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V tomto roku bola vydaná knižná zbierka
nôt pre spevácke zbory A napfény áthatol
(Slnečný lúč presvitá). Autorom 120stranovej publikácie, vydanej v spolupráci
s Lilium Aurum, je Želiezovčan Géza
Horváth. Poväčšine ide o tvorbu
ostatného desaťročia v oblasti klasickej
hudby.
(Viac na 6. str.)

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

Vznikne nová ulica

Popri aktivitách súkromných spoločností
sa rozvoju bývania chystá v nasledujúcich
rokoch venovať aj mesto, a to tak
v oblasti výstavby bytov, ako aj na poli
prípravy podmienok pre ďalšiu výstavbu
rodinných domov.
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cena: 0,35 eur

Očkovanie v
Želiezovciach
Koncom septembra bolo v Želiezovciach
3262 zaočkovaných prvou dávkou
vakcíny proti COVID-19 (48,79 %
celkového počtu obyvateľov) a
3147 druhou dávkou (47,05 %).
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Odštartovali projekt rekonštrukcie strechy kaštieľa
Po
júnovej
otváracej
konferencii
projektu
čiastočnej
rekonštrukcie
želiezovského kaštieľa Esterházyovcov
v rámci programu Interreg bol otváracou
konferenciou oficiálne odštartovaný aj
druhý z úspešných projektov mesta na
financovanie rekonštrukcie kultúrnej
pamiatky. Otváracia konferencia projektu
Obnova kaštieľa v Želiezovciach s cieľom
zachovania kultúrneho dedičstva a jeho
sprístupnenia širokej verejnosti sa konala
v online priestore 7. októbra za účasti
projektových partnerov a predstaviteľov
vlád zúčastnených krajín.
Projekt s rozpočtom 775 733 eur bol
podporený z fondu Grantov európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórska
sumou 736 946 eur. Mesto ho bude
spolufinancovať sumou 38 787 eur
z vlastného rozpočtu. Hlavnou aktivitou
projektu bude rekonštrukcia stropu
a strešného systému kaštieľa. Na túto
činnosť je vyhradených 543 013 eur.
Okrem stavebných budú v rámci projektu
→2

Sčasti aj pre pandemickú situáciu sa čoras viac aktivít presúva do online priestoru. Nedávno
sa na internete konala otváracia konferencia projektu rekonštrukcie kaštieľa, aj keď niektorí jej
účastníci sa zdržiavali v zasadacej miestnosti mestského úradu.
(fotó: ik)

Septembrové zasadnutie MsZ

Mesto odkúpi podiel spoluvlastníka
v Eurospinne
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej 29. schôdzi netradične
v stredu 29. septembra vo veľkej sále
domu kultúry. Septembrové zasadnutie
sa vyznačovalo minimálnym záujmom
verejnosti a rýchlym priebehom, keď celá
schôdza trvala necelú trištvrtehodinu. Po
úvodnom kreovaní orgánov zasadnutia

poslanci bez pripomienok schválili zmenu
programového rozpočtu mesta na tento
rok. Po zmenách vo všetkých kapitolách bol
rozpočet upravený tak, že bežné príjmy sa
znížili o 58,9 tis. eur, bežné výdavky sa znížili
o 201,1 tis. eur, v oblasti kapitálových príjmov
došlo k zvýšeniu o 230,8 tis. eur a kapitálové
výdavky sa zvýšili o 418,4 tis. eur. Rovnako bez

pripomienok bola schválená monitorovacia
správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2021
a návrh na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve mesta. Schválený
materiál upravuje návrh na prenájom
poľnohospodárskej pôdy mesta PD Pohronie,
pričom nájomné sa z pôvodných 130 eur/ha/
→2
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Mesto odkúpi podiel...
1→

rok zvyšuje na 150 eur.
Rozsiahlejšiu diskusiu vyvolala ponuka na
prevod menšinového podielu v spoločnosti
Eurospinn, s.r.o. do vlastníctva mesta.
Poslankyňa Marianna Šedivá vyhlásila, že
nevidí význam odkúpenia podielu spoločníka.
Na jej otázku, či má mesto so spoločnosťou
konkrétny zámer, primátor Ondrej Juhász
vyhlásil, že podnik, v budúcnosti ako
spoločnosť so 100-percentnou majetkovou
účasťou samosprávy, sa bude uchádzať
o verejné zákazky mesta. Vedúci oddelenia
správy mestského majetku vyhlásil, že

štruktúra vlastníctva v súčasnosti komplikuje
všetky rozhodnutia podniku. Peter Haris
dodal, že všetky jednoduchšie stavebné práce
by mesto mohlo pokryť touto spoločnosťou,
ktorej činnosť aj doteraz tvorili z 50 % zákazky
od samosprávy. MsZ po ukončení rozpravy
k tomuto bodu vzalo na vedomie ponuku
a udelilo súhlas s prevodom 49-percentného
majetkového podielu na mesto.
Zastupiteľstvo
prerokovalo
žiadosť
o odkúpenie nehnuteľnosti a schválilo
zámer jej predaja. Zámer predaja záhrady
vo Svodove s rozlohou 638 m2 má byť
zverejnený so stanovenou všeobecnou

Informačné tabule
zostanú ako memento
Koncom augusta a v priebehu septembra boli informačné
tabule pri vstupoch do mestského parku poškodené.
Minimálne pri jednom z nich išlo o poškodenie a následne
úplné zničenie tabule v dvoch fázach po festivale a pred
hodmi. Necitlivý prístup nielen k majetku mesta, ale najmä
k informačnému zdroju návštevníkov parku a produktu
práce niekoľkých ľudí rozvíril hladinu verejnej debaty.
O téme sa hovorilo aj na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Na poslaneckú otázku o totožnosti páchateľov náčelník
mestskej polície odpovedal, že nemajú informácie o tom, kto
tieto informačné tabule zničil, resp. poškodil. Primátor Ondrej
Juhász vyhlásil, že mesto ponechá torzá informačných tabúľ

v poškodenom stave ako memento správania sa niektorých
obyvateľov. „Nebudeme tabule opravovať, neinvestujeme
dvakrát do toho istého. Necháme tam prázdne rámy, je to naša
vizitka.“
K téme sa v diskusii vyjadril aj poslanec Pavel Polka, ktorý
naznačil, že pozná mená páchateľov. Vyjadril aj podozrenie,
že načasovanie zničenia tabúľ nemuselo byť dielom náhody,
pretože aj v minulosti sa stalo, že pred významných podujatím
ktosi poškodil tabule pred múzeom. Tentoraz sa to stalo tesne
pred konaním Schubert Festu, keď okolo poškodenej tabule
pri zadnom vchode do parku prešli niektorí návštevníci a
všetci účinkujúci hudobného podujatia.
(ik)

hodnotou 10,70 za m2, čiže 6826,60 eur.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu
o zmene organizačnej štruktúry mestského
úradu, schválili realizáciu dvoch projektov
v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, a to „Rekonštrukcia
a prestavba budovy na objekt materskej
školy a detských jaslí vrátane zníženia jej
energetickej náročnosti“ a „Rekonštrukcia
a prestavba budovy na objekt materskej školy“.
MsZ zobralo na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení a správu o činnosti
mestskej polície za august.
(ik)

Odštartovali projekt rekonštrukcie strechy kaštieľa
1→

prebiehať aj kultúrne aktivity, na ktorých budú spolupracovať partneri
projektu – Nórska spoločnosť skladateľov a textárov (NOPA) a miestni
partneri: ZO Csemadok Želiezovce a OZ Castellum Zeliz. V priestoroch
kaštieľa sa v rámci projektu plánuje aj zriadenie umeleckého a kultúrneho
centra, ktoré bude kultúrne podujatia, zastrešené partnermi projektu,
hostiť. Nórska spoločnosť skladateľov a textárov zabezpečí vystúpenie
nórskych umelcov, miestni partneri budú participovať na projekte
realizáciou svojich tradičných podujatí: zo strany Csemadoku ide najmä
o Celoštátny ľudovo-umelecký festival, Castellum Zeliz zabezpečí napr.
Schubertiády, školiace aktivity či Schubert Fest.
V priebehu nasledujúcich týždňov má byť skompletizované verejné
obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Podľa harmonogramu by sa
práce mali ukončiť v októbri budúceho roka, účastníci však pripúšťajú
istý možný posun termínov. V decembri 2022 sa plánuje priebežná
konferencia, ktorá odštartuje kultúrne aktivity projektu, naplánované
v priebehu roka 2023. Plánovaným termínom ukončenia projektu je
apríl 2024.
Po ukončení rekonštrukcie strešného systému sa začne realizácie
druhého, cezhraničného projektu, zameraného na rekonštrukciu
severovýchodného krídla kaštieľa.
Na otváracej konferencii, moderovanej Marekom Kepkom, sa
zúčastnil aj nórsky veľvyslanec na Slovensku. Terje Theodor
Nervik vyjadril svoju podporu spolupráci v rámci projektu, ktorá
môže podľa neho pozitívne vplývať aj na ekonomický život mesta.
Primátor Ondrej Juhász vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie,
že projektom podporeným Grantmi EHP a Nórska sa začne etapa
postupnej a v konečnom dôsledku úplnej rekonštrukcie kaštieľa.
Jana Dacková z ministerstva investícií, zastrešujúceho Granty EHP
a Nórska, kladne hodnotila želiezovský projekt, ktorý bol technicky
bezchybne pripravený. Zdôraznila, že v rámci programu podporili
16 mil. eurami rekonštrukciu 19 kultúrnych pamiatok na Slovensku
a medzi nimi aj Esterházyovský kaštieľ v Želiezovciach. Norbert
Kotasz, iniciátor projektu, v rámci ktorého pôsobí ako manažér
medzinárodných vzťahov NOPA, dodal, že zo 66 podaných žiadostí
bol želiezovský projekt na 14. mieste a podobne dobrý výsledok
dosiahol aj v hodnotení projektov v rámci programu Interreg. Na
konferencii sa predstavili aj projektoví partneri: Kate Havnevik za
NOPA, Pavel Polka za Castellum Zeliz a András Sárai za Csemadok,
ako aj nórski umelci, ktorých v rámci kultúrnych podujatí privítame
aj v Želiezovciach.
(ik)
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Valné zhromaždenie v priazni počasia
Členovia Občianskeho združenia Mikulčan sa v sobotu 11. septembra
zišli v hojnom počte v mikulskom parku, kde sa konalo valné
zhromaždenie organizácie. Prítomní sa oboznámili s činnosťou
aj finančnými vzťahmi združenia za uplynulé obdobie, vyjadrili

Najväčším úspechom Mikulčana
bolo vydanie monografie

S predsedom OZ Mikulčan Pavlom Ivanom sme sa zhovárali o aktuálnych
otázkach činnosti združenia a oblastiach záujmu jeho členov.
Ako hodnotíte uplynulé obdobie v živote OZ Mikulčan?
– Naše občianske združenie pôsobí v našom meste už 11 rokov, presnejšie
od 19. 10. 2010, kedy bolo zaregistrované na ministerstve vnútra. Činnosť
združenia je zameraná na rozvoj mestskej
časti Mikula a na organizovanie rôznych
akcií, napríklad súťaže vo varení gulášových
špecialít, varení leča, ale aj Mikulských dní,
zábavných aktivít, brigádnickej činnosti
v celej mestskej časti, podujatí pre deti,
dôchodcov a celkovo pre obyvateľov Mikuly
aj celého mesta.
Ako sa pandemické obdobie podpísalo pod
činnosť združenia?
– Pandémia veľmi ovplyvnila činnosť
združenia. Zrušené boli všetky naplánované
aktivity, preto sme na jeseň minulého roka nemohli dôstojne osláviť ani 10.
výročie založenia občianskeho združenia.
Čo považujete za najväčšie úspechy uplynulého obdobia?
– Najväčším úspechom združenia bolo jednoznačne vydanie Monografie
Mikuly, čo malo veľmi pozitívny ohlas u obyvateľov nielen našej obce, ale aj
celého mesta a okolia. Monografia získala v súťaži v Martine cenu za prínos k
rozvoju kultúrneho dedičstva regiónu.
Ktoré oblasti v súčasnosti najviac zaujímajú členov OZ, ale aj
obyvateľov mestskej časti a aké sú najväčšie problémy Mikulčanov?
– Občania mestskej časti sa v súčasnosti zaujímajú o kanalizáciu v meste,
ktorej výstavba sa má spustiť v dohľadnej dobe. Najväčším problémom
občanov mestskej časti je chýbajúci priechod pre chodcov pri benzínovej
čerpacej stanici Slovna, pretože na tomto mieste vyúsťuje cesta z obce,
pripája sa na hlavnú cestu a prechod na druhú stranu je nebezpečný.
Samozrejme, trápi ich aj vysoká frekvencia vozidiel, hlavne nákladných áut
na ceste 1. triedy, ale aj údržba zelene na Mikulskej ulici, cesta do cintorína
a podobne.
Čo plánujete na ďalšie obdobie?
– V ďalšom období plánujeme vysadiť 10 ks stromov do Mikulského parku a
obnoviť prvky na detskom ihrisku z 2 % daní, ktoré občania odvádzajú
pre občianske združenie každý rok.
(ik)

sa k návrhu činnosti na ďalšie mesiace, ocenili prácu svojich
funkcionárov, boli informovaní o dianí v samospráve a prediskutovali
problémové oblasti každodenného života v meste a zvlášť v tejto
mestskej časti. Zasadnutie viedol predseda OZ Pavol Ivan, ktorý bol
potvrdený vo svojej funkcii. Mikulčanov v parku navštívili aj primátor
Ondrej Juhász, ktorý odpovedal na otázky občanov.
Prítomní sa od svojho predsedu aj primátora dozvedeli najnovšie
informácie o príprave realizačnej časti projektu kanalizácie, no
boli informovaní aj o ťažkostiach pri dosahovaní niektorých
predsavzatí občianskeho združenia. Napríklad priechod pre
chodcov pri čerpacej stanici, ale aj označenie mestskej časti Mikula
osobitnou tabuľou už dlhodobo stroskotáva na odmietavom
stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu. Aktéri hovorili
aj o vzhľade a údržbe verejných priestranstiev, pričom väčšinovo
sa zhodli, že často je to otázkou prístupu občanov k priľahlému
okoliu svojich príbytkov. Primátor požiadal občanov Mikuly
o súčinnosť v tejto oblasti. Mestu po zmene zákona pribudla
povinnosť udržiavať všetky chodníky, aj priamo pred domami,
čo predtým patrilo k povinnostiam majiteľov. Podľa primátora
udržiavaním okolia svojich domov občania pomáhajú mestu
zvládnuť túto obrovskú záťaž.
Účastníkov, ako je to v Mikule zvykom, čakal aj kvalitný guláš
a občerstvenie. Vo výbornom počasí sa mnohí domov ani
príliš neponáhľali. Ako sa vyjadril jeden z organizátorov: obavy
z realizovania zasadnutia v parku kvôli počasiu vôbec nemali – jeho
priazeň zatiaľ sprevádzala všetky ich podujatia.
(ik)

V Mikule môžu byť právom hrdí na pekné dielo, vybudované v rámci
akcie Z v hodnote vyše 370 tis. Kčs - písali dobové noviny pred 6 desaťročiami o novopostavenej mikulskej škôlke. Časy sa odvtedy zmenili,
akcie Z už nie sú v móde, zato sú k dispozícii eurofondy. Z nich a z
vlastných prostriedkov mesta bola budova obnovená. Čo sa nezmenilo,
že opäť je dôvod na hrdosť. Podarilo sa pekné dielo..
(ik)

4

Želiezovský spravodajca

október 2021

V horizonte pár rokov pribudne 42 pozemkov na rodinné domy
Pripravovaná či práve realizovaná bytová
výstavba začína byť stále častejšie prítomná
vo verejnej rozprave na úrovni samosprávy.
Téme sa pravidelne venujeme aj v našich
novinách, pričom viackrát sme avizovali aj
zámery samosprávy v tejto oblasti.
Popri aktivitách súkromných spoločností
sa rozvoju bývania chystá v nasledujúcich
rokoch venovať aj mesto, a to tak v oblasti
výstavby bytov, ako
aj na poli prípravy
podmienok pre ďalšiu
výstavbu
rodinných
domov.
Koncom
júna
sa
konalo
pracovné
rokovanie primátora
a mestských poslancov
k téme plánovanej
individuálnej
bytovej výstavby za
Záhradnou ulicou. Na
ploche 5 hektárov tu
mesto plánuje otvoriť priestor pre výstavbu
niekoľkých desiatok rodinných domov.
Príčinou zvolania rokovania predstaviteľov
samosprávy bola prvá developerská reakcia
na dopyt mesta, pretože podľa vyjadrenia
primátora Ondreja Juhásza by v prípade
tohto zámeru mesto už nemalo vystupovať
v úlohe developera, ako to bolo v prípade
prípravy stavebných pozemkov na Poštovej
ulici. „Tieto pozemky nebudeme pripravovať
z vlastných prostriedkov, túto úlohu preberie
realitný developer, ktorého si vyberieme
na základe transparentného výberového
konania. V tejto lokalite môže vzniknúť
42 stavebných pozemkov s výmerou 6 až 8
árov. Prístup k lokalite by bol zo Záhradnej
ulice cez mestský pozemok. Celý proces
je zdĺhavý, potrvá niekoľko rokov, kým to
dokážeme dotiahnuť do úspešného konca.“
Primátor ďalej poznamenal, že lokalita
je podľa územného plánu určená ako
rezerva na individuálnu bytovú výstavbu.
Na jej časť v blízkosti Ulice SNP má mesto
predbežný súhlas na vyňatie z fondu ornej
pôdy, v prípade zostávajúcej časti lokality
plánuje mesto tento časovo náročný proces
odštartovať.
Otázky poslancov sa týkali nájomných
zmlúv
predmetných,
v
súčasnosti
ešte
poľnohospodárskych
pozemkov,
stavebného konania a konečných cien
hotových stavebných pozemkov. Primátor
objasnil, že koncovú cenu určí developer,
ktorý bude vlastníkom týchto pozemkov.
Opísal aj celkovú štruktúru prípravy
stavebných pozemkov. „Mesto predá celú
lokalitu developerovi, ktorý zabezpečí vyňatie

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
vybudovanie inžinierskych sietí a všetky
ďalšie záležitosti. Predajná cena jednotlivých
stavebných pozemkov bude adekvátna
vynaloženým nákladom developera a zároveň
trhovo akceptovateľná pre kupujúcich.
Ceny v jednotlivých častiach mesta nie
sú rovnaké, odvíjajú sa aj od dostupnosti
inžinierskych sietí.“

Na poslaneckú otázku, či by pre mesto
nebolo výhodnejšie, keby riadilo celý
projekt prípravy stavebných pozemkov vo
vlastnom režime, primátor odvetil, že je
to špecifická činnosť a mestský úrad nie je
dostatočne pripravený riešiť úlohy tohto
typu. Navyše, ako dodal vedúci oddelenia
správy mestského majetku MsÚ Peter Haris,
mesto by potrebovalo sumu asi 1 mil. eur na
budovanie infraštruktúry a tieto náklady by
sa vrátili až po predaji pozemkov, ktorého
termín je vopred ťažko odhadnuteľný.
Dodal, že mesto eviduje veľký dopyt, ako aj

ochotu záujemcov zaplatiť vyššiu sumu, ako
napríklad za parcely na Poštovej ulici.
Právnik mesta Peter Nyul poznamenal, že
pre mesto je výhodnejšie predať pozemky
developerovi v súčasnom statuse, než
absolvovať časovo aj inak náročný proces
ich vyňatia z pôdneho fondu. „Predpoklad
je, že pozemky bude mesto predávať za cenu
nad 10 eur za meter štvorcový, čo je dosť
vysoká suma za predaj
poľnohospodárskej
pôdy,
ktorá
má
potenciál
stať
sa
zastavanou plochou.
Pravda, developer si
bude musieť všetku
infraštruktúru
sám
vybudovať.“ Odhadol,
že konečné predajné
ceny
stavebných
pozemkov sa budú
pohybovať na úrovni
40-45 eur/m2, avšak,
ako podotkol, neistotu v odhade konečnej
ceny spôsobuje, že v súčasnosti sa nevie,
koľko bude stáť vyňatie pozemkov
z pôdneho fondu. Ako zaujímavosť
uviedol, že v Leviciach sa predávajú
stavebné pozemky za ceny od 80 do 120
eur/m2.
Ondrej Juhász v závere rokovania vyzdvihol
dôležitosť výberu odborne zdatného
a morálne spoľahlivého partnera, aby
mesto malo istotu, že ho to nič nebude stáť
a zároveň investícia sa úspešne zrealizuje.
(ik)

V príprave ďalšie pozemky
V meste evidujeme
stavebný boom, a to
aj v jeho okrajových
častiach,
vyjadril
sa primátor Ondrej
Juhász v súvislosti so
stavebnou aktivitou
súkromných firiem aj
zámerov mesta v tejto
oblasti. V mestskej
časti Mikula, na
Nábrežnej ulici za
objektom predajne
potravín uskutočňuje
s p o l o č n o s ť
AUportal výstavbu
rodinných domov.
Bytová výstavba sa
uskutočňuje aj v južnom
cípe Mikulskej ulice za
hlavnou cestou.

Ako poznamenal primátor,
predaj
pozemkov
na
Poštovej ulici s cieľom

umožniť výstavbu nových
rodinných
domov
bol
významným krokom na
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Stavajú rodinné domy, plánujú aj výstavbu bytov.
Vo všetkých mestských častiach.
Bytovú
výstavbu
v Želiezovciach realizuje aj
spoločnosť MIHACO, s.r.o.
Jej predstaviteľ Miroslav
Hasznos
prezradil,
že
v súčasnosti pracujú na
výstavbe rodinných domov,
no majú tu ambiciózne plány
aj v oblasti výstavby bytových
domov. „Bytovou výstavbou
sa zaoberáme od roku 2000,
za ten čas sme postavili alebo
zrekonštruovali asi 1000
bytov po celom Slovensku,
napr. 115 bytov na Ul. kpt. Nálepku alebo 52
na Ľanovej ulici v Leviciach. V uplynulom
období sa orientujeme stále viac aj na
Želiezovce. V Mikule sme postavili 5 domov
a v súčasnosti realizujeme výstavbu dvoch
rodinných domov v Želiezovciach. Máme
dobré ohlasy tak na kvalitu, ako aj na rýchlosť
výstavby a ceny, preto chceme vo výstavbe
rodinných domov pokračovať.“
Okrem individuálnej bytovej výstavby
pripravujú aj developerské projekty v oblasti
bytovej výstavby nielen v samotných
Želiezovciach, ale aj v okrajových častiach
mesta. „V najpokročilejšom štádiu je
príprava výstavby bytov v Mikule. Malo
by tam vzniknúť 18 bytov v troch bytových
domoch. Máme už stavebné povolenie,
doťahujeme určité detaily, na jeseň by sme
chceli začať. Osem bytov plánujeme postaviť
vo Svodove, s ich výstavbou by sa malo začať

na výstavbu
udržanie mladých ľudí v Želiezovciach.
V súčasnosti tam už prebieha čulá
stavebná aktivita.
Podobným spôsobom, ako na Poštovej
ulici, budú predané a využité aj pozemky
v areáli autokempingu na Rozmarínovej
ulici. „Po doladení majetkovo-právnych
vzťahov pozemkov v lokalite autokempingu
vytvoríme ďalších 8 pozemkov, podobným
spôsobom ako na Poštovej,“ vyjadril sa
primátor a dodal, že mesto sa pripravuje
na bytovú výstavbu na Letnej ulici za
parkom, kde by mohlo vzniknúť 96
bytov. „Vo
výhľade niekoľkých rokov
uvažujeme aj o vyčlenení pozemkov
na individuálnu bytovú výstavbu, a to
v lokalite za Záhradnou ulicou. V tejto
lokalite by mohlo vzniknúť niekoľko
desiatok stavebných pozemkov, svoju
víziu už predstavil developer z okresu,“
informoval primátor.
(ik)

tiež už tento rok. Už pred rokmi sme avizovali
záujem o realizáciu zástavby centrálnej časti
mesta na Mierovej ulici. Náš projekt s názvom
Schubert komplex obyvatelia už poznajú,

vytvorili sme k nemu aj
osobitnú
webstránku
s
dostupnými vizualizáciami.
Spätné väzby sú veľmi dobré,
svedčí o tom sledovanosť
stránky aj príspevky na
sociálnych sieťach. Keďže
chceme podchytiť aj satelitné
časti mesta, bytovú výstavbu
plánujeme aj vo Veľkom
Dvore. Počítame tam so
vznikom väčšieho počtu
nových bytov. Je to náš
najväčší miestny projekt,
už len samotná príprava stojí nemálo
prostriedkov, realizácia je teda podmienená
vývojom ďalších našich spomenutých zámerov
v Želiezovciach.“
(ik)

Príjazdová cesta k chatkám upravená

Už na jar tohto roka sme priniesli správu o tom, že majitelia pozemkov v chatovej oblasti
za bývalým bitúnkom, alebo inak známej ako oblasť pri mlyne, požiadali mesto o pomoc
v podobe opravy a úpravy príjazdovej
cesty. Ich žiadosť bola začiatkom septembra
vypočutá, príjazdová cesta bola na úseku
asi 300 metrov spevnená. O tom, že sa
tak stalo, nás informoval Ľudovít Bócz,
ktorého synovia vlastnia pozemky, resp.
chaty v predmetnej oblasti.
„Chcel by som sa poďakovať za príkladnú
spoluprácu pri úprave príjazdovej cesty
k chatovej oblasti pri mlyne mestu
a spoločnosti AX Stavas. Predstaviteľ firmy
Vladimír Turčan poskytol na úpravu
príjazdovej cesty 120 ton kamennej drviny
sponzorsky, pracovná čata mesta pod
vedením Petra Harisa zabezpečila terénne
práce. Výsledkom ich spolupráce je upravená
príjazdová cesta, ktorá bude prejazdná aj v nepriaznivom počasí, čo uľahčí prístup mnohým
vlastníkom k svojim pozemkom v tejto oblasti počas celého roka.“
(ik)

Očkovanie v Želiezovciach využili aj mladší

V auguste bolo na dočasnom očkovacom mieste v Želiezovciach v priestoroch telocvične
T18 zaočkovaných 210 záujemcov vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Druhá dávka
bola pre nich zabezpečená o mesiac neskôr, 16. a 17. septembra na rovnakom mieste.
Zdravotnícky personál a očkovaciu látku od firmy Pfizer zabezpečovala komárňanská
spoločnosť Medchir, s.r.o.
Očkovanie organizačne opäť zabezpečil mestský úrad, ktorého pracovníci vopred
kontaktovali augustových prvoočkovancov. Aj keď všetci z nich organizátorov
ubezpečili, že neexistujú žiadne prekážky a druhou dávkou sa tiež prídu dať zaočkovať,
niekoľkí z nich tak neurobili a bez udania dôvodu sa na očkovacie miesto v polovici
septembra na dohodnutý termín nedostavili. Aj keď improvizované očkovacie miesto
v Źeliezovciach bolo zriadené najmä s cieľom osloviť starších a menej mobilných
obyvateľov mesta, očkovania bez potreby vycestovať do niektorého z okolitých
vakcinačných centier sa v telocvični T18 zúčastnilo aj mnoho mladších záujemcov.
Koncom septembra bolo v Želiezovciach 3262 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti
COVID-19 (48,79 % celkového počtu obyvateľov) a 3147 druhou dávkou (47,05 %). (ik)
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Zbierka zo Želiezoviec pre zbory
V tomto roku bola vydaná knižná zbierka
nôt pre spevácke zbory A napfény áthatol
(Slnečný lúč presvitá). Autorom 120stranovej publikácie, vydanej v spolupráci
s Lilium Aurum, je Želiezovčan Géza
Horváth.
Zakladajúceho
dirigenta
želiezovských spevokolov, učiteľa na
dôchodku sme sa spýtali na novú
publikáciu.
Aké diela zbierka obsahuje?
– Poväčšine tvorbu ostatného desaťročia
v oblasti klasickej hudby. Niekoľko diel je
aj staršieho dáta, sú to také, ktoré „prešli
skúškou času”. V prvej časti nájdeme diela
pre rovnorodé, v druhej časti pre zmiešané
zbory. V oboch sú svetské aj cirkevné diela.
Nie je to tvoja prvá zbierka pre zbory.
Podobnú publikáciu si vydal vlani aj
pred niekoľkými rokmi. Aký je medzi
nimi vzťah, resp. aké sú rozdiely?
– V r. 2011 bola vydaná zbierka Este van,
este van (Je večer, je večer) s podobnou
štruktúrou diel ako v publikácii
Slnečný lúč presvitá: pre rovnorodé
a zmiešané zbory, cirkevné aj
profánne diela. Obe sú zbierky,
keďže sa medzičasom zrodilo
oveľa viac diel, tieto sú
však „najmilšie”,
sú
v
našom
repertoári,
zrodili
sa na niečiu žiadosť,
preto je šanca, že sa
objavia (alebo už objavili)
v aj v programoch ďalších
spevokolov. Iný charakter má
zbierka Különös éjszaka volt...
(Bola zvláštna noc). Obsahuje
moje
zborové
spracovania
populárnych piesní, ktoré v Zmiešanom
zbore Franza Schuberta spievame pre
potešenie, bolo by však omylom myslieť si,
že nácvik je v tomto prípade jednoduchší.
Pravda, interpretovať ich musíme po
dostatočnom nácviku odľahčene, aby
obecenstvo necítilo to množstvo hodín
nácvikovej driny. S nápadom vydať moje
spracovanie evergreenov pod značkou
Maďarského osvetového inštitútu prišiel
László Huszár. Na realizáciu tohto zámeru
sme museli zohnať sponzorov. Podarilo
sa vyzbierať sumu, v ktorú sme ani
nedúfali. Som hrdý na to, že vrcholným
sponzorom publikácie sa stalo moje bývalé
pracovisko, ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským v Želiezovciach. Už sme
mali hotový produkt, keď László Huszár
navrhol, aby sme zo zvyšnej časti finančnej
podpory vydali aj zbierku klasických diel.
Rozhodnutia nasledovali činy a v januári
sme mali hotový materiál aj návrh

obalu od Attilu Mézesa (28.
januára), keď mi oznámil, že
na moje narodeniny, teda 8.
marca, bude zbierka vytlačená.
Požiadal ma, aby som mu do
12. februára nevolal, dovtedy
pripraví výstup do tlače. Dňa
8. februára som dostal správu,
že László Huszár sa stal
obeťou Covidu. Potreboval som
niekoľko týždňov premyslieť si,
ako dielo dokončiť. Pomohol
mi Gyula Hodossy, ktorý do
posledného centa prevzal na
seba tlačiarenské náklady. Potrebovali sme
aj grafického redaktora: Angelika Mészáros
sa podujala na opätovné zalomenie
materiálu. Takto mohla byť zbierka Slnečné
svetlo presvitá vydaná koncom júla vo
vydavateľstve Lilium Aurum ako 81. knižná
publikácia Kníh Nadácie Istvána Gyurcsóa,
predtým regigovaných Lászlóom Huszárom.
Komu je publikácia určená?
– Najmä zbormajstrom a
zborovým
spevákom,
ktorých dirigenti prijmú
zbierku
so
záujmom.
Medzi vydanými dielami sú
aj veľmi náročné (napríklad
zhudobnená
báseň
Gyulu
Hodossyho, po ktorej je celá
publikácia nazvaná), ale aj diela
pre detské či zmiešané zbory,
vhodné aj pre začínajúce
spevokoly.
Pôsobíš aj ako jazykový redaktor
našich novín, preto vieme, že tvoj
odchod do dôchodku pred niekoľkými
rokmi neznamenal, že odvtedy máš
viac času, napríklad na vydanie zbierky
zborových diel. Bolo vydanie špeciálne
načasované? Na čom pracuješ v
súčasnosti?
– Na začiatok musím konštatovať: veľmi rád
som učil, predsa len som sa tešil do dôchodku,
lebo k práci učiteľa sa pridružovalo
množstvo súvisiacich povinností. Mám na
mysli najmä nárast byrokracie. Tá ma čoraz
viac unavovala a ako sa dozvedám, situácia
sa odvtedy nezlepšuje. Od matematiky som
sa však neodtrhol. Už 27. rok organizujem
matematickú súťaž Katedra. Vyžaduje si to
tvorbu množstva príkladov aj organizačnú
prípravu predkôl a finálového kola súťaže.
Práve teraz sa pripravujem na mimoriadne
finále súťaže, ktoré bolo pre Covid odročené.
Nezanechal som ani preklad učebníc,
práve pracujem na učebnici pre šiestakov.
Zodpovedne sa staviam aj ku kantorstvu,
dôkladne sa pripravujem aj na omše
vo všedné dni: bez prípravy si k organu

nesadnem. Od roku 1978
som členom Speváckeho
zboru
maďarských
učiteľov na Slovensku
Lajosa Vassa, od roku
1983 aj kronikárom
spevokolu. Niekedy cítim,
že toho na seba beriem
až
príliš,
napríklad
aj hudobná skupina:
s niekdajšími spoluhráčmi
sa schádzame týždenne,
aby sme si nacvičili náš
bývalý repertoár z diel
60., 70. a 80. rokov. To však naozaj patrí do
kategórie oddychových činností. K vydaniu
zbierky zborových spevov značne dopomohla
pandemická uzavretosť, veď v najtvrdších
fázach sme nemali ani zborový nácvik,
nechodilo sa ani do kostola a prerušili sme
aj nácviky hudobnej skupiny. O načasovaní
informuje vnútorná strana obalu vydanej
zbierky, kde sa píše: Vydané k 70-tim
narodeninám autora, čo je na jednej strane
náhoda, na druhej gramatická chyba (veď
nemám teraz 70 narodenín). Laci Huszár
to pripravoval tak, aby kniha vyšla v deň
mojich 70. narodenín a vtipne dodal, že keď
sa to nepodarí vydať na moje, tak na jeho
70-tiny. Mal by ich práve teraz, 31. októbra.
A čím sa zaoberám? Všetkým, o čom som
práve hovoril.
Pracuješ na novej zbierke zborových
piesní, resp. inej publikácii?
– Cielene nepripravuje takúto zbierku. Keď
sa nazbiera niekoľko ďalších diel, ktoré sa
oplatí vydať, určite sa pokúsim dostať to
do tlače. Už roky však odďaľujem prózu,
zameranú na moje detstvo a mladosť
z osobitného, subjektívneho aspektu.
Zmiešaný zbor Franza Schuberta
v budúcom roku oslávi 40. výročie
svojho vzniku. Ako sa pripravujete na
jubileum?
– Zatiaľ si držíme palce, aby sa vrátil
normálny život s normálnymi nácvikmi,
normálnymi vystúpeniami bez rúšok.
Práve prebiehajú Kodályove dni s viackrát
posunutým termínom. Rozhodli sme sa, že
sa ich nezúčastníme, okolnosti nedovoľujú,
aby sme si vedeli v pohode užiť hromadné
podujatie. (Rovnako mohli zmýšľať aj
iní: inokedy bývalo 17–18 účastníckych
zborov, teraz vycestovalo do Galanty iba
8.) Na jubileum sa pripravujeme (aj)
novými skladbami. Dlhujeme aj množstvom
pozvaní: nedokázali sme opätovať pozvania
viacerých partnerských spevokolov, aj to
musíme napraviť.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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XII. Pohronská verbovačka: S istými obmedzeniami, ale predsa.
V sobotu 11. septembra popoludní sa pred
Domom kultúry sformoval sprievod členov
niekoľkých folklórnych súborov, aby sa po
Mierovej ulici vydal k Námestiu sv. Jakuba.
Pestrý sprievod otváral koč s hudobníkmi
ťahaný koňmi, nasledovali ho speváci
a tanečníci. Hudbou a spevom pritiahli
pozornosť Želiezovčanov, aby ich nasledovali
na námestie, kde predviedli typickú pohronskú
verbovačku, ktorá je každý rok trochu iná.
Podobne aj galaprogram, v ktorom jednotlivé
súbory na pódiu predviedli svoje vystúpenia.
„Do obeda sme mali výuku ľudového tanca,
nacvičovali sme najmä tance dolného Pohronia.
To, čo tanečníci nacvičili, predviedli popoludní na
námestí. Galaprogram bol kratší, než po minulé
roky. Program potom pokračoval tanečným
domom v Dome kultúry. Zorganizovali sme
to tak, ako sme vedeli, a tento rok sme to
organizovali pre miestnych. Súborov malo
prísť viac, ale nie všetci členovia súborov sú
zaočkovaní. Niektoré súbory z Maďarska svoju
účasť odvolali dva-tri dni predtým,“ povedal
nám jeden z organizátorov Alexander Juhász.
Vystúpili súbory Rikkancsok zo Salky, BellőKonkoly-ege z Hurbanova, mládežnícke
folklórne súbory Hajnal z Veľkého Medera,
Nádas z Farnej, Kapuvár z maďarského
Kapuváru a domáci súbor Kincső. Podujatie
podporili: Fond na podporu kultúry
národnostných menšín a maďarské Fond
národnej kultúry, Fond Csoóri Sándor a Fond
národnej spolupráce.
(šh)

Organizátori kultúrnych podujatí sa väčšinou snažia
o propagáciu, aby prilákali čo najviac záujemcov.
Úspešnosť podujatí sa často meria aj počtom
divákov. Korona-kríza a opatrenia prinášajú mnoho
paradoxov. Napríklad, že organizátori sa snažia svoje
podujatia príliš nepropagovať, aby počet účastníkov
neprekročil stanovený limit alebo únosnú mieru.
Napríklad Celoštátny ľudovo-umelecký festival
alebo Pohronská verbovačka. Pritom po rôznych
lockdownoch a iných obmedzeniach ľudia pociťujú
istý hlad po kultúre a stretávaní sa na verejných
priestranstvách.

Ďakovný list darkyni

Primátor mesta Ondrej Juhász udelil v septembri 2021 mestské ocenenie – Ďakovný
list Beáte Tardovej, čím v mene samosprávy vyslovil hlboké uznanie za jej nezištný čin
v prospech mesta. Ocenená Levičanka
ponúkla mestu darom starožitný
nábytok
značnej
historickej
aj
materiálnej hodnoty, ktorý zdedila po
svojich rodičoch. „Pani Tordová bola
roky návštevníčkou našich kultúrnych
podujatí v kaštieli. Pred dvomi rokmi
sa mi ozvala, že po hlbokých dojmoch
z týchto hudobných podujatí dospela
k rozhodnutiu, že cenný dobový nábytok
nepredá, ale bezodplatne ho daruje mestu
Želiezovce. Nábytok sme previezli do
Želiezoviec začiatkom minulého roka,
využívame ho v múzeu a v kaštieli,
napríklad aj pri svadobných obradoch,“
povedal riaditeľ múzea a poslanec MsZ
Pavel Polka.
(foto: ik)

Schubert Fest s prekvapením
Siedmykrát sa Želiezovce stali jedným z dejísk medzinárodného
festivalu Schubert Fest. Podujatie organizované Spoločnosťou Franza
Schuberta sa uskutočňuje vo viacerých mestách na území Slovenska
a Rakúska. Okrem Želiezoviec sa koncerty konali v Leviciach
a Bratislave, festival bude pokračovať v októbri v Atzenbruggu
a záverečný koncert sa uskutočnil 13. 10. vo viedenskom hoteli
Sacher.
Želiezovské zastavenie Schubert Festu sa konalo 12. septembra

v miestnom Esterházyovskom kaštieli. Podujatie bolo obohatené
o literárno-historický kultúrny segment v podobe stretnutia so
spisovateľkou a bibliograou Annou Jónásovou, autorkou kníh Ženy
rodu Esterházyovcov I a II. V rámci prezentácie svojich diel autorka
prezradila, že prvá časť obsahuje zmienku o 311 ženských členoch
významnej rodiny, v druhej časti sa podrobnejšie venuje osudom 10
šlachtičien, medzi nimi Karolíny Esterházy.
Býva dobrým zvykom, že spoluorganizátor želiezovskej časti
festivalu, OZ Castellum Zeliz nielen bohato a na vysokej
úrovni pohostí návštevníkov podujatia, ale pripraví im aj určité
prekvapenie, zaujímavosť z oblasti miestnej histórie. Prekvapením
tohto ročníka bolo odhalenie zväčšených, donedávna na verejnosti
neprezentovaných portrétov Jána Karola Esterházyho a jeho
manželky Roziny. V odhalení vypomáhal predstaviteľovi OZ Pavlovi
Polkovi primátor Ondrej Juhász, ktorý prisľúbil aj zabezpečenie
zarámovania obrazov.
Priestorovo limitované publikum sledovalo v zrekonštruovanej
sále kaštieľa povznášajúci koncert v podaní klaviristky Krisztiny
Marouf, čelistky Henriky Graßau a huslistu Štefana Gyöpösa. Ostatní
záujemcovia sa snažili zachytiť aspoň časť hudobnej produkcie
na chodbe alebo na nádvorí kaštieľa. Dobrou správou pre nich je
pripravovaná rekonštrukcia kaštieľa, po ktorej sa podobné podujatia
budú môcť usporadúvať v obnovenom severovýchodnom krídle za
účasti väčšieho počtu kultúrychtivých návštevníkov.
(ik)
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Namiesto starej predajne nový supermarket
Na konci minulého roka bola zatvorená predajňa
potravín na Petőfiho ulici. Budova, ktorá si síce
pamätala veľa, no stále menej vyhovovala
súčasným požiadavkám, o niekoľko týždňov
navždy zmizla z povrchu zemského. V priebehu
niekoľkých mesiacov na jej mieste vyrástla úplne
nová, moderná predajňa - supermarket.
V piatok 10. septembra na slávnostnom otvorení
predseda predstavenstva spotrebného družstva
COOP Jednota Levice Roman Gubčo a primátor
mesta Ondrej Juhász spolu s kolektívom
predavačiek privítali čakajúcich prvých
zákazníkov predajne a vo svojich príhovoroch
vyjadrili presvedčenie, že sa bude zákazníkom
v novej predajni príjemne nakupovať.
“Pôvodná budova predajne už nespĺňala
parametre moderného obchodu, bola skôr
historická a o komforte nakupovania pre
zákazníka sa veľmi nedalo hovoriť. Navyše, štátne
kontrolné orgány opakovane pripomienkovali
technický stav budovy, hygienické podmienky
a dodržanie teplotných reťazcov nevyhnutných
pre predaj čerstvých potravín bolo náročné.
Na druhej strane ide o dobrú spádovú oblasť
a lokalitu, pôvodná predajňa tu vždy fungovala

ekonomicky veľmi dobre a preto sme sa rozhodli
posunúť to o level vyššie - postaviť a prevádzkovať
novú, modernejšiu a ekologickejšiu predajňu,“
povedal nám pri otvorení predseda
predstavenstva Roman Gubčo.
COOP Jednota Levice má v
Želiezovciach predajňu aj na
Fučíkovej ulici a nedávno prevzala
aj predajňu potravín na Ulici kpt.
Nálepku po zaniknutom reťazci
CBA. „Tú predajňu sme si zobrali do
prenájmu, aby sme mali kde dočasne
umiestniť náš personál, keď sme sa
rozhodli asanovať predajňu na Petőfiho
ulici. Som rád, že aj táto predajňa sa
sľubne rozbehla, na základe čoho sme
sa rozhodli ju prevádzkovať aj naďalej.
Aktuálne máme v Želiezovciach tri
predajne, myslím si, že je to tak akurát, vzhľadom
na širokú konkurenciu.“
Ostatné predajne potravín v Želiezovciach
prevádzkuje COOP Jednota Nové Zámky
(supermarkety na Komenského ulici a v
Mikule), LIDL a BILLA.
V novom supermarkete na Petőfiho ulici sme

Posedenie pri ľudovej piesni

Krásne sobotné popoludnie 18. septembra strávili matičiari
z MO Matice slovenskej v Želiezovciach spolu so svojimi
hosťami na posedení pri ľudovej piesni. Podujatie sa uskutočnilo
pri príležitosti jubilea založenia folklórnej speváckej skupiny
Vrbovianka, pôsobiacej pri MO MS Želiezovce. Podujatie svojou
účasťou podporil aj primátor mesta Ondrej Juhász a riaditeľ
Domu Matice slovenskej v Leviciach Miroslav Považan.
Po úvodnom emotívnom prednese Júlie Macákovej
prítomných privítala predsedníčka MO MS Magdaléna
Holková. Moderátorskú štafetu prebral Jozef Meliška
a priblížil prítomným posolstvo solúnskych bratov, ktorí
stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.
Staroslovienske písmo, ktoré priniesli na Veľkú Moravu, sa
ujalo. Do staroslovienčiny boli preložené náboženské liturgie aj
časť Biblie. Prvým dielom Konštantína Filozofa v tomto jazyku

bol Proglas, predslov k staroslovienskemu prekladu Biblie,
v ktorom poukázal na právo každého národa na vlastný
jazyk a nutnosť písomnej kultúry pre jeho intelektuálny,
kultúrny, spoločenský a náboženský život. A práve časť
Proglasu, tohto bohatstva pre náš národ, predniesla
členka výboru MO MS Mária Varkolyová, ktorú vystriedal
→10

sa boli pozrieť po dvoch týždňoch od otvorenia.
Videli sme to, čo sme čakali - fungujúcu predajňu
a nakupujúcich zákazníkov. Vedúca predajne

Helena Tóthová: „Robí sa nám tu dobre a potešili
sa aj zákazníci, ktorí sem predtým chodili. Ale
máme aj nových zákazníkov, z čoho máme radosť.
Snažíme sa im vyjsť v ústrety, pričom prijmeme aj
ich podnety na zlepšenie, aby sa im u nás príjemne
nakupovalo a aby boli uspokojené ich priania.“
(šh)

Workshopy pre žiakov ZUŠ

Umelecké vzdelávanie možno aj pre potrebu istého stupňa umeleckej slobody
občas vyžaduje aj vybočenie zo zaužívaných rámcov, napríklad z časovo
ohraničeného školského roka. V praxi to opakovane potvrdzuje želiezovská
ZUŠ Franza Schuberta, ktorá organizuje aktivity aj počas letných prázdnin.
Koncom augusta v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom
v Leviciach zorganizovala už 3. ročník Workshopu zborového spevu pre
členov školského
speváckeho
zboru
pod
vedením lektorky
a
interpretky
Moniky Bažíkovej.
„ Wo r k s h o p
bol
vydareným
a veľmi osožným
podujatím, keďže
vlaňajší
školský
rok
sme
pre
epidemiologické
obmedzenie nemohli pracovať spolu s členmi zboru toľko, koľko by bolo
potrebné a nevieme, ako sa situácia vyvinie v tomto školskom roku,“
poznamenala vedúca dirigentka školského zboru a riaditeľka školy Diana
Horváthová. Dodala, že škola bude vyhľadávať možnosti organizovania
podobných workshopov aj pre ostatných svojich žiakov so zameraním na
jednotlivé hudobné nástroje. Netrvalo dlho a podobného vzdelávania sa
mohli zúčastniť dvaja mimoriadne nadaní žiaci ZUŠ F. Schuberta. V rámci
Schubert Festu sa 10. septembra v kaštieli Esterházyovcov konal workshop
organizovaný v spolupráci Spoločnosti Franza Schuberta, OZ Castellum Zeliz
a ZUŠ F. Schuberta. Okrem klaviristu Levente Molnára a huslistu Samuela
Kóšu sa hudobného vzdelávania pod taktovkou rodiny Gyöpösovcov zúčastnili
aj žiaci ďalších umeleckých škôl zo Slovenska. Najšikovnejší z účastníkov,
medzi nimi aj domáci Levente Molnár, dostali možnosť prezentovať sa aj na
želiezovskom koncerte Schubert Festu.
(ik)
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(Pokračovanie z minulého čísla)
Práca s mládežou pokračovala aj krúžkovou
činnosťou a aj sériou školských turnajov o majstra
školy na jednotlivých základných školách, na CVČ

budúcnosť šachovej hry, na jej možné zmeny
a vývoj. Podstatnou novinkou a rozdielom oproti
klasike je hranie na šesťhranných políčkach
s jedným pešiakov a strelcom navyše.

a všetkým hráčom veľa šťastia, pevné zdravie, veľa
osobných a šachových úspechov. Nech majú vo
svojich partiách len ťahy pozoruhodné a silné (!?,
!!) a tých akýchkoľvek (~) nech je čo najmenej.

ako aj na gymnáziách. Spomenul by som hlavne
jeden rekord, a to 17 rokov neprerušenú turnajovú
sériu na ZŠ s VJM, na ktorej sa doteraz zúčastnilo
pod vedením pána učiteľa Kötelesa až 134 žiakov.
K tomuto obdobiu je potrebné priradiť aj vznik
rôznej šachovej literatúry. Básnická zbierka od A.
D. Lex „Šachové leto“, ktorá bola použitá v projekte
Šach na školách. Kurzové materiály „Učebné
diagramy, kontrolné otázky, úlohy a testy“ zase
v šachových krúžkoch. Nezabudnime ani na
šachovú knihu od Jána Machníka „Hexašach,
európsky šach“. Táto kniha poukazuje na možnú

Takže klub žije, a ako vidíme, nechystá sa do
dôchodku. Pod vedením terajšieho predsedu
MUDr. Dušana Forbaka, ktorý nahradil Ing.
Štefana Kuruca, pokračuje v ligových súťažiach
družstiev v Nitrianskom kraji, pokračuje
v rozbehnutých turnajoch jednotlivcov, ku ktorým
pribudol aj jeden nový formát, a to memoriál
Jozefa Kakačku. Samozrejme, práca s mládežou
taktiež bude pokračovať, a snáď sa dočkáme aj
krstu knihy o Hexašachu a aj turnaja jednotlivcov
v tejto hre. Nuž, a chystá sa aj dôstojná oslava 60.
výročia. Plány sú. Preto klubu poprajme dlhý život

Dúfajme, že aj šachová bohyňa Caissa nezabudne
a sem tam sa na nás aj trochu usmeje.
Ján Machník

September na strelnici
Na želiezovskej strelnici
sa
11.
septembra
konala súťaž v streľbe z
malokalibrovej pištole
a revolveru. Súťažilo
sa systémom nástrel
+15 rán na 25-metrový
terč 50/20, následne
na terč P135. Išlo
teda o dvojboj MPi.
Súťaže sa zúčastnilo
18 strelcov z územia
západoslovenského
regiónu.
Podujatie
sa
uskutočnilo
za
slnečného počasia, pričom boli dosiahnuté výborné výsledky.
Strelci boli zaradení do troch skupín: ženy, muži a seniori. V kategórii mužov zvíťazil
Richard Nosian zo Šurian výkonom 283 zásahov z 300 možných. Ako druhý sa umiestnil
Milan Vékony zo Želiezoviec s výkonom 279 zásahov a na treťom mieste skončil Andrej
Tóth Kurucz z Kamenného Mosta s 275 zásahmi. V kategórii žien sa nedala zahanbiť
Annamária Urbanová z Ipeľského Sokolca, ktorá zvíťazila s výkonom 222 zásahov. V
zápolení seniorov zvíťazil Ján Maturkanič z Hronských Kľačian, ktorý dosiahol 271
bodov. Na druhej priečke sa umiestnil František Csala zo Šiah s výkonom 252 bodov, na
treťom skončil Štefan Čudai zo Želiezoviec s výkonom 223 bodov.
Ľudovít Vanek

FUTBAL
V. liga – dospelí – Východ
Želiezovce – Podhájska 2:2 (1:2), Gatial,
Rotík
Želiezovce – Svodín 5:0 (1:0), Víglaš 2, Šál
2, Pompos
D. Ohaj – Želiezovce 1:2 (0:0), Rotík,
Duchoň
Želiezovce – Salka 2:3 (0:2), Šál 2
Šurany – Želiezovce 1:0 (1:0)
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Hurbanovo 10:1 (7:0),
Pompos 7, Bednár 2, Arvaj
Želiezovce – Kmeťovo 4:2 (3:1), Bernáth,
Arvaj, Pompos, Bedrich
Ivanka – Želiezovce 2:1 (1:0), Poracký
Želiezovce – Štúrovo 2:0 (1:0), Pompos,
Bednár
V. Meder – Želiezovce 4:0 (2:0)
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Komárno B 0:9 (0:3)
Štúrovo – Želiezovce 6:0 (1:0)
Želiezovce – Šurany 1:1 (1:1)
Šahy – Želiezovce 2:5 (0:2), Lakatoš 3,
Baláž, Bogdáň
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Želiezovce – Komárno B 2:2 (2:0), Lakatoš,
Hudák (vl.)
Štúrovo – Želiezovce 3:1 (1:0), Lakatoš
Želiezovce – Šurany 2:0 (1:0), Gáloš,
Lakatoš
Šahy – Želiezovce 3:0 (2:0)
(f)
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Posedenie pri ľudovej piesni
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Starosloviensky otčenáš v podaní FSS Vrbovianka.
Svojím vystúpením potom prítomných pobavila spevácka skupina
Hronka z Juru nad Hronom, kde pôsobí pri MO MS už vyše 40 rokov.
Vystriedal ich detský folklórny súbor Agátik zo ZUŠ Želiezovce,
ktorý sa prezentoval rôznymi tancami na slovenské ľudové piesne.
Podujatie pozdravila svojím vystúpením aj spevácka skupina
Šárovčanka zo Šaroviec, pôsobiaca pri MO MS Šarovce.
Domáca folklórna spevácka skupina Vrbovianka vznikla v roku 2015
pri MO MS Želiezovce a za ten krátky čas má za sebou množstvo
vystúpení na podujatiach organizovaných MO MS a mestom
Želiezovce. Vystúpila aj na Národných matičných slávnostiach
v Trnave, na udeľovaní cien za významné humánne činy v maďarskom
meste Nyírbátor i na Medzinárodnom folklórnom festivale „Takí

sme“ v Šahách. V jej repertoári sú slovenské ľudové, národné ale aj
partizánske piesne. Vo svojom vystúpení sa predstavila pestrou paletou
slovenských ľudových piesní.
V podaní všetkých súborov záverom zaznela prekrásna ľudová
pieseň „Kopala studienku“, ktorej melódia sa stala oficiálnou hymnou
Slovenska a hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“. Bodkou za
vydareným podujatím bolo vystúpenie skupiny K-M Duo zo Šaroviec,
ktorá vyzvala prítomných nie len do spevu, ale aj do tanca...
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja, mesta Želiezovce a iných sponzorov.
Zuzana Puchríková MO MS Želiezovce

Jesenná deratizácia 2021

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta, že v zmysle §
5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004
o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo
užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej
dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti, a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu
hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne
od 2. do 7. novembra 2021 upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo uhynutým
hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa
a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 2. do 8. novembra 2020. Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM
Mesto Želiezovce oznamuje občanov mesta, že organizuje zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov,
batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,
ktorý sa uskutoční od 25. októbra do 10.00 hod. dňa 29. októbra
2021 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúcom
sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo
vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
• objemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
• biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov
(pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
• drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
• vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo
Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali
pokyny obsluhy zberného dvora.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie
ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané
uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad
uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)
Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe
uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Dlho očakávaný začiatok prác na dobudovaní kanalizácie v meste mal
nastať ešte v prvej polovici roka. Je tu jeseň a ešte sa ani kopať nezačalo.
Časť verejnosti to vníma skepticky vo vzťahu k celkovej realizácii
mestskej investície. Posun harmonogramu je zapríčinený, ako sme sa
o tom zmienili aj v septembrovom čísle našich novín, komplikáciami pri
verejnom obstarávaní. Proces však napreduje. V prvom kole výberového
konania na dodávateľa stavebných prác predložili svoje ponuky desiati
uchádzači. Druhé kolo prebiehalo formou elektronickej aukcie, ktorá sa
konala 21. septembra.
(foto: šh)

Želiezovce majú opäť svojho reprezentanta v talentových televíznych
súťažiach. V jednej zo septembrových kôl 9. série súťaže na TV JOJ
Česko-Slovensko má talent sa predstavil Attila Péter Belák hrou
na elektrickej gitare. Mladý hudobník dal o svojom talente vedieť
aj vo svojom rodnom meste, či už na talentovej súťaži Ki a vagány
a vidékeny alebo nedávno na podujatí na námestí, keď si zahral
v prestávke oficiálneho programu. V televíznej súťaži sa predstavil
gitarovým sólom k skladbe Ozzy Osbourna a AC/DC. Porotu
presvedčil, štyrmi hlasmi za postúpil do ďalšieho kola.
(ik)
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ÚSPECH V PROJEKTE „MODERNEJŠIA ŠKOLA“
Úspech v projekte „Modernejšia škola“ priniesol našej škole opäť možnosť napredovania
a podpory inovatívnych prístupov vo výchovno-vzdelávacom procese. Spolu bolo
podaných 1845 projektov z celého Slovenska a sme veľmi hrdí, že náš projekt bol
jedným zo 144 úspešných a podporených projektov.
Z poskytnutých finančných prostriedkov sme sa rozhodli zútulniť spoločné
priestory chodby 2. poschodia a jednu učebňu na prízemí hlavnej budovy.
Chodba sa zmenila na kútiky s oddychovými zónami, relaxačnými vakmi,
stolným futbalom, čitateľskými kútikmi a kvetinovou výzdobou. V
presvetlených priestoroch chodby žiaci trávia čas medzi vyučovacími
hodinami, relaxujú, rozprávajú sa a oddychujú.
Na prízemí hlavnej budovy sme zriadili Zelenú triedu, ktorá umožňuje
podporu inovovaných prístupov vo výučbe. Modulárne tvary školských
lavíc a sedacie vaky podporujú skupinovú a tímovú prácu. Umožňuje
prechod od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam
výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa žiaka do výučby, tímovú
prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.
ZŠ Želiezovce

SIKER A „KORSZERŰBB ISKOLA”
PÁLYÁZATON
A Korszerűbb iskola pályázaton való sikeres részvételünk újabb előrelépést biztosított
iskolánknak az oktató-nevelői folyamat innovatív megoldásainak terén. A kiírás keretében
összesen 1845 pályázatot nyújtottak be egész Szlovákia területéről, és büszkék vagyunk
arra, hogy iskolánk projektje egyike volt a 144 támogatott pályamunkának.
A megítélt támogatásból otthonosabbá tettük a második emelet folyosóját
és a főépület egyik földszinti tantermét. A folyosón pihenőzsákokkal,
asztalifutballal, olvasósarkakkal és virágdíszítéssel ellátott pihehőzónákat
alakítottunk ki. A jól megvilágított helyiségekben a tanulók a tanórák
közti idejüket töltik, kikapcsolódnak, beszélgetnek, pihennek.
A főépület földszintjén Zöld osztályt alakítottunk ki, biztosítva
ezzel az oktatás innovatív megoldásainak támogatását. Az
osztály moduláris iskolapadjai és pihenőzsákjai lehetővé
teszik a csoportmunkát. Mindezzel lehetővé válik a
klasszikus típusú „frontális oktatásról” az oktatás innovatív
módszereire átlépni, ami elősegíti a tanulók aktívabb
részvételét az oktatásban, a csoportmunkát, a közös
problémamegoldást és a párbeszédet.
ZŠ Želiezovce
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

30. 09. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

484 260,97 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

314 950,83 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 862 712,80 €

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

CENY

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

(17-67)

Vývoz triedeného odpadu v r. 2021

SPOMIENKA

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Len kytičku kvetov a horiacu sviečku
Ti na hrob môžeme dať
a vo svojom srdci si Ťa navždy zachovať.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.
Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.
Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,

Dňa 1. októbra uplynulo päť rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, starý
otec

Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35:

Július Fűry.

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami
v tento deň naňho spomínali.
Manželka, syn a dcéra s rodinami.

,20. októbra, 24. novembra a 22. decembra.
Z obchodov: 21. a 22. 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.

(21-09)

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

Airola, Matti: Pletieme vrkoče (Fragment 2019)
Holandské a francúzske vrkoče, slávnostné účesy či vrkoče so
stužkou… Originálne a nápadité účesy teraz letia nielen u detí,
ale aj u dospelých!

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

(21-07)

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.

Gobbeti, Claudio: Pestovateľ snov (Fortuna Libri 2021)
Keď starý muž zapíše celú stranu na starom stroji, zasadí papier
do zeme, poleje ho a čaká, kým rastlinka nevyrastie do krásneho
stromu s korunou listov z kníh.
Prebuďte v deťoch lásku k čítaniu podmanivým rozprávaním,
ktoré im otvorí dvere do sveta fantázie.

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

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

Az Optosan optika

Havranová, Ivana: Keď umrie láska (Marenčin 2021)
Začína sa to nesmelými pohľadmi, romantickým randením na
lavičkách v parkoch. Nasledujú kiná, divadlá, spoločné večere, spoločné
bývanie. Svadba však všetko mení a svet sa často obráti naruby.

Želiezovce - Svodov 121

Benkő László: Mátyás király (Lazi, 2019)
A trilógia a 15. század második felének autentikus és részrehajlás
nélküli bemutatása. A szerző olvasmányos, regényes formában, de a
történettudomány által feltárt adatokra építve ábrázolja a kor szinte
összes magyarországi vonatkozású politikai szereplőjének tetteit, a
korabeli politikát meghatározó egyéb tényezőket és mozgatórugókat.
Frei Tamás: Bábel (Alexandra, 2019)
A terrorizmust a drótkerítés sem képes megállítani. A modernkori
népvándorlás bábeli zűrzavarában minden lehetséges!
Gaiman, Neil: Csillagpor (Agave könyvek, 2019)
Falva falva egy aprócska település Angliában. A falu határában
húzódó falról kapta a nevét, amely elválasztja az emberi világot a
varázslatok birodalmától. Egy hűvös októberi estén a fiatal Tristran
orn hullócsillagot lát a falon túl a földre zuhanni, és hogy elnyerje
a gyönyörűséges Victoria kezét, megígéri a lánynak: elhozza neki a
lehullott csillagot.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

október 2021
Fiatalabbak is éltek a helyben
való oltakozás lehetőségével

Augusztusban a Zselízen ideiglenesen a T18-as tornateremben létesített
oltóponton 210 érdeklődőt oltottak be a COVID-19 betegség ellen. Egy
hónappal később, szeptember 16-án és 17-én ugyanott biztosították
számukra a második oltást. Az egészségügyi személyzetet és a Pfizer
típusú oltóanyagot a komáromi Medchir K. biztosította.
A második oltás szervezési feladatait is a városi hivatal vállalta fel,
amelynek dolgozói előre értesítették az augusztusban első ízben
beoltott személyeket a második vakcina felvételének időpontjáról.
Bár az értesítettek egyike sem jelezte, hogy bármi akadálya lehet
a második oltás felvételének, végül mindenféle magyarázat nélkül
néhányan mégsem jelentek a szeptemberi oltáson. A zselízi ideiglenes
oltópontot elsősorban az idősek és a mozgáskorlátozottak számára
létesítették, ennek ellenére több fiatal érdeklődő is részt vett a T18-as
tornateremben az oltáson, elkerülve ezzel a környező városok állandó
oltóközpontjaiba utazást.
Szeptember végéig 3262 zselízi lakost oltottak be a COVID-19 elleni első
dózissal (48,79%) és 3147 lakost a második adaggal (47,05%).
(ik)
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Őszi rágcsálóirtás –2021

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket, hogy a Zselíz
környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű
Rendelet 5. paragrafusának 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente
legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni
ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét
folyamán.
Mivel elérkezett az őszi rágcsálóirtás ideje, felhívjuk a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók
elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2021. november 2. és 7. között az egész
városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik
magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, november
2. és 8. között pedig lehetőleg ne engedjék őket szabadon! Közreműködésüket köszönjük.

KÖZLEMÉNY

Ismét van zselízi képviselője egy tehetségkutató tévéműsornak. A
JOJ tévécsatornán futó Česko-Slovensko má talent (Cseh-Szlovákia
tehetségei) 9. évadjának egyik szeptemberi műsorában Belák Attila
Péter gitárprodukciójával szerepelt. Az iú zenész tehetségéről
szülővárosában már több alkalommal is meggyőződhettünk, akár a Ki
a vagány a vidéken c. tehetségkutató műsorban, akár a közelmúltban
a főtéren tartott műsor szabad perceiben rögtönzött előadásának
köszönhetően. A tévés vetélkedőn egy Ozzy Osbourne és egy AC/DC
szám gitárszólójával mutatkozott be. A zsűrit meggyőzte, négy igen
szavazattal jutott tovább a következő fordulóba.
(ik)

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. október 25-től
október 29-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus
készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett
található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve.
Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában
(dobozban, palackban) kell lennie.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvarban nyitvatartási időben az egész év folyamán elhelyezhető
• nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
•
kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
• kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, járólap, stb.)
• osztályozott papír-, üveg- és fahulladék.
Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent
említett hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot a kijelölt
helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az
elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.

A Barsi Egyházmegye új tisztségviselőit iktatták be Zselízen
szeptember 12-én a református templomban tartott ünnepi
istentiszteleten. Révész Tibor zselízi lelkészt esperessé, az
ipolysági Oros Zoltánt gondnokká avatták. A beiktatási
istentiszteleten Rákos Lóránt, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház lelkészi közjegyzője hirdetett igét. Az
újonnan beiktatott zselízi esperest, valamint Cserba Gabriellát
zsinati képviselőnek is megválasztották.
(ik, fotó: Nagy Eszter Réka)

2021. október
A zselízi sakk 60 éve
(Befejezés.)
Az iúsággal való munka szakköri
tevékenységgel is párosult, ami azzal járt,
hogy iskolai tornákat rendeztek az egyes
alapiskolákban, a szabadidőközpontban
és a gimnáziumokban az iskola mestere
címért. Megemlíteném ezzel kapcsolatban
azt a töretlen 17 évet, amely alatt a magyar
alapiskolában Köteles tanár úr vezetésével,
134
tanuló
részvételével
rendeztek
sakktornát. Ehhez az időszakhoz tartozik
a különféle sakkirodalom keletkezése is. A.
D. Lex „Sakknyár” c. verses kötetét a Sakk
az iskolákban projekt keretében használták.
„A tanítási diagramok, kontrollkérdések,
feladványok és tesztek” c. tanfolyamokra
készült anyagot a sakk-szakkörökben
használták. Ne feledkezzünk meg Ján

Machník sakk-könyvéről sem, amely
„Hexasakk, európai sakk” címmel jelent
meg. Ez a kötet a sakkjáték lehetséges
jövőjéről szól, az esetleges változásokról,
a fejlődésről. A klasszikus játékkal
szemben lényeges újdonságként szerepel
a hatszögtáblán való játék, amely során
egy futóval és egy gyaloggal több van a
táblán.
A klub láthatóan él és virul, nem
készül nyugdíjba vonulni. Kuruc István
mérnököt dr. Forbak Dušan váltotta
az elnöki poszton, az ő vezetésével
folytatódik a nyitrai kerületi ligás
szereplés csapatszinten,valamint az egyéni
megméretések, plusz egy új versenyben,
a Jozef Kakačka emlékversenyen való
részvétel. Az iúsággal való munka
továbbra
is
folytatódik,
és
remélhetőleg megjelenik
a hexasakkról szóló
új kiadvány, és egyéni
torna is lesz ebben
az újfajta játékban.
Ugyanakkor készülnek
a 60. évforduló méltó
megünneplésére
is.
Tervek
vannak.
A
klubnak hosszú életet, a
játékosoknak szerencsét,
jó egészséget, személyes
és
sportsikereket

Szeptember a lőtéren
A zselízi lőtéren szeptember 11-én sportlövő versenyt tartottak kiskaliberű pisztoly és
revolver fegyvernemben. A versenyen a következő rendszert alkalmazták: alap + 15 lövés
25 méteres távolságon
50/20-as céltáblára, majd
a következőben P135-ös
céltáblára. A versenyen
18
nyugat-szlovákiai
régióból
érkezett
sportlövész vett részt. A
rendezvényt napfényes
időben tartották, ennek
megfelelően a résztvevők
kitűnő
eredményeket
értek el.
A
lövészek
három
k a t e g ó r i á b a n
versenyeztek:
férfiak,
nők,
szeniorok.
A
férfiak kategóriájában a nagysurányi Richard Nosian győzött 283 ponttal (az elérhető
300-ból). A második helyen a zselízi Milan Vékony végzett 279 ponttal, a harmadikon a
kőhídgyarmati Tóth Kurucz Endre 275 találattal. A nők kategóriájában szép eredményt ért
el az ipolyszakállosi Urbán Annamária, aki 222 találattal nyerte el a győztesnek járó kupát. A
szeniorok versenyében a 271 pontot elérő garamkelecsényi Ján Maturkanič vitte el a pálmát.
A második helyen az ipolysági Csala Ferenc végzett 252 ponttal, a dobogó harmadik fokára a
zselízi Čudai István léphetett, aki 223 pontot ért el.
Vanek Lajos
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kívánunk.
Játszmáikban
legyenek
figyelemreméltó és erős lépéseik (!?, !!) a
másmilyenekből (~) legyen minél kevesebb!
Reméljük, hogy a sakk istennője, Caissa nem
feledkezik meg rólunk, és gyakran ránk
mosolyog.
Ján Machník
LABDARÚGÁS
V. liga – felnőttek – kelet
Želiezovce – Podhájska 2:2 (1:2), Gatial,
Rotík
Želiezovce – Svodín 5:0 (1:0), Víglaš 2, Šál
2, Pompos
D. Ohaj – Želiezovce 1:2 (0:0), Rotík, Duchoň
Želiezovce – Salka 2:3 (0:2), Šál 2
Šurany – Želiezovce 1:0 (1:0)
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Hurbanovo 10:1 (7:0),
Pompos 7, Bednár 2, Arvaj
Želiezovce – Kmeťovo 4:2 (3:1), Bernáth,
Arvaj, Pompos, Bedrich
Ivanka – Želiezovce 2:1 (1:0), Poracký
Želiezovce – Štúrovo 2:0 (1:0), Pompos,
Bednár
V. Meder – Želiezovce 4:0 (2:0)
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Želiezovce – Komárno B 0:9 (0:3)
Štúrovo – Želiezovce 6:0 (1:0)
Želiezovce – Šurany 1:1 (1:1)
Šahy – Želiezovce 2:5 (0:2), Lakatoš 3,
Baláž, Bogdáň
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Želiezovce – Komárno B 2:2 (2:0), Lakatoš,
Hudák (vl.)
Štúrovo – Želiezovce 3:1 (1:0), Lakatoš
Želiezovce – Šurany 2:0 (1:0), Gáloš,
Lakatoš
Šahy – Želiezovce 3:0 (2:0)
(sz)
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Zselízi Hírmondó

A régi üzlet helyett új szupermarket
A múlt év végén zárt be a Petőfi utcai
élelmiszerüzlet. A gazdag múlttal rendelkező
épület egyre kevésbé felelt meg az aktuális
követelményeknek, ezért néhány héttel a
bezárás után eltűnt a föld színéről. Néhány
hónap leforgása alatt teljesen új, korszerű
szupermarket jellegű üzlet létesült a helyén.
Szeptember 10-én, pénteken az új üzlet
megnyitóján a lévai COOP Jednota
fogyasztási szövetkezet elnöke, Roman
Gubčo, Juhász András polgármester az
eladói kollektívával együtt fogadta az első
vásárlókat, és köszöntőikben kifejezték
meggyőződésüket, hogy az új üzletben
kellemes körülmények közt lehet majd
vásárolni. „Az eredeti, történelmi jellegű
épület nagyon korszerűtlen volt, nem
felelt meg a modern elvárásoknak, a
komfortos bevásárlásról nem is szólva.
Emellett az ellenőrző szervek az épület
állagát, a bevásárlás egészségügyi feltételeit
kifogásolták, nehéz volt betartani az egyes
élelmiszer tárolásának javasolt hőmérsékletét.
Másrészt jó volt az üzlet vonzásterülete, a

régi bolt nagyon jól működött, ezért úgy
döntöttünk, magasabb szintre fejlesztjük – új,
korszerűbb és környezetkímélőbb üzletet
építünk és üzemeltetünk” – nyilatkozta az
üzlet megnyitása alkalmával Roman Gubčo.
A lévai COOP Jednota szövetkezet Zselízen
a Fučík utcában is működtet egy üzletet,
és nemrég vette át a Nálepka százados
utcában a CBA hálózat után megüresedett
üzlethelyiséget is. „A boltot azzal a céllal
vettük bérbe, hogy az ideiglenesen
bezárt Petőfi utcai üzletben felszabadult
eladónőinket helyezzük itt el. Örömünkre
az üzlet forgalma ígéretesen növekedett,
ezért döntöttünk úgy, hogy továbbra
is fenntartjuk. Jelenleg Zselízen három
üzlettel rendelkezünk, ami – úgy gondolom
– figyelembe véve a széles konkurenciát
éppen megfelelő.”
További élelmiszerüzleteket városunkban
az érsekújvári COOP Jednota (a Komenský
utcai és a garammikolai szupermarket), a
LIDL és a BILLA üzemeltet.
A Petőfi utcai új szupermarketben két héttel

Megjavították a kiskertek
bevezetőútját

Idén tavasszal tájékoztattunk lapunk olvasóit arról, hogy
az egykori vágóhíd mögötti kiskertek – más néven
malom melletti terület – tulajdonosai kéréssel fordultak
a városhoz a bekötőút javításával kapcsolatban. Kérésük
szeptember elején teljesült, amikor a bevezető utat
300 méteres szakaszon kijavították. Minderről Bócz
Lajos tájékoztatta szerkesztőségünket, akinek két
fia hétvégiházas kiskert-tulajdonos a szóban forgó
területen.
„Szeretnék köszönetet mondani a városnak és az
AX Stavas vállalatnak a malom melletti kiskertek
bekötőútjának
javításáért,
amelyet
példaértékű
együttműködésben végeztek. A vállalat képviselője,
Vladimír Turčan 120 tonna tört kavicsot ajánlott fel
ingyenesen az útszakasz javítására, amelyet a városi
hivatal dolgozói végeztek el Haris Péter vezetésével.

Együttműködésük eredményeként megújult a kiskertek
bevezetőútja, amely rossz idő esetén is járható lesz,
és sok kiskert-tulajdonosnak megkönnyíti telkének
megközelítését az egész év folyamán.”
(ik)

a megnyitás után látogattunk el újra. Azt
láttuk, amit vártunk – egy működő üzletet és
vásárlókat. Tóth Ilona üzletvezető: „Szeretünk
itt dolgozni, és örömmel járnak vissza a régi
vevőink is. Vannak új vásárlóink is, aminek

nagyon örülünk. Próbálunk megfelelni
az igényeiknek, többek közt azzal is, hogy
figyelembe vesszük észrevételeiket, hogy a
vásárlás kellemesebb legyen, és a vásárló
óhaja teljesüljön.”
(šh)

Továbbképzésen a művészeti
alapiskolai diákjai

A művészeti nevelésnek, talán a művészi szabadság bizonyos szintű igénye
miatt olykor szüksége lehet arra, hogy kilépjen a megszokott keretekből,
például a tanéven kívüli képzésre. A zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola ezt a gyakorlatban is bizonyítja, hiszen több rendezvényét a nyári
szünidőben valósította meg. Augusztus végén a lévai Regionális Művelődési
Központtal együttműködve rendezték meg az iskolai énekkar tagjainak
továbbképzését Monika Bažíková lektor és előadó szakmai vezetésével.
„A továbbképzés jól sikerült, és hasznos rendezvénynek bizonyult, hiszen
a tavalyi tanévben a
j ár v ány ü g y i
intézkedések
miatt
nem
tudtunk
a
tervezett
terjedelemben
foglalkozni
az
énekkarosokkal,
és
nem
tudjuk,
hogyan alakulnak a
körülmények ebben a
tanévben” – jegyezte
meg az iskolai kórus
karnagya,
Horváth
Diana
igazgatónő.
Hozzátette, hogy az iskolavezetés keresi a hasonló workshopok rendezési
lehetőségét a többi, különféle hangszeren tanuló növendéke számára is.
Nem telt el hosszú idő, és hasonló képzésen vehetett részt a Franz Schubert
Művészeti Alapiskola két, rendkívül tehetséges tanulója. A szeptemberben
tartott Schubert Fest zenei rendezvénysorozat keretében szeptember 10-én
az Esterházy-kastélyban továbbképzést tartottak a Franz Schubert Társaság, a
Castellum Zeliz polgári társulás és a művészeti alapiskola közreműködésével.
A két zselízi növendék, a zongorista Molnár Levente és a hegedűs Samuel
Kóša mellett az ország további zeneiskoláinak néhány tehetséges tanulója is
részt vett a Gyöpös család vezetése alatt folyó továbbképzésen. A legügyesebb
résztvevők – köztük a hazai Molnár Levente is – fellépési lehetősége kaptak a
Schubert Fest zselízi koncertjén is.
(ik)
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XII. Garam-menti verbunktalálkozó: korlátozásokkal
Szeptember 11-én, szombaton délután
a művelődési otthon előtt néhány
folklórcsoport kezdett gyülekezni, hogy a
Béke utcán keresztül a Szent Jakab térre
vonuljanak. A sokszínű felvonulást egy
lovasfogat vezette, amelyet énekesek és
táncosok követtek. A zenével és a tánccal a
zselízi lakosok figyelmét próbálták felkelteni,
hogy kövessék őket a főtérre, ahol az
évről-évre némileg változó, ám fő jegyeiben
tipikus Garam-menti verbunktalálkozót
tartották. Ezt gálaműsor követte, amely során
a résztvevő folklórcsoportok mutatták be
műsorukat.
„Délelőtt néptánc-oktatáson vettünk részt,
elsősorban az Alsó-Garamenti régió táncait
gyakoroltuk. Amit táncosaink megtanultak,
délután a főtéren adták elő. A gálaműsor
ugyan rövidebb volt, mint az elmúlt években,
de a műsor ezt követően is folytatódott, a
művelődési otthonban táncházat tartottunk.
Az idei Garam-menti verbunktalálkozó
nem az Ilyenek vagyunk fesztivál keretében
valósult meg. Úgy szerveztük meg, ahogy
tudtuk, idén elsősorban a helyiek számára.
Eredetileg több csoport vett volna részt, ám
nem minden tagjuk volt beoltva. Néhány
magyarországi csoport két-három nappal
a rendezvény előtt lépett vissza” – mondta
Juhász Sándor, az egyik főszervező.
A műsorban fellépett a szalkai Rikkancsok, az
ógyallai Bellő-Konkoly-ege folklórcsoport,
a nagymegyeri Hajnal, a farnadi Nádas, a
kapuvári Kapuvár és a hazai Kincső iúsági
csoport. A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális
Alap, a Nemzeti Kultúralap, a Csoóri Sándor
Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatta.
(šh)

A kulturális rendezvények szervezői általában
igyekeznek minél hatékonyabban propagálni
műsoraikat, hogy minél több látogatót vonzzanak.
Sikerüket gyakran a résztvevők számával is mérik.
A korona-időszak és az itnézkedések számos
paradoxonhoz vezettek. Például, hogy a szervezők
nem népszerűsítik a rendezvényeiket, hogy
a látogatók száma ne lépje túl a meghatározott
értéket. Példa erre az Országos Népművészeti
Fesztivál vagy a Garam-menti verbunktalálkozó.
Pedig a különféle lezárások és egyéb korlátozások
után az emberek késztetést éreztek, hogy kulturális
rendezvényeken vegyenek részt és találkozzanak
a szabadban.

Köszönőlevél az ajándékozónak

Juhász András polgármester 2021
szeptemberében városi kitüntetést
–
Köszönőlevelet
ajándékozott
Beáta Tardovának, hogy ezzel az
önkormányzat nevében is kifejezze
elismerését városunk érdekében tett
önzetlen cselekedetéért. A kitüntetett
lévai hölgy a szülei után megörökölt
régi,
értékes
bútordarabokat
adományozott a városnak. „Beáta
Tardová éveken keresztül részt vett a
kastélyban tartott rendezvényeinken.
Két évvel ezelőtt azzal keresett fel,
hogy a zenei rendezvényeink mély
benyomásától vezérelve arra az
elhatározásra jutott, hogy a tulajdonába
került értékes korabeli bútorokat nem
értékesíti, hanem Zselíz városnak ajándékozza. A bútorokat tavaly év elején szállítottuk Zselízre, a
múzeumban és a kastélyban – például az ott tartott házasságkötések alkalmával – használjuk őket”
– nyilatkozta a zselízi múzeum igazgatója, Polka Pál városi képviselő.
(fotó: ik)

Schubert Fest – meglepetéssel
Hetedik alkalommal rendezték meg a Schubert Fest egy rendezvényét
Zselízen. A Franz Schubert Társaság által szervezett rendezvény
Szlovákia és Ausztria több színhelyén valósul meg, szeptemberben
Zselíz mellett Léván és Pozsonyban, majd októberben Atzenbruggban,
a zárókoncertet 13-án a bécsi Sacher-szállóban tartják.
A zselízi rendezvényt szeptember 12-én tartották az

Esterházy-kastélyban. A zenei részt irodalmival tarkították az Anna
Jónásovával tartott író-olvasó találkozó formájában. Ennek keretében
mutatta be a szerző az Esterházy család asszonyai című könyvének I.
és II. részét. A bemutató keretében elmondta: az első rész a jelentős
család 311 nőtagjáról emlékezik meg, a másodikban 10 úrhölgyet
mutat be részletesebben, köztük Esterházy Karolinát.
A résztvevők már hozzászokhattak, hogy a fesztivál zselízi részét
szervező Castellum Zeliz polgári társulás nemcsak hogy gazdagon
megvendégeli a látogatókat, hanem minden alkalommal egy-egy
helytörténeti jellegű meglepetést is tartogat számukra. Az idei
évad meglepetése Esterházy János Károly és felesége, Rozina eddig
ismeretlen portréjának bemutatása volt. Leleplezésükben Polka
Pálnak városunk polgármestere, Juhász András segített, aki a város
nevében ígéretet tett, hogy bekeretezteti a portrékat.
A hely szempontjából korlátozott számú nézőcsapat a kastély
felújított helyiségében felemelő koncerten vehetett részt Marouf
Krisztina zongoraművész, Henrika Graßau csellóművész és
Gyöpös István hegedűművész előadásában. A többi látogató
a folyosón és az udvaron próbálta elkapni az előadás egy-egy
részletét. Számukra jó hír, hogy rövidesen elkezdődik a kastély
bejelentett felújítása, amelyet követően a helyreállított északkeleti
szárny nagyobb befogadóképességű helyiségében tarthatnak majd
hasonló előadásokat.
(ik)
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A napfény áthatol – kórusgyűjtemény Zselízről
Idén, 2021-ben jelent meg A napfény áthatol
címmel egy 120 oldalas kórusgyűjtemény
a Lilium Aurum kiadásában, amelynek
szerzője a zselízi Horváth Géza. A zselízi
énekkarok alapító karnagyát, nyugalmazott
pedagógust a kiadványról kérdeztük.
Milyen műveket tartalmaz a nemrég
megjelent kiadvány?
– Nagyjából az utolsó tíz év „termésének”
komolyzenei részét. Egy-két olyan mű is
belekerült, amely régebben született, de
„kiállta az idő próbáját”. A kötet első részébe
egyneműkarok, a második részébe vegyeskari
művek kerültek. Mindkét részben vannak
egyházi és világi művek is.
Nem ez az első ilyen jellegű
kórusgyűjteményed. Tavaly és néhány
évvel ezelőtt is jelent meg egy-egy ilyen
kiadványod. Milyen kapcsolat, illetve
milyen eltérések vannak köztük?
– A 2011-ben megjelent Este van, este van
című kötetnek hasonló a felépítése, mint a
most megjelent A napfény áthatol... címűnek:
egyneműkarok és vegyeskarok, egyházi és profán
művek egyaránt találhatók benne. Mindkét
kötet egy-egy válogatás, hiszen időközben
ennél sokkal több kórusművem született,
de ezek a „legkedvesebbek”, mert már vagy
a saját repertoárunkban szerepelnek, vagy
mások kérésére születtek, és ezért remélhető,
hogy megjelennek majd (vagy már meg is
jelentek) más kórusok műsorában is. Teljesen
más jellegű a tavaly novemberben megjelent
Különös éjszaka volt... Ez a könnyűzenei
kórusfeldolgozásaimat tartalmazza, amelyeket
a Franz Schubert Vegyeskarban „örömzenélésre”
használunk, de tévedés lenne azt hinni, hogy
ezeket könnyebb megtanulni, mint egy
komolyzenei művet. Persze, olyan
alaposan begyakorolva és könnyedén
kell előadni, hogy a közönség
ne érezze mögötte a sok-sok
próbanapot. Huszár László
ötlete volt, hogy hiánypótló
kiadványként
adjuk
ki örökzöld-feldolgozásaimat a
Szlovákiai Magyar
Művelődési
Intézet
égisze alatt. Hogy tervünk
valóra váljék, támogatók
után kellett néznünk. Nem
remélt összeg gyűlt össze.
Büszke vagyok rá, hogy egykori
munkahelyem, a Zselízi Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola lett
a
kiadvány csúcstámogatója. Amikor már kézben
tartottuk a kiadványt, akkor jött Huszár László
az ötlettel, hogy a többlettámogatásokból adjuk
ki a komolyzenei műveimet is. Az elhatározást
tettek követték, januárra összeállt az anyag,

már Mézes Attila borítóterve is elkészült, amikor
(egészen pontosan január 28-án) Huszár László
közölte velem, hogy a születésnapomra, tehát
március nyolcadikára a kezünkben lesz a kötet.
Egyúttal arra kért, hogy február 12-éig már ne
hívjam őt, addigra el fog készülni a nyomdakész
változat. Február 8-án jött a megdöbbentő hír:
Huszár László a Covid áldozata lett. Kellett
néhány hét, hogy végiggondoljam, ki fejezi
be a munkát. Segítségemre sietett Hodossy
Gyula, aki az utolsó centig magára vállalta
a nyomdaköltségeket. Kellett egy tördelő is:
Mészáros Angelika vállalta, hogy újratördeli az
egész anyagot. Így jelenhetett meg július végén
a Lilium Aurum kiadóban A napfény áthatol...
a – korábban Huszár László által gondozott
– Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 81.
köteteként.
Kinek ajánlod a kiadványt?
– Elsősorban karnagyoknak
és olyan kórusénekeseknek,
akiknek
a
karnagyai
érdeklődéssel
forgatják
a
kötetet. A kiadott művek
között
vannak
nagyon
igényesek is (ilyen – például a
Hodossy Gyula költeményére
született címadó mű), de
olyan gyermekkari vagy akár
vegyeskari darabok is, amelyeket a kezdő
kórusok is képesek elsajátítani.
Lapunk
nyelvi
szerkesztőjeként
is
tevékenykedsz, így tudom, hogy néhány
évvel ezelőtti nyugdíjba vonulásod
egyáltalán nem jelentette azt, hogy azóta
több a szabadidőd, és ezért jelent meg
most a kórusgyűjtemény. Mi az időzítés
apropója? Mivel foglalkozol mostanában?
– Először is szögezzük le: nagyon szerettem
tanítani, mégis nagyon örültem, amikor
végre nyugállományba vonultam,
mert
rengeteg
járulékos
kötelességet
„tapasztottak”
a pedagógusok munkájához.
Elsősorban
a
bürokrácia
megnövekedésére
gondolok.
Ezek egyre inkább fárasztottak,
és hallom, azóta sem lett jobb a
helyzet. A matematikától azonban
most sem szakadtam el. Immár
27. éve szervezem a Katedra
Matematikaversenyt.
Ehhez
rengeteg feladatot kell alkotnom, de
az elődöntők és a döntők lebonyolítását
is aprólékosan elő kell készítenem. E sorok
írásakor épp – a Covid miatt elhalasztott
– tavalyi verseny rendkívüli döntőjére készülök.
A tankönyvfordítást sem hagytam abba,
most a hatodikosok tankönyvén dolgozom.
A kántorkodást is komolyan veszem, egy
„köznapi” szentmisére is komolyan készülök;

gyakorlás nélkül sohasem ülök az orgona mögé.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos
Kórusának 1978 óta vagyok tagja, 1983 óta
krónikása. Néha úgy érzem: talán „túlvállaltam
magam”, mert ott van még a zenekar is: egykori
zenésztársaimmal járunk össze hetente egyszer,
hogy a hatvanas—hetvenes—nyolcvanas évek
zenéiből építsük fel újra régi repertoárunkat. De
ez már tényleg a kikapcsolódás kategóriájába
tartozik. Hogy a kórusgyűjteményeket sikerült
kiadni, ahhoz nagy mértékben a járványügyi
bezártság is hozzájárult, hiszen a legkeményebb
időszakban énekkari próba sem volt, templomba
sem lehetett járni, és a zenekari próbákat is
szüneteltettük. Az időzítésnek leginkább ez
volt az apropója. Igaz, A napfény áthatol...
belső borítóján ez olvasható: „Megjelent
a szerző 70. születésének
évében”, de ez egyrészt véletlen,
másrészt nyelvileg is helytelen
(hiszen nekem nem volt
70. születésem), talán más
szórenddel igaz lenne. Huszár
Laci valóban úgy tervezte, hogy
a 70. születésnapomon jelenjen
meg, és viccesen megjegyezte,
hogy ha nem sikerül az én
„hetvenesemre” kiadni, akkor
majd az övére. Ez pedig
mostanában lett volna: október 31-én. Hogy
mivel foglalkozom mostanában? Mindennel,
amit az imént felsoroltam.
Dolgozol újabb kórusgyűjteményen, illetve
más jellegű publikáción?
– Célzottan nem dolgozom kórusgyűjteményen.
Majd ha összegyűlik újabb néhány mű, amely
megérdemli a nyilvánosságot, bizonyára
igyekszem majd sajtó alá rendezni. Viszont
már évek óta tologatom azt a prózai anyagot,
amely a gyermekkoromra, iúkoromra
próbál emlékezni egy sajátos és meglehetősen
szubjektív szemszögből.
A Franz Schubert Vegyeskar jövőre
ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.
Mivel készültök a jubileumra?
– Egyelőre azért szurkolunk, hogy visszatérjen
a normális élet normális próbaidőkkel,
normális (maszknélküli) előadásokkal. A
többször odább tologatott Kodály Napok
éppen most zajlanak, amikor ezeket a sorokat
írom. Úgy döntöttünk, nem megyünk el; nem
olyanok a körülmények, hogy zavartalanul
élvezhessünk egy tömegrendezvényt. (Mások
is így gondolhatták: a korábbi 17—18-cal
szemben idén mindössze 8 kórus utazott el
Galántára.) A jubileumra új művekkel (is)
készülünk. Rengeteg meghívással tartozunk;
sok baráti kórus meghívását nem sikerült
viszonoznunk; ezt is pótolnunk kellene.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Zselízi Hírmondó 5

2021. október

Házakat építenek, lakásépítést is terveznek.
Minden városrészben.
Zselízen a MIHACO K. is foglalkozik
lakásépítéssel. Miroslav Hasznos ügyvezető

elmondta, hogy jelenleg családi házak
építésén dolgoznak, ám ambiciózus terveik
vannak lakásépítés terén is. „Lakásépítéssel
2000-től foglalkozunk, ez idő alatt kb. 1000
lakást építettünk vagy újítottunk fel az
országban, többek közt Léván 115 lakást

a Nálepka százados utcában és 52 lakást a
Len utcában. Az utóbbi időben egyre inkább
Zselízen
is
aktívak vagyunk.
Garammikolán
5 családi házat
építettünk,
jelenleg
két
házat
építünk
Zselízen. Jók a
visszajelzéseink
mind
a
minőséget, mind
a határidőket és
az árat illetően,
ezért
tovább
szeretnénk folytatni a családi házak építését.”
A házépítés mellett további ingatlanfejlesztést
is
terveznek,
méghozzá
nemcsak
Zselízen, hanem az egyes városrészekben
is. „Előrehaladott stádiumban van a
garammikolai lakásépítés előkészítése. A

városrészben három épületben 18 lakás
létesül. Megkaptuk az építési engedélyt, a
szükséges részletek előkészítése után ősszel
megkezdődhet az építkezés. Nyolc lakás
felépítését tervezzük Szódón, ahol akár
már idén kezdődhetnének a munkák. Már
évekkel ezelőtt jeleztük, hogy érdeklődünk
a városközpont beépítése iránt. A Béke
utcai telekre kidolgozott, Schubert komplex
nevű projektünket már ismerik a zselíziek,
külön honlapot készítettünk hozzá, ahol
a látványtervek is megtekinthetőek. A
visszajelzések nagyon jók, erről tanúskodik
a honlap látogatottsága és a közösségi
oldalakon található hozzászólások is. Mivel a
város peremvidékein is szeretnénk beruházni,
lakásépítést tervezünk Nagypusztán is.
Több lakás építésével számolunk. Ez lenne
a legnagyobb helyi projektünk, már az
előkészületek is nem kevés kiadással járnak,
ezért megvalósítása az előbb említett helyi
beruházások függvénye.”
(ik)

Átadták a Magyar Ház történelmi Sacher-pincéjét
Ünnepélyes keretek között adták át a zselízi
Magyar Ház történelmi, Sacher-pincéjét
2021. szeptember 10-én. A rendezvényt több
jeles személyiség is megtisztelte jelenlétével,
a szalagot Potápi Árpád János, Magyarország
kormányának
nemzetpolitikáért
felelős
államtitkára vágta át.
A Magyar Ház nem csupán
egy közösségi tér, hanem egy
történelmi objektum is, mely
a hajdani Esterházy-uradalom
egyik
központi
épületének
számított.
Többek
között
szolgálati lakásként szolgált 1843
környékén Franz Sacher osztrák
cukrásznak is, aki a grófi család
szakácsaként
tevékenykedett
ez idő alatt a Garam mentén.
Ráadásul fia, Eduard ebben a
házban született, aki később
felvirágoztatta a Sacher nevet és megalapította
a világhírű luxusszállodát Bécsben.
A Csemadok Zselízi Alapszervezete és a
Sacher Polgári Társulás régóta fáradozik
azon, hogy a zselízi Sacher-kultuszt minél
jobban felkarolja, és ország-világ előtt
ismertté tegye. Ennek fényében tűzték ki
célul, hogy a közösségi házként funkcionáló
épületet
a
lehetőségekhez
mérten
visszaállítsák eredeti állapotába. Ennek
részeként készült el a Sacher-kiállítóterem,
illetve a mostani történelmi pince is, mely
munkálatokat Magyarország Kormányának
Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta

13,5 millió forinttal (37 ezer euró).
Az átadási ünnepségen Kepka Márk és
Csonka Ákos a ház történetét, kultuszát és
szellemiségét mutatta be a jelenlévőknek,
míg Csenger Tibor és Sárai András az
építkezés folyamatáról beszélt.

„Nem egy egyszerű építkezést kell elképzelni,
hiszen egy több száz éves épületről beszélünk,
ráadásul annak az aljazatáról. Komoly szakmai
kihívás volt nekünk és a kivitelezőknek is
megoldani a munkálatokat, de azt hiszem, az
eredmény magáért beszél. A támogatásnak
köszönhetően megerősítettük a ház statikáját,
kimélyítettük a pincét, és prezentálhatóvá
tettük a boltíves falakat, átalakítottuk
a bejárati részt, és közművesítettük az
egészet. Nagyon sok munkát végeztünk,
de még korántsem fejeztünk be mindent,
ennél is több áll előttünk” – mondta el
Csenger Tibor, aki Nyitra megyei alispáni

minősége mellett helyi aktivistaként vesz
részt a munkálatokban, sőt kimondottam
koordinálja és vezeti az építkezés ütemét.
„Sajnos lassan időszerűvé válik az épület
tetőszerkezetének a cseréje is, de lépéseket
tettünk az eredeti kerítés, illetve a nyílászárók
visszaállítására is. Célunk a történelmi
hűség, az igényesség és a minőségi
szempontok szem előtt tartása” – tette
hozzá Kepka Márk, aki civil foglalkozását
tekintve a helyi Comenius Gimnázium
történelemtanára.
A rendezvény nyitányaként Javorka Ildikó
zselízi operaénekes adott elő egy Schubertdarabot, melyet a világhírű zeneszerző 1818ban zselízi tartózkodása idején komponált.
Az előadásokat követően Potápi Árpád János
vette át a szót, aki gratulált és köszönetét
fejezte ki a helyi magyarságnak a munkáért
és a helytállásért. Egyúttal reményét fejezte
ki, hogy a felvidéki magyarság megerősödik
identitásában, amihez hozzájárul a politikai
egyesülés folyamata is. Az államtitkár szerint
üdvözlendő a magyar pártok szövetségkötése,
és csak reméli, hogy az itt élők bizalmát is el
fogja nyerni.
A szalagátvágás után a jelenlévők birtokba is
vették a történelmi pincehelyiséget, amelyet
egy hangulatos borkóstolóval „kereszteltek
meg” Zselíz és a régió legkiválóbb
borászának, Palik Lászlónak köszönhetően. A
pohárköszöntőt Zselíz város polgármestere,
Juhász András mondta.
(ts)
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A város új utcát nyitna a Kert utca mögött. 42 építési telek létesülhet
Az előkészületben levő vagy éppen
megvalósuló lakásépítés egyre gyakrabban
van jelen a közbeszédben városunk
önkormányzatának szintjén. A témával
rendszeresen foglalkozunk lapunkban is,
miközben többször is beszámoltunk az
önkormányzat ez irányú terveiről is.
A magánvállalatok különféle lakásépítési
kivitelezései mellett a város is tervez újabb
építkezést, mind a lakások, mind pedig a
családi házak építésének elősegítése terén.
Nyáron Juhász András polgármester
munkaértekezletet tartott az önkormányzati

állapítja meg, aki a telkek tulajdonosa is
lesz. Ismertette a telkek előkészítésének
folyamatát is: „A város az egész területet
eladja az ingatlanfejlesztőnek, aki a
termőföldalapból való kiemelést intézi majd,
kiépíti a közműveket, és menedzseli az egész
folyamatot. Az építési telkek ára az ezekkel a
tevékenységekkel járó költségek arányában
alakul úgy, hogy piacilag elfogadható legyen
a vásárlók számára. A város egyes részein
különböznek a telekárak, többek közt a
közművek kiépítettségétől függően.”
Képviselői kérdésre válaszolva a polgármester

képviselőkkel, amelynek témája a Kert
utca mögötti területen való házépítés
elősegítése volt. A város egy új, öt hektárnyi
terület megnyitásával tenné lehetővé több
tucat családi ház megépítését. A találkozó
összehívásának az volt az apropója,
hogy a város által jelzett szándékra egy
ingatlanfejlesztő csoport konkrét elképzeléssel
reagált. Juhász András szerint ugyanis a
tervezet megvalósításában a város már nem
vállalna fejlesztői szerepet, ahogy azt a Posta
utcai telkek előkészítése során tette. „Ezeket a
telkeket nem saját forrásokból készítjük elő,
ezt a feladatot az ingatlanfejlesztő vállalja
fel, akik transzparens közbeszerzés által
választunk ki. A területen 42 építési telket
alakítunk ki, amelyek területe 6–8 ár. A
telkeket a Kert utca felől egy városi parcellán
keresztül lehet majd megközelíteni. Az egész
folyamat hosszadalmas, több évig tart majd,
amíg megvalósulhat a telkek kiosztása.” A
polgármester megjegyezte, hogy az említett
telek a területfejlesztési tervben házépítésre
szánt tartalék területként szerepel. Az Sznf
utca felőli részére a város már megszerezte
az előzetes hozzájárulást a termőföldalapból
való kiemelésre, és a maradék területet
illetően is megkezdi ezt az eljárást.
A képviselők azt tudakolták, milyen bérleti
szerződések vannak érvényben a szóban
forgó, egyelőre mezőgazdasági telkeken, mivel
jár az építési eljárás, és mennyibe kerülnek
majd a kész építési telkek. A polgármester
elmondta: a végső árat az ingatlanfejlesztő

arról is beszélt, hogy mivel járna, ha a telkek
előkészítését a város vállalná fel. Specifikus
feladatról van szó, és a városi hivatal szerinte
nincs kellően felkészülve arra, hogy ilyen
jellegű feladatokat oldjon meg. Ráadásul,
ahogy a városi hivatal vagyongazdálkodási

osztályvezetője megjegyezte, a városnak
kb. 1 millió euróra volna szüksége a
közműépítéshez, és a beruházás csak a
telkek eladása után térülne meg, aminek
időpontja előre beláthatatlan. Haris Péter
hozzátette: figyelemmel követik a keresletet
és azt is, hogy az érdeklődők magasabb árat
is hajlandóak lennének fizetni, mint a Posta
utcai telkek esetében.
Nyúl Péter, a város jogi képviselője
megjegyezte, hogy a város számára előnyösebb
a telket a jelenlegi státuszban eladnia az
ingatlanfejlesztőnek, mint a termőföldalapból
való kivonás hosszadalmas folyamatát
végigvinni. „Feltételezzük, hogy a város több
mint 10 eurós négyzetméterenkénti áron adja
majd el a területet, ami építési kilátással bíró
mezőgazdasági telek esetén nem kis összeg.
Persze az ingatlanfejlesztőnek kell majd
kiépítenie az infrastruktúrát.” Becslése szerint
az építési telkek eladási ára 40–45 euró lehet
négyzetméterenként, bizonytalansági tényező
azonban, hogy jelenleg nem lehet felbecsülni
a termőföldalapból való kiemelés költségeit.
Érdekességként megemlítette, hogy Léván
80-tól 120 euróig mozognak az építési telkek
jelenlegi négyzetméterárai.
Juhász András a megbeszélés zárásaként
kiemelte, milyen fontos lesz a megfelelő
szakmai és erkölcsi szintű partner kiválasztása,
hogy bizonyos legyen: a beruházás nem
jár a város részéről kiadással, és sikeresen
megvalósul.
(ik)

Masszív lakásépítés készülődik
A városban építési konjunktúra körvonalai
figyelhetők meg, már a városszéli területeken
is, mondta Juhász András polgármester a
magáncégek fokozott építési tevékenysége
kapcsán.
Magánbefektetésből
folyik építkezés a Folyóparti
utca főúton túli déli sarkában,
valamint
a
garammikolai
szupermarket mögötti területen,
ahol az AUportal vállalat épít
családi házakat.
Ahogy a polgármester is
megjegyezte, a Posta utcai telkek
előkészítése és építési célokra
való eladása jelentős lépés volt
a fiatalok Zselízen tartásában.
Jelenleg már több telken is folyik
az építkezés.
A város a Posta utcaihoz hasonló módon
tervezi értékesíteni és kihasználni a
Rozmaring utcában, a kemping területén
létrejövő építési telkeket. „A tulajdonjogi
viszonyok tisztázása után a kemping területén
8 építési telket alakítunk ki, hasonló módon,

mint a Posta utca esetében” – nyilatkozta a
polgármester, aki azt is elárulta, hogy a Nyári
utcában a park mögött a város 96 lakást
tervez felépíteni. „Több éves horizontban

gondolkodva a Kert utca mögötti terület
családiház-építésre való hasznosítását is
tervezzük. A területen akár több tucat
építési telek jöhetne létre, elképzeléseit már
vázolta is a járás egyik ingatlanfejlesztője”
– tájékoztatott a polgármester.
(ik)
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Közgyűlés az időjárás kegyében
A Mikulčan polgári társulás tagjai szeptember 11-én, szombaton
a mikolai parkban nagy számban adtak egymásnak találkát, hogy
megtartsák a szervezet közgyűlését. A jelenlevők megismerkedtek
a társulás utóbbi időben kifejtett tevékenységével és pénzügyi
viszonyaival, véleményezték a következő hónapokra felvázolt

A legnagyobb siker
a monográfia kiadása volt

A Mikulčan polgári társulás elnökével, Ivan Pállal beszélgettünk a
szervezet tevékenységével kapcsolatos, valamint a tagságot leginkább
foglalkoztató aktuális kérdésekről.
Hogyan értékelné a Mikulčan polgári társulás elmúlt időszakát?
– Polgári társulásunk már 11 éve működik városunkban, pontosabban
2010. október 19-től, amikor a belügyminisztérium bejegyezte a
szervezetet. Tevékenységünk Garammikola városrész fejlesztésében
és különböző rendezvények szervezésében nyilvánul meg. Példaként
említeném a gulyáskülönlegességek főzőversenyét, a mikolai napokat,
szórakoztató rendezvényeket vagy önkéntes munkát a városrészünk
területén, a gyermek- illetve nyugdíjasműsorokat, valamint a mikolaiak
és az egész város lakossága számára szervezett rendezvényeket.
Hogyan befolyásolta a járványhelyzet a társulásuk tevékenységét?
– A járvány nagyon befolyásolta a polgári társulás tevékenységét.
Minden betervezett megmozdulásunkat le kellett mondanunk, így
tavaly ősszel nem tudtuk megünnepelni a polgári társulás alapításának
10. évfordulóját sem.
Mit tart a társulás utóbbi időszakban elért legnagyobb sikerének?
– Társulásunk legnagyobb sikere egyértelműen Garammikola
monográfiájának kiadása volt, amely pozitív visszhangra talált
nemcsak a mikolaiak, hanem az egész város és a környék lakosainak
körében is. Monográfiánk Túrócszentmártonban díjat nyert a régió
kulturális örökségének gazdagításához való hozzájárulásért.
Melyek azok a területek, amelyek leginkább érdeklik a polgári
társulás tagjait, de akár a városrész lakosait is, mik a mikolaiak mai
gondjai?
– Városrészünk lakói élénken érdeklődnek a belátható időn
belül megkezdődő szennyvízcsatorna-építés iránt. Garammikola
legnagyobb problémája, hogy a Slovna benzinkút mellett nem
sikerült gyalogátkelőhelyet létesíteni a főúton. Mivel a városrészből
kivezető út itt csatlakozik az országútra, veszélyes átkelni a másik
oldalra. Természetesen a főúton folyó intenzív forgalom is zavarja őket,
főleg a sűrűn közlekedő tehergépkocsik, valamint a zöldövezet rendben
tartása a Mikolai utcán, a temetőbe vezető út állapota és sorolhatnám.
Mit terveznek a következő időszakra?
– A következő időszakban 10 új facsemetét szeretnénk kiültetni a
mikolai parkban, és terveink szerint felújítjuk a játszótér felszerelését.
Minderre a lakosok által személyi jövedelemadójuk 2 százalékának
felajánlásából származó keretet használjuk fel.
(ik)

tevékenységi tervét, elismerték tisztségviselőik munkáját,
megismerkedtek az önkormányzati történésekkel, és megvitatták
a város és különösen városrészük mindennapjainak legfontosabb
és problémásabb mozzanatait. Az ülést a szervezet elnöke, Ivan Pál
vezette, akit a tagság megerősített tisztségében. A garammikolaiak
ülését Juhász András polgármester is meglátogatta, aki készségesen
felelt a lakosok kérdéseire.
A jelenlevők szervezetük elnökétől és a polgármestertől értesültek
a szennyvízcsatorna-hálózat pályázatának előkészületeiről és
annak legfrissebb fejleményeiről. Felvilágosítást kaptak a társulás
kitűzött, ám ez idáig meg nem valósult célkitűzéseinek akadályairól
is. Példaként a benzinkút melletti gyalogátkelőhelyét, valamint
Garammikola útjelző táblán való megjelenítését említették meg,
mindkét tervezet már évek óta a járási közlekedés-rendészet
elutasító álláspontján bukik meg. A résztvevők a közterületek
rendezettségéről is szót ejtettek. Többségük egyetértett abban,
hogy ez gyakran az ott lakók közvetlen környezetükhöz fűződő
viszonyának az eredménye. A polgármester fel is kérte a mikolaiakat
az együttműködésre ezen a téren. Egy törvénymódosítás nyomán a
város feladatai közé került a házak előtti járdák rendben tartása is,
ami azelőtt a tulajdonosok feladata volt. A polgármester szerint: ha
a polgárok önszántukból továbbra is rendben tartják a házuk előtti
járdaszakaszokat, ezzel tehermentesítik, és így segítik a várost.
A résztvevőket, ahogy az már Mikolán jó szokás, finom gulyással és
frissítővel vendégelték meg. A kitűnő időben sokan nem is siettek
haza. Ahogy az egyik rendező megjegyezte: amikor úgy döntöttek,
hogy közgyűlést szabad ég alatt tartják meg, nem tartottak az
időjárás szeszélyeitől. Eddig csaknem mindig kegyeibe fogadta a
mikolaiakat.
(ik)

A mikolaiak joggal lehetnek büszkék szép alkotásukra, amelyet a Z akció
keretében több mint 370 ezer korona értékben létrehoztak – írta a korabeli sajtó
hat évtizeddel ezelőtt a garammikolai óvodáról. Azóta változtak az idők, a Z
akciók már nem divatosak, ellenben vannak EU-s alapok. Támogatásukkal és
a város saját forrásaiból idén felújították az épületet. Ami nem változott, hogy
ismét van ok büszkeségre. Szép lett a felújított ovi...
(ik)
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Szeptemberi önkormányzati ülés

A város megvásárolja
az Eurospinn társtulajdonrészét
1→

130 euró hektáronkénti árának 150 euróra
való növeléséről rendelkezik.
Hozzászólásokban kicsit gazdagabb volt az
Eurospinn K. kisebbségi tulajdonrészének
városi tulajdonba való felajánlásának
napirendi pontja. Marianna Šedivá képviselő
kijelentette: nem látja okát annak, hogy a város
megvásárolja a társtulajdonos részesedését.
Kérdésére, hogy a városvezetésnek van-e
konkrét terve a vállalattal, Juhász András
polgármester elmondta, hogy a jövőben teljes
egészében városi tulajdonú cég indulhat a
városi közbeszerzéseken. A városi hivatal

vagyongazdálkodási osztályvezetője szerint a
jelenlegi tulajdonosi szerkezet bonyolította a
cég tevékenységével kapcsolatos döntéseket.
Haris Péter hozzátette, hogy az egyszerűbb
építési munkákat a város a vállalattal tudná
elvégeztetni, amely bevételeinek 50%-át
eddig is a városi megrendelések alkották. A
vitát követően a testület tudomásul vette a
társtulajdonos ajánlatát, és engedélyt adott a
49%-os tulajdonrész megvásárlására.
A
képviselő-testület
megvitatott
egy
ingatlanvásárlási kérelmet, és jóváhagyta
a telek eladási szándékát. A szódói, 638
négyzetméter kiterjedésű kertet a város 10,70

eurós egységáron, tehát 6826,60 euróért
kínálja fel. A képviselők tudomásul vették a
városi hivatal szerkezeti felépítésében történt
változásról szóló beszámolót, és jóváhagyták
az Integrált regionális operatív programból
finanszírozott városi pályázat megvalósítását.
Mindkét projekt a művészeti alapiskola
jelenlegi épületének részleges felújítását
célozza meg. A hőszigetelést is magában
foglaló felújítások során az épület óvoda és
bölcsőde céljaira épül át. A testület tudomásul
vette a határozatok teljesítéséről, valamint a
városi rendőrség augusztusi tevékenységéről
szóló beszámolót.
(ik)

A tönkretett táblák kint
Elkezdődött a kastély...
maradnak emlékeztetőnek Castellum Zeliz polgári társulás – közreműködésével rendezik meg.
1→

Szeptember folyamán, éppen a zselízi búcsú hétvégéjén ismeretlenek
megrongálták a városi park bejáratainál álló tájékoztató táblákat. Legalább
az egyik tábla esetében ismételt rongálásról volt szó, néhány hét leforgása
alatt két szakaszban tették teljesen tönkre. A nem csupán városi vagyonnal,
hanem a park látogatóinak információs forrásával és több ember
munkájával kapcsolatos érzéketlen cselekedet felborzolta a kedélyeket. A
kérdés a szeptemberi önkormányzati ülésen is napirendre került.
Képviselői kérdésre válaszolva a városi rendőrség parancsnoka elmondta:
nincsenek információik arról, kik károsították, illetve tették tönkre a
táblákat a parkban. Juhász András kijelentette, hogy a táblák maradványait
a város a jelenlegi, megrongált állapotukban hagyja, hogy emlékeztessenek
n é h á n y u n k
viselkedésére.
„Nem
javítjuk
meg a táblákat,
nem hajtjuk végre
kétszer ugyanazt a
beruházást. A kitört
táblák üres keretei
kint maradnak mint
a jelenlegi állapotok
tanúi.”
A
témával
kapcsolatban Polka
Pál képviselő is
felszólalt, és jelezte:
tudja kik voltak
a tettesek. Azt is
elmondta,
hogy
szerinte a táblák
tönkretételének
időzítése talán nem
a véletlen műve,
már a múltban is
megtörtént, hogy közvetlenül egy rendezvény előtt valaki a múzeum előtti
táblát rongálta meg. Ezúttal a Schubert Fest előtt történt az eset, amikor a
megrongált táblák mellett haladt el a zenei rendezvény közönségének egy
része és összes szereplője.
(ik)

A projekt keretében a kastélyban művészeti és kulturális központ
létesül, amely a pályázat során megvalósuló rendezvényeket
látja majd vendégül. A NOPA norvég művészek zselízi fellépését
biztosítja, a helyi partnerek saját rendezvényeiket valósítják meg
a pályázat keretében, a Csemadok az Országos Népművészeti
Fesztivált, a Castellum Zeliz többek között a Schubertiádákat,
oktató tevékenységet és a Schubert Festet.
A következő hetekben várhatóan befejeződik az építkezés
kivitelezési közbeszerzése. Az ütemterv szerint a munkák jövő év
októberében fejeződnek be, ám a résztvevők nem zárják ki, hogy a
határidők kitolódhatnak. 2022 decemberében projektkonferenciát
terveznek, amely elindítja a 2023-as év során megvalósuló kulturális
rendezvények sorát. A pályázat 2024 áprilisában fejeződik be.
A tetőszerkezet felújítását követően kezdődik a másik, határon
átnyúló együttműködési pályázat, amely során a kastély északkeleti
szárnyát állítják helyre.
A Kepka Márk által vezetett nyitókonferencián részt vett Norvégia
szlovákiai nagykövete is. Terje eodor Nervik támogatását
fejezte ki a pályázat keretében megvalósuló együttműködésnek,
amely szerint a város gazdasági életét is élénkítheti. Juhász
András polgármester köszöntőjében meggyőződését fejezte ki,
hogy a norvég alap által támogatott pályázattal elkezdődik a
kastély fokozatos és végső soron teljes felújításának folyamata.
Az EGT és Norvégia támogatási mechanizmusát Szlovákiában
felügyelő beruházásügyi minisztérium képviseletében Jana
Dacková nagyra értékelte a zselízi pályázatot, amely műszaki
szempontból kifogástalan volt. Hangsúlyozta, hogy a program
keretében 16 millió euróval 19 szlovákiai műemlék felújítását
támogatták, ezek egyike volt a zselízi Esterházy-kastély. Kotasz
Norbert, a pályázat kezdeményezője és ennek keretében a NOPA
nemzetközi kapcsolatokért felelős képviselője hozzátette, hogy a 66
beadott pályázat közül a zselízi a 14. helyen végzett, és hasonlóan
jó eredményt ért el a város Interreg program keretében benyújtott
pályázata is. A konferencián a projektpartnerek is szót kaptak:
Kate Havnevik a NOPA képviseletében, Polka Pál a Castellum
Zeliz, Sárai András a zselízi Csemadok képviselőjeként mutatta be
szervezetét, és bemutatkoztak a pályázat során Zselízen szereplő
norvég művészek is.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2021/10, október, XXII. évfolyam

Idén, 2021-ben jelent meg A napfény áthatol
címmel egy 120 oldalas kórusgyűjtemény a
Lilium Aurum közreműködésével, amelynek
szerzője a zselízi Horváth Géza.
Nagyjából az utolsó tíz év „termésének”
komolyzenei részét. A kötet első részébe
egyneműkarok, a második részébe vegyeskari
művek kerültek. Mindkét részben vannak
egyházi és világi művek is.
(Bővebben a 6. oldalon.)

93701@pobox.sk
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Új utca létesül

Átadták a Sacher-pincét

A
magánvállalatok
különféle
lakásépítési kivitelezései mellett a
város is tervez újabb építkezést, mind
a lakások, mind pedig a családi házak
építésének elősegítése terén.

Ünnepélyes keretek között adták át a zselízi
Magyar Ház történelmi, Sacher-pincéjét
2021. szeptember 10-én. A rendezvényt több
jeles személyiség is megtisztelte jelenlétével,
a szalagot Potápi Árpád János, Magyarország
kormányának
nemzetpolitikáért
felelős államtitkára vágta át.
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Elkezdődött a kastély tetőfelújítási pályázata
Az Esterházy-kastély részleges felújítását célzó,
Interreg program keretében megvalósuló
pályázat júniusi nyitó konferenciáját követően
hivatalosan elindult a városi második
sikeres projektje is a parkban álló műemlék
felújítására. A zselízi kastély felújítása kulturális
örökségének megőrzése és a nyilvánosság
számára való megnyitása érdekében c.
pályázat nyitó konferenciája online térben
valósult meg október 7-én a projektpartnerek
és a két érintett ország kormányképviselői
részvételével.
A 775 733 eurós költségvetésű pályázatot
az Európai Gazdasági Térség és Norvégia
pénzügyi mechanizmusa támogatásával
valósul meg. A város 38 787 eurónyi
önrésszel vállal pénzügyi közreműködést.
A projekt fő tevékenysége a kastély padlásés tetőszerkezetének felújítása. Erre a célra
543 013 euró áll majd rendelkezésre. Az épületfelújítás mellett a pályázat keretében kulturális
és művészeti rendezvények is megvalósulnak,
ezeket a projektpartnerek – a Norvég
Zeneszerzők és Szövegírók Társasága (NOPA)
és a helyi partnerek: a zselízi Csemadok és a
→2

Részben a járványhelyzet miatt egyre több tevékenység vonul át online térbe. Legutóbb a kastélyfelújítási pályázat nyitókonferenciáját tartották az interneten, bár a résztvevők egy része a
városi hivatal tárgyalótermében tartózkodott.
(fotó: ik)

Szeptemberi önkormányzati ülés

A város megvásárolja
az Eurospinn társtulajdonrészét
A városi képviselő-testület szeptember 29-én
a városi művelődési otthon nagytermében
tartotta 29. rendes ülését. A szeptemberi
tanácskozást a nyilvánosság minimális
érdeklődése és rendkívül rövid – alig
háromnegyedórás – időtartam jellemezte.
Az ülés szerveinek létrehozását követően a
képviselők hozzászólások nélkül jóváhagyták

a folyó évi városi költségvetés módosítását. Az
összes fejezetben végbement módosításokat
követően a büdzsé a következőképpen
változott: a rendes bevételek 58,9 ezer
euróval, a rendes kiadások 201,1 ezer euróval
csökkentek, a tőkeforgalmi bevételek 230,8
ezer euróval, a tőkealapú kiadások 418,4 ezer
euróval növekedtek. Ugyancsak hozzászólások

nélkül hagyta jóvá a képviselő-testület az idei
költségvetés első félévi teljesítését ellenőrző
beszámolóját, valamint a város tulajdonában
levő mezőgazdasági területek bérbeadásának
javaslatát. A jóváhagyott javaslat a termőföld
zselízi mezőgazdasági szövetkezetnek való
bérbeadásáról, többek közt a bérleti díj éves
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