatok megértése során. Ezek
különféleképpen
szabálytalanok
vagy
szabályosak lehetnek, hogy megtudjuk,
mennyire érzékenyek az emberek a különféle
nyelvi ellentmondásokra, „furcsaságokra”. A
kísérlet során 45 percre egy 32 elektródára
kapcsolt sapkát helyezünk a vizsgált személy
fejére, és különböző váratlan nyelvtani
rendellenességekkel kiváltott agyi reakcióit
figyeljük, pl. A szomszéd tegnap kocsmába fog
menni, vagy jelentési rendellenességre, pl. A
kocsma tegnap lenyelte a bolygót. Ha megjelenik
valami,ami szokatlan,400–600 századmásodperc
elegendő ahhoz, hogy az agyunk felfedezze
a rendellenességet. Ezek automatikus agyi
reakciók, nem pedig papírra írt tesztek hibái.
Így az emberek gyakran nincsenek is tudatában
annak, hogy ilyen képességük van. Kutatásom
összeköti a neurolingvisztikát az idegennyelvtanulással. Érdekel, mennyi és milyen gyakorlást
igényel az új kifejezések és struktúrák rögzítése,
más szóval hogyan lehet a leghatékonyabban
elérni, hogy az idegen nyelv megmaradjon az
emlékezetünkben.
A nyelvek közti átkapcsolással függ össze a
nyelvileg vegyes házasságokban élő szülők
olykori dilemmája, például Zselízen is: a
gyermekeikkel való kommunikáció során
használják-e azt a hozzáállást, miszerint
mindegyik szülő a saját nyelvén beszél a
gyermekkel.

– Valóban, sok szülő kérdez rá az OPOL
(one parent, one language – egy szülő,
egy nyelv) megközelítésre. Meglepően
gyakran találkozom idehaza az ún.
szemilingvinizmus hozzáállással, amely
szerint ha otthon keverjük a nyelveket, a
gyermek zavarodott lesz, problémái lesznek
a precíz kifejezőképességgel vagy egyáltalán
az új fogalmak elsajátításával. Szokásos, jó
minőséggel bíró kétnyelvű környezet esetében
ezek az aggodalmak megalapozatlanok.
Sőt, a kétnyelvű gyermekeknél bizonyos
előnyöket is felfedeztünk, például a figyelmi
kontrollt. Azzal, hogy tudják, a család mely
tagjával milyen nyelven beszéljenek, egyúttal
gyakorolják az egyik nyelvből másikba való
váltást. Amikor az egyik nyelv aktívvá válik,
a másik a háttérbe kerül. A gyakori váltás úgy
edzi az elmét, hogy a kevésbé aktív nyelvre

való visszakapcsolásnál az elsőt nyomja a
háttérbe. Azt figyeljük, miként hat a nyelvek
közti váltás a nem nyelvi képességekre, például
hogy a gyermek ki tudja-e zárni a zavaró
hatásokat, amikor mondjuk a játékszabályok
változására kell figyelnie. Erős a sejtésünk,
hogy a többnyelvűség szorosan összefügg a
gyermekeknek azzal a képességével, hogy már
kiskorukban ki tudják zárni a nemkívánatos
hatásokat. Ez az előny nem általános, de
számíthatunk rá az összetettebb feladatoknál
és
a
lehető
legkiegyensúlyozottabb
kétnyelvűség esetén. Nincsenek azonban
bizonyítékaink arra, hogy az OPOL rendszer
jobb lenne a többi hozzáállásnál, esetleg hogy
kognitív vagy egyéb előnyökhöz vezetne.

Mi a helyzet azokkal a gyermekekkel,
akik az iskolában, esetleg később, felnőtt
korukban tanulják a második nyelvet?
– Ez különösen figyelemre méltó kérdés.
Sokan mérlegelik, hogy van-e értelme felnőtt
korban újabb nyelvet tanulni, illetve nem túl
késő-e már. A korai kezdés fontosnak tűnik
a jó kiejtés szempontjából. Akiknek azonban
fontosabb a közlés tartalma, mint hangzása,
azok számára van egy jó hírem. A siker inkább
az adott nyelvben kifejtett aktivitásunkkal
függ össze, nem azzal, hogy milyen korban
kezdjük el tanulni. A sikert jobban befolyásolja
a nyelvhasználat gyakorisága és minősége,
valamint a motiváltságunk. Ez jó hír azoknak,
akik most kezdtek, vagy csak később kezdenek
el új nyelvet tanulni.
Rendszeresen jelennek meg új, forradalmi
nyelvtanulási módszerek, illetve így
mutatják be őket. Ezek
mennyire gyökereznek
nyelvi kutatásokban és
mennyire forradalmiak?
– A módszerek széles
spektruma létezik. Kezdve
a megmosolyogatóktól, pl.
hogy 14 napig tegyük a
könyvet a párnánk alá, és
várjuk a csodát, a drága,
hipnózison és meditációs
gyakorlatokon alapulókon
keresztül,
amelyek
esetében a hegyekben,
masszázs
során
fejhallgatókból hallgatjuk
az
altató
programot,
egészen
a
virtuális
valóságot
használó
„fantasztikusan angolul”
módszerekig.
Fogadjuk
őket
fenntartásokkal.
Előbb győződjünk meg
arról, folyik-e vita az
adott módszerről a szakirodalomban. A
csaló internetes oldalak gyakran tűnnek
tudományosnak.
Ha
rákattintunk
a
„tudományos” linkre, és az a bevásárláshoz
vezet minket, valószínűleg átverésről van
szó. Sok módszer tévhiteken élősködik, pl.
hogy agykapacitásunk csupán 10 százalékát
használjuk, vagy hogy a nyelvtudásért csak
az agy bal része felelős. Jól hangzó tévhitek
mentén jó piacokat lehet teremteni, de ennek
kevés köze van a tudományhoz. Jobb ötlet
pl. külföldre utazás előtt elolvasni valamit a
multimodális integráció előnyeiről, azaz arról,
hogy minél több érzékszervünket kapcsoljuk be a
tanulásba, annál jobban rögzülnek az ismeretek.
→6
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Mentális edzés zselízi módra:
Zselízen született 1978-ban. Az alapiskola
után 1992-ben a pöstyéni hotelakadémián
folytatta tanulmányait. Már kiskorától
örömét lelte a nyelvekben, és az ezzel
kapcsolatos elvárásainak az idegenforgalmi
beállítottságú iskola felelt meg a legjobban.
Már a középiskolában három idegen nyelvet
tanult, majd a nyitrai UKF anglisztikai
tanszékén folytatta tanulmányait. Később
vállalkozott, majd Angliában folytatta
tanulmányait, ahol nyelvkutató egyetemi
tanárként is dolgozott. A múlt évtől az újzélandi Aucklandi Egyetemen tanít. Vanek
Norberttel a nyelvekről, a nyelvtanulás
elmére gyakorolt hatásainak kutatásáról, a
neves angliai egyetemen való tevékenységéről
valamint arról beszélgettünk, hogyan
lehetséges, hogy a világ egyik legtávolabbi
egyetemén tanítva mégis szülei közelében
tartózkodik.
Honnan ered és hogyan formálódott a
nyelvek iránti vonzalma?
– Helyi forrásból, városunk többnyelvű
jellegéből ered. Kétnyelvű családban nőttem
fel, ahol általános, hogy a mondatot az egyik
nyelven kezdjük el, a másikon fejezzük be.
Élveztem, hogy kedvem és a körülmények
szerint szabadon zsonglőrködhettem a
nyelvek között. A zselízi alapiskola befejezése
után a hotelakadémia ideális ugródeszkának
tűnt egy tinédzser számára, hogy külföldre
utazhasson, és a nyelveket inkább a
gyakorlatban, mintsem könyvekből sajátítsa
el. Így hát kitanult pincér, majd szállodai
menedzser lettem. Ezen a téren rendkívül
vonzott az ún. gasztronautika: utazgatni
a világban, finom ételekkel ismerkedni, és
megtanulni őket elkészíteni.
Abban az időben az ihlető hatású
keresztanyámnak
–
egyébként
némettanárnak – köszönhetően a német volt
az első, az angol a második, a francia pedig
a harmadik idegen nyelvem. Az angol nyelv
világban kivívott státusza miatt a sorrendem
megváltozott, és az érettségi után Nyitrán az
anglisztikai tanszékre kerültem az európai
tanulmányokkal való párosításban.
Az iskola elvégzése után Prágában céget
alapítottam,
európai
ügyintézéshez
nyújtottam angol nyelvi szolgáltatásokat. Az
EU-belépésünk idején nagy volt a kereslet
a szolgáltatás iránt. Néhány évig minden
jól ment. Nem sejtettem, hogy Csehország
Nagy-Britannia után az EU leginkább
euroszkeptikus állama lesz. Az európai ügyek
iránti érdeklődés csökkent, így továbbálltam.
Barátaim egy fogadás során kiprovokáltak,
hogy beadjam jelentkezésemet a Cambridgere. A viccnek indult ötlet pár hónap alatt

valós körvonalakat kapott, én pedig
indultam Nagy-Britanniába. Előbb dühített,
hogy a szlovák magiszteri fokozat nem
elég az Oxbridge – tehát az Oxford és a
Cambridge – doktori belépőjére. Egy évnyi
mesterképzéshez, ún. Master of Philosophyhoz kötötték. Végül nagyon hasznos év
lett belőle. Az alkalmazott nyelvészetet
választottam.
Mit takar ez a kifejezés, és milyen
területeken
lehet
alkalmazni
a
nyelvészetet?
– Az alkalmazott nyelvészettel különféle
területeken találkozhatunk az internetes
keresők kifejezés-javaslataitól kezdve a
kihalófélben levő nyelvek dokumentálásán
és megmentésén keresztül egészen annak
meghatározásáig, milyen mértékben váltják a
nyelveket a gyermekek a kétnyelvű iskolában
történő oktatásban. Magiszteri projektemben
a nyelvi relativitással foglalkoztam: azaz
hogyan „szűrik” különböző nyelvek a
valóságot, hogyan észleljük, osztályozzuk,
és mennyire emlékszünk egyes jelenségekre.
Leginkább az a gondolat szólított meg – és
ez máig is így van –, hogy a nyelv a figyelem
mágneseként működhet. Rávilágít a valóság
egyes árnyalataira, amelyeket korábban
észreveszünk, mert a konkrét nyelvben
nem tudjuk őket figyelmen kívül hagyni.
Például a szlovák nyelvtani nem alapján,
ha a szomszédról beszélünk, világossá
kell tennünk, hogy férfiról vagy nőről van
szó, még akkor is, ha a neme a beszélgetés
szempontjából mellékes. A magyar nyelvben
ezt nem szükséges meghatározni. Vagy
más példa: a kínai nyelv idő feletti lehet,
hiszen nem kell ügyelnünk arra, hogy egy
esemény a múltban, a jelenben vagy a
jövőben történik meg, mert a kínai nyelvben
az igeidőt nem szükséges használni.
Érdekel, milyen mértékben kapcsoljuk át a
gondolkodásunkat, amikor egy új nyelvet
sajátítunk el.
Tragikusan végződhet, ha egyes nyelvi
eltéréseket figyelmen kívül hagyunk. Az
egyik példa az igeszemlélet. A szlovák
nyelvben különbség, hogy a repülőgép
leszállt vagy éppen szállt le. A német vagy a
svéd nyelvtan ezt az eltérést nem szemlélteti.
Angolt tanuló német diákok is nehézségbe
ütköznek az igeszemlélet eltéréseinek
gyors felismerésében és kifejezésében,
pedig ezek olykor élet-halál kérdésévé
is válhatnak. Egy eset a 90-es évekből:
az Avianca társaság gépje Bogotából az
Egyesült Államokba tartott. A navigátor és
a pilóták nem angol anyanyelvűek voltak.
Jelentették, hogy fogyóban a kerozin. A

jelentés pontatlan volt, mert akkor szóltak,
amikor az üzemanyaguk már kifogyott. A
torony a landolást addig késleltette, mígnem
teljesen kifogyott a kerozin, a repülőgép
pedig balesetet szenvedett. Hasonlóan
sorsdöntő lehet a helyzet egy operáció vagy
búvárkodás közben, ahol jelentős különbség,
hogy fogyóban van-e az oxigén, vagy már
elfogyott.
Merre vezetett útja a mesterképzést
követően?
– A Cambridge-ben töltött magiszteri év
után a doktorátus következett, de előbb
még forrást kellett találnom a tanulmányok
fedezésére. Öt különböző bizottságot sikerült
meggyőznöm, hogy a pszicholingvisztikai
kutatás fontos, és megéri támogatni a
tanulmányaimat. Négy éves ösztöndíjat
szereztem.
Szlovákiában is elterjedt a kutatás
költségeinek ilyen módon való fedezése?
– Még a mesterképzésem alatt otthon
is
próbáltam
ösztöndíjat
szerezni.
Megszólítottam az akkor 100 legsikeresebb
szlovákiai céget. Egytől kaptam támogatást.
Ez azonban még 2007-es tapasztalat. Nem
létezett olyan lehetőség, hogy bejelenthettem
volna
pályázatomat, és
nyilvánosan
versenghettem
volna
a
cambridge-i
posztgraduális tanulmányaim támogatásáért.
Összedobtam tehát a tartalékaimat és az
egyetlen cég támogatását, a hiányzó összeget
pedig külföldön próbáltam megszerezni.
Gyűltek az elutasítások. Talán az segített
leginkább, amikor nem elutasításnak,
hanem a pályázatom javítási lehetőségének
fogtam őket föl. Nehéz időszak volt, de
végül tanulságot meríthettem belőle: erős
elhatározás sikert terem.
Ilyen támogatás megszerzésénél a pályázó
igazodik az elvárások korlátaihoz, vagy
szabad keze van témája megválasztásánál?
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EU-s prioritások, emlékfutás és jól sikerült koncertek a városi napokon
Az idei városi napok egy sikeres pályázat eredményeként jöttek létre.
A hétvégi műsorok az aktuális járványhelyzet alakulása szerinti
járványellenes korlátozások kereteiben valósulhattak csak meg. A
főtéren tartott műsorokra legfeljebb 250 néző juthatott be, akiknek a
közegészségügyi hivatal feltételeinek is meg kellett felelniük (negatív
teszt vagy oltási igazolás). Ők a színpad előtt elkülönített területen
tartózkodhattak. A kívül rekedteknek nem volt ülőhelyük, a frissítős
stand előtti asztalokhoz sem jutottak be, a műsort pedig a rögtönzött
kerítés mögül kísérhették figyelemmel.
Annak ellenére, hogy a megoldás nem volt mindenki számára
kellemes, a városnak csak két választása volt: vagy nem szervezi meg
a rendezvényt, és a nyertes pályázat összegét visszatéríti, vagy eleget
tesz a követelményeknek.
Pénteken a fenti okokból elmaradt a Sportol az egész város rendezvény,
így az iskolák saját hatáskörükben és területükön tartottak
foglalkozásokat a gyerekeknek.

Magyarország és Lengyelország zászlaját, mivel városunk a pályázatban
Trstená és Barcs testvérvárosokkal, valamint a magyarországi Isaszeggel
és a lengyelországi Jablonkával mint projekt-partnerekkel működött
együtt.
Az esti műsor jó szórakozást és egy érdekességet ígért: az első

fellépő zenekar – Tunyogi Péter Emlékzenekar – soraiban a zselízi
Balázs Patrik állt a billentyűknél. A legendás és közkedvelt Republic
bizonyította, hogy fergeteges bulit képes varázsolni. A zselízi főtéren
tartott nagyszabású fellépés a lezárások és a járvány hosszú hónapjai
után már nagyon hiányzott a közönségnek.

Meghívott vendégek és a Comenius Gimnázium diákjai részvételével
a művelődési otthonban videóbeszélgetést tartottak a zselízi
származású Wurster Karlával, akit nemrég Szlovákia olaszországi
nagykövetévé neveztek ki. A beszélgetés során kulcsfontosságúnak
nevezte a nyelvtanulást, amely számára már a helyi alapiskolában
és gimnáziumban elkezdődött, és ezzel kapcsolatban külön
megemlítette Bogolepova Klára tanárnőt. A diákoknak azt tanácsolta,
hogy kövessék álmaikat, és tanulmányaikat érdeklődésük szerint,
ne csupán az aktuális trendek alapján válasszák meg. A pályázat
keretében városunkba látogatott Róbert Hajšel EP-képviselő, aki az
Európai Unióról, a keretében kialakult viszonyokról és a jelenlegi
politikai irányzatokról beszélt a hallgatóságnak.

A járványellenes intézkedések talán leginkább a szombat délutáni
gyermekműsorokat sújtották. Előbb Šaška Baška, majd a Kobold
zenekar fellépését csak néhány gyermek kísérte figyelemmel, akiknek
szülei eleget tudtak tenni a nézőtérre való belépés követelményeinek,
vagy hajlandóak voltak a kerítés mögött a tűző napon állni.
Zuzana Smatanová és kísérőzenekarának tagjai idei első koncertjüket
tartották itt, és ezt megfelelően élvezték is. Az ismert dallamokban a
nézők is örömüket lelték.
A szombat este csúcspontja a Peter Cmorik Band fellépése volt. Ahogy
Peter Cmorík frontember a koncert közben elmondta, idén ez volt
a zenekar második fellépése. Egyébként Zselízen már harmadízben
szerepeltek.
Késő este már nyilvánvaló volt, hogy Az Európai Unió jövője a
közép- és kelet-európai városokban – köztük Zselízen – megjelenő új
prioritások összefüggésében örömteljes lesz.
(sz)
A pályázatot az Európai Bizottság támogatta.

A pályázat ünnepélyes megnyitóját a városi
hivatal előtt a késő délutáni órákban tartották.
Ennek során felvonták az EU, Zselíz, Szlovákia,
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Júniusi önkormányzati ülés

Két lakótelepi helyszín szépülhet meg pályázatból
A
városi
képviselő-testület
június
utolsó napján tanácskozott 27. ülésén
a művelődési otthon nagytermében.
Az eseményre csak néhány lakos volt
kíváncsi.
Bevezetőben a testület jóváhagyta a város
tavalyi zárszámadását, városi tartalékalap
képzését 39 369,61 eurónyi összeggel,
tudomásul vette a város programköltségvetésének teljesítését, a főellenőr
zárszámadáshoz
fűzött
álláspontját,
valamint a 2020-as költségvetés értékelő
beszámolóját. A pénzügyi bizottság
elnöke, Csenger Tibor megállapította,
hogy a város tavaly sikeresen hajtotta
végre beruházásait mind pályázati,
mind hitel-, mind pedig saját forrásból,
miközben a rendes kiadásai az előző
időszakhoz hasonlóan alakultak.
A képviselők jóváhagyták, hogy a város
projektkérvényt nyújtson be A lakótelepek
belső területeinek regenerációja pályázati
felhívás keretében, biztosítsa a beruházás
lebonyolítását, valamint 14,7 ezer eurós
önrészének és az esetleges el nem ismert
kiadások finanszírozását. A projekt sikere
esetén az Állomási-lakótelep, ismertebb
nevén a Kínai-negyed két területén, a
Napfényes és a Béke utcai társasházak
környékén valósulna meg terület-felújítás.

Hozzászólások nélkül hagyta jóvá a testület
a város Gazdasági és szociális fejlesztési
programjának tavalyi teljesítését. Ezt
követően a képviselők a Nyitra és Zselíz
közötti együttműködési memorandumról
vitáztak azzal kapcsolatban, hogy a
megyeszékhely megpályázta a 2026os Európa kulturális fővárosa címet.
A vitában szó volt arról, hogy az
együttműködés formája még ismeretlen,
egyrészt pénzügyi jellegű teljesítést is
jelenthet, ugyanakkor a sikeres pályázat
esetén komoly források szabadulnak fel
a felkészülés támogatására, amelyekből
akár Zselízen is megvalósulhatnak
beruházások. A testület határozatában
egyetértett az memorandum megkötésével,
amivel egyúttal kifejezte a nyitrai pályázat
támogatását is.
A képviselők foglalkoztak az államügyész
városnak
címzett
figyelmeztetésével
is, amelynek eleget tett a testület.
Ahogy Juhász András polgármester
röviden összefoglalta, a felvetés az
építmények
legalizálásának
területét
érinti,
ahol
több
kezdeményezést
várnak el az önkormányzattól. A
testület jóváhagyta a második félév
tanácskozásainak időpontjait, tudomásul
vette a főellenőr pénzügyi ellenőrzéséről

A zselízi tesztpont továbbra is működik,
rövidesen PCR teszteléssel is
Június utolsó napján még úgy tudták, hogy
a SWOT K. zselízi, Béke utca 24 alatti
mobil mintavételi pontja (MOM) több száz
további mintavételi hellyel együtt befejezi
tevékenységét, estére már más volt a helyzet.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter
június végén tartott sajtótájékoztatóján
kijelentette, hogy az egészségügyi okokból
való tesztelést, a pozitívan teszteltek közeli
kapcsolatainak, valamint a táborba készülő
gyermekek tesztelését továbbra
is állami forrásból fedezik. Más
célból való tesztelést a tesztelt
személyeknek kell kifizetniük.
Meghatározták
azokat
a
mintavételi pontokat is, amelyek
július 1. után is működnek.
A zselízi szolgáltatások háza
mögötti helyiségekben működő
mintavételi pont ezek közé
tartozik.
Az
üzemeltető
kijelentette,
hogy a tesztpont 2021. július 1.
után is működik, azonban az
érdeklődőknek már fizetniük
kell a tesztért. „A helyzetet az
idézte elő, hogy az egészségügyi
minisztériummal
kötött

szóló
beszámolóját,
a
határozatok
teljesítéséről szóló beszámolót, a főellenőr
tevékenységének tervét, valamint a városi
rendőrség májusi tevékenységéről szóló
jelentést.
(ik)

Csatornázás
– megkezdődik a
kivitelező kiválasztása
A júniusi önkormányzati ülés rövid
általános vitájában csupán néhány témáról
volt szó. Baka Lajos a csatornahálózat
további kiépítésének előkészületeivel
kapcsolatos
képviselői
kérdésére
válaszolva Juhász András polgármester
elmondta: aktualizálták a pályázat több
éve készült költségvetését, és július elején
megkezdődik a kivitelező közbeszerzés
általi kiválasztása. Az antifasiszták helyi
elnöke, Slavomír Hrivnák tolmácsolta a
lakosok elégedettségét a városi napokkal.
A képviselők érintették a Rozmaring
és a Schubert utca kereszteződésének
felújítását követő átadás időpontjának
kérdését. Nyitra város 2026 Európa
kulturális
fővárosa
címre
való
pályázatával kapcsolatban elhangzott:
az együttműködés keretében akár
megépülhetne a múzeum, a Sacher-ház
és a kastély környékén tervezet történelmi
korzó. Megállapították, hogy a T18-as
tornaterem megnyílhat a lakosság előtt.
A polgármester kifejezte csalódottságát az
EU-s felújítási terv, valamint az új pályázati
időszak finanszírozásának előkészületei
során történt legutóbbi módosítások
miatt, amelyek negatívan befolyásolják a
régiós szereplők hatásköreit.
(ik)
szerződésünk június 30-án hatályát veszítette.
Továbbra is szerepelünk azonban az antigén
tesztelést végző munkahelyek minisztérium
által vezetett hálózatában, és belátható időn
belül az RT-PCR tesztelést is bevezetjük,
hogy ilyen módon is megkönnyítsük a város
lakosainak a tesztelést. Az antigén tesztelés ára
jelenleg 25 euró körül mozog, mi igyekeztünk
kedvezőbb árat megállapítani, így nálunk
a tesztelés ára 20 euró lesz” – jelentette ki a
SWOT ügyvezetője. Kollár László hozzátette,
hogy a tesztelésre nem szükséges előzetesen
jelentkezni, minden érdeklődőt letesztelnek. A
zselízi Béke utca 24 alatti mintavételi pont
hétköznap 8:00-tól 13:00 óráig, hétvégén
8:00-tól 12:00 óráig tart nyitva.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság
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A nyelvváltás olcsó és Zselízen könnyen
hozzáférhető
módja
a
mentális
gimnasztikának. Edzi a figyelmünket, és
mindegy, hogy magyarról angolra, roma
nyelvről szlovákra váltunk, vagy bármilyen
is a nyelvpárosításunk. Mindenkinek vidám
edzést kívánok!
(Bővebben a 4–6. oldalon.)

ára: 0,35 euró

Zene nélkül nem tudok élni

A zselízi sakk 60 éve

Klimo Gyulát évtizedekig a
helyi művészeti alapiskola
tanáraként, igazgatójaként
ismertük. Emellett több
mint fél évszázada aktív
zenészként is szórakoztatja
a környék lakosságát.

A
legrégibb
adatot,
ami éppen 110 éves,
és fennmaradt írásos
formában, Dr. Erdey
Aladár
említi,
aki
1911-ben gyógyszerész
gyakornok volt városunkban.
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Torma Gábor Emlékfutás:
lesz belőle hagyomány?

Zselízen hosszú 32 év után szerveztek ismét futóversenyt. Ezúttal
a városi napok keretében, azonban nem a szó szoros értelmében
vett versenyről, inkább közösségi futásról volt szó. A Torma Gábor
Emlékfutáson 4 és 8 kilométeres távon 74 regisztrált és néhány
további, be nem jelentkezett futó vett részt nemcsak Zselízről és
környékéről, hanem az ország távolabbi vidékeiről és külföldről

is. A közösségi futás méltó emlékrendezvény volt a folytatás és
esetleges hagyomány kialakításának potenciáljával.A rendezvény
több résztvevője és az önkormányzat is jelezte a családnak: készek
együttműködni a tragikusan elhunyt fiatal sportolónak emléket állító
rendezvény következő évadjainak szervezésében.
A városi napokról bővebben a 3. oldalon számolunk be. (ik, fotó: šh)

