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Výstavba kanalizácie
sa začne
v priebehu mája

Po ukončení investície príde ďalšia,
rovnako dôležitá fáza: úpravy verejných
priestranstiev, čiže ulíc, chodníkov. V
ďalšom období budeme investovať najmä
do rekonštrukcie komunikácií.
(Viac na str. 4.-5.)

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

Naša nová poslankyňa:
Henrieta Kurucová

Dňa 5. mája popoludní zasadlo
mestského zastupiteľstva na svojej
35. schôdzi v sobášnej sieni mestského
úradu. V jeho radoch si
namiesto Miroslava Krišku
zasadla Henrieta Kurucová.
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cena: 0,35 eur

Zápis detí
do základných škôl

Začiatkom apríla sa konal zápis detí
do základných škôl. Do slovenskej
ZŠ bolo zapísaných 69 detí, do ZŠ
s VJM zapísali 31 budúcich
prvákov.
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Podpísali odovzdanie staveniska:

Dobudovanie kanalizácie
sa môže začať

Prácam na projekte dobudovania kanalizácie v Želiezovciach
už nič nestojí v ceste po tom, čo primátor mesta Ondrej Juhász
a predstavitelia dodávateľského konzorcia AVA-stav – Doprastav 13.
mája podpísali dokument o odovzdaní a prevzatí staveniska. Projekt
tak po svojej realizácii konečne vyrieši kurióznu situáciu: kanalizácia sa
totiž v Želiezovciach začala budovať v 80. rokoch minulého storočia.
„Sme jedným z posledných miest na Slovensku, ktoré ešte nemá
odkanalizované celé svoje územie. Preto som rád, že sme po
mnohých rokoch čakania a ťažkostiach, ktoré prípravy tohto projektu
sprevádzali, sa táto stavba konečne začne. Máme zdatného zhotoviteľa
a myslím si, že spoločne zvládneme túto výzvu,“ povedal primátor
Ondrej Juhász o projekte, ktorý práve vstúpil do fázy realizácie.
Dodal, že ani obyvatelia mesta to nebudú mať ľahké, bude sa však
snažiť, aby komunikácia s nimi bola čo najintenzívnejšia.
O dobudovanie kanalizácie v Želiezovciach z projektových zdrojov

sa mesto usiluje už od roku 2009, predchádzajúcich 5 žiadostí
však nebolo podporených. Dôvodom vo väčšine prípadov bol
nedostatok finančných prostriedkov. Ani žiadosť o nenávratný
finanční príspevok z roku 2015 nebola pôvodne schválená napriek
tomu, že splnila všetky podmienky. V roku 2016 bola zaradená do
tzv. zásobníka projektov. Zmena nastala koncom roka 2020, keď
ministerstvo životného prostredia informovalo o tom, že zmenilo
svoje rozhodnutie a projekt dobudovania kanalizácie v Želiezovciach
podporí. „Investícia sa pôvodne mala začať v marci 2021, pre prieťahy
vo verejnom obstarávaní však bol termín presunutý najprv na marec,
neskôr na máj 2022. V rámci verejného obstarávania, do ktorého sa
zapojilo 10 firiem, bola pôvodne kalkulovaná cena na úrovni 7,5 mil.
eur výrazne znížená a víťazný uchádzač uspel s ponukou na 5,3 mil.
eur,“ opísal primátor snahu mesta o získanie dotácie.
→2
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Aprílové zasadnutie MsZ

Posledný polrok MsZ v novom zložení
Poslanci
mestského
zastupiteľstva
v Želiezovciach sa zišli na 34. schôdzi
volebného obdobia vo veľkej sále Domu
kultúry v stredu 27. apríla. Napriek tomu, že
tentoraz neabsolvovali pracovné stretnutie
pred zasadnutím, rokovanie o 15 bodoch
zvládli za hodinu.
Schôdzu otvoril primátor Ondrej Juhász,
ktorý navrhol rozšíriť program rokovania
o informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca
Miroslava Krišku. V úvode MsZ rozhodovalo
o predajoch nehnuteľností žiadateľom
z radov obyvateľov mesta. Schválilo predaj
mestského pozemku – záhrady o výmere 202
m2 na Ul. kpt. Nálepku za 1414 eur, predaj
zastavanej plochy na Zlatníckej ul. o výmere
53 m2 za 795 eur a predaj zastavanej plochy
o výmere 65 a 23 m2 taktiež na Zlatníckej
ulici za cenu 1320 eur.
Verejná súťaž na predaj pozemkov nanovo
Zastupiteľstvo
zobralo
na
vedomie
informatívnu správu o verejnej obchodnej
súťaži na predaj lokality za Záhradnou ulicou
s cieľom vytvorenia stavebných pozemkov na
výstavbu rodinných domov. Na odkúpenie
pozemku – ornej pôdy o výmere 35 890 m2
nebola v rámci súťaže predložená žiadna
ponuka. Na poslaneckú otázku o dôvode
nezáujmu o pozemok primátor odpovedal,
že podmienky stanovené v súťaži boli príliš
prísne v otázke referencií. „Žiadali sme,
aby uchádzač mal skúsenosti s podobnými
developerskými projektmi a počas uplynulých
troch rokoch realizoval aspoň jeden projekt
v hodnote nad 3 milióny eur. Spoločnosti v tejto
oblasti pritom majú referencie so stavbami za
1–1,5 milióna eur, preto našu požiadavku
nemohli splniť. Teraz sme podmienky
zmiernili,“ povedal primátor, čím poukázal
na novú verejnú obchodnú súťaž v tejto veci.
Tú zastupiteľstvo schválilo v rámci ďalšieho
programového bodu. Minimálna cena za
pozemok zostala zachovaná – 9,40 eur za
m2, avšak záujemcovia sa musia preukázať
referenciami v ostatných troch rokoch
za minimálne 1 mil. eur. Ponuky mesto
očakáva do 10. júna, s výsledkom súťaže
bude zastupiteľstvo oboznámené na júnovej
schôdzi MsZ.
Revitalizácia sídlisk – možnosť získať
ďalšie zdroje
Poslanci bez pripomienok vzali na vedomie
správu o plnení programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta za uplynulý
rok. Schválili spolufinancovanie ďalšieho

projektu na regeneráciu vnútroblokov
sídlisk vo výške 18 189,43 eur. Po
tom, čo už jedna žiadosť o nenávratné
financovanie na sídliská bola mestu
odsúhlasená na revitalizáciu sídliska na
Mierovej a Slnečnej ulici, nový projekt
sa bude týkať lokality pri Vrbovci
a Fučíkovej ulici. Ako primátor Ondrej
Juhász a vedúca oddelenia výstavby Emese
Gubíková v odpovedi na poslaneckú
otázku
vyhlásili,
v
spomínaných
lokalitách v prípade úspešnosti projektu
prebehne revitalizácia zelene, osadenie
mobiliáru, ale na Fučíkovej ulici čiastočne
aj riešenie problémov s parkovaním.
V spojitosti s areálom medzi bytovými
domami pri Vrbovci poslanci poukázali
na neudržiavaný stav potoka, pričom
konštatovali, že udržiavanie toku nepatrí
do kompetencie mesta.
Tibor Csenger navrhol na vyčistenie potoka
v parku zorganizovať brigádu s tým, že
by sa to mohlo urobiť na dobrovoľnom

občianskom princípe, pomoc mesta by
podľa neho bola potrebná pri odvoze
zozbieraných smetí. Pavel Polka navrhol
vysadiť stromy na južnej strane potoka,
ktoré by ho chránili pred priamym slnkom
a čiastočne aj pred riasami.
M. Kriška sa vzdal mandátu
Primátor informoval o vzdaní sa Miroslava
Krišku svojho poslaneckého mandátu.
List o tom poslanec doručil na MsÚ 25.
4. Ondrej Juhász dodal, že na uvoľnené
poslanecké miesto nastúpi v poradí
nasledujúci kandidát na základe výsledku
volieb, ktorý musí zložiť sľub na zasadnutí
MsZ do 9. mája. Podľa výsledkov volieb je
prvou kandidátkou medzi náhradníkmi
Henrieta Kurucová. MsZ zobralo na
vedomie správu o vzdaní sa mandátu
poslanca, ako aj správu o kontrole plnenia
uznesení zastupiteľstva a správu o činnosti
mestskej polície za marec 2022.
(ik)

Henrieta Kurucová nahradila
Miroslava Krišku v MsZ
Na 35. schôdzi mestského zastupiteľstva
v
Želiezovciach
sa
zišli
mestskí
poslanci s jediným cieľom: naplniť
formálne podmienky pre nastúpenie
náhradníka na uvoľnené
poslanecké miesto. Dňa
5. mája popoludní preto
zastupiteľstvo zasadlo v
sobášnej sieni mestského
úradu a v jeho radoch
si namiesto Miroslava
Krišku zasadla Henrieta
Kurucová.
M. Kriška
sa
vzdal
svojho
mandátu
po
niekoľkomesačnej
práceneschopnosti.
O svojom rozhodnutí
informoval listom koncom
apríla. Na základe výsledku
volieb z roku 2018 bola
prvou
náhradníčkou
Henrieta Kurucová, ktorá
získala 669 hlasov.
Mestské
zastupiteľstvo
sa oboznámilo s obsahom listu o vzdaní
sa mandátu, ako aj s výsledkami volieb,
na základe ktorých vyhlásilo nastúpenie

náhradníka v osobe Henriety Kurucovej
na uvoľnené poslanecké miesto. Po
formálnom schválení zložila obyvateľka
mestskej časti Svodov poslanecký sľub a

prevzala svoj mandát. Nástupom Henriety
Kurucovej sa posilnilo zastúpenie žien
aj mestských častí v poslaneckom zbore
mesta.
(ik)
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O čom sa ešte diskutovalo na aprílovom zasadnutí MsZ
Pre infláciu sa zvýšia platby na projekty
Po ukončení kontroly verejného obstarávania bola žiadosť mesta o prefinancovanie
projektu dobudovania kanalizačnej siete mesta posunutá na ďalšiu, formálnu kontrolu na
Slovenskú agentúru životného prostredia. Po jej ukončení môže stavebný dozor vyzvať
dodávateľa, aby stanovil harmonogram činností a začal práce na budovaní kanalizácie.
Koncom apríla o aktuálnom stave žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
budovanie kanalizácie informoval primátor Ondrej Juhász v rámci všeobecnej diskusie
aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na zvýšenie cien stavebných materiálov
aj v spojitosti s týmto projektom poukázal poslanec Tibor Csenger, ktorý poznamenal, že
z tohto dôvodu bude možné žiadať zvýšenie finančných príspevkov na projekty o 15 %.
Primátor potvrdil, že mesto túto možnosť využije. „Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR nás oboznámilo s podmienkami čerpania týchto prostriedkov vo
výške 15 % nad rámec dohodnutého príspevku, ale možné to je až po začatí prác. Dodatočné
zdroje budeme žiadať aj na projekt kanalizácie, aj na rekonštrukciu kaštieľa. Samozrejme,
tých 15 % nebude dosť na pokrytie zvýšených nákladov, je to však veľká čiastka, ktorou aspoň
nezaťažíme mestský rozpočet.“
(r)

Cenová mapa nehnuteľností len orientačne

Pred niekoľkými rokmi sa na pôde mestského zastupiteľstva začala spomínať možnosť
vytvorenia tzv. cenovej mapy nehnuteľností, ktorá by ukazovala cenové úrovne pozemkov
v jednotlivých častiach mesta. Pripomenul to poslanec Ladislav Sokol, ktorý sa spýtal na
aktuálnosť tejto koncepcie. Podľa primátora oficiálna cenová mapa v Želiezovciach nie je
využívaná, ceny pozemkov sa v jednotlivých častiach mesta značne líšia. „Záujemcom vieme
poskytnúť informatívne, orientačné ceny podľa lokality. Keď však ide o mestské pozemky, musíme
sa držať zákona a minimálne ceny musia byť určené znaleckým posudkom. Pre zvyšovanie cien
stavebných materiálov môže byť cena nehnuteľnosti o pol roka úplne iná ako teraz, pretože aj
ceny nehnuteľností sa rýchlo zvyšujú.“
(r)

Dobudovanie kanalizácie...
1→

Budovanie kanalizácie sa začne ešte
v máji a potrvá 18 mesiacov. Ako
uviedol hlavný projektový manažér
spoločnosti AVA-stav, hneď v pondelok
16. mája začnú s prípravnou činnosťou.
V rámci nej si zaobstarajú potrebné
povolenia od správcov inžinierskych
sietí, zmonitorujú počiatočný stav
komunikácií a objektov na dotknutých
trasách, vytýčia si stavbu a začnú

dopravou materiálu. Ervin Gányovics
predstavil aj predbežný harmonogram
prác. „Práce začneme na miestnych
komunikáciách, cestách III. triedy,
neskôr sa budeme venovať štátnej ceste
I. triedy. Budeme mať viac stavebných
partií a aj práce budú prebiehať súbežne
na viacerých miestach. Medzi prvými
budú Hurbanova, Jarmočná a Jesenského
ulica.“ dodal predstaviteľ AVA-stavu.
(r)

Otázniky o výstavbe v Mikule
Keď mesto predalo pozemok v Mikule
na účely výstavby bytov, prečo
teda neprebieha výstavba? Otázku
Mikulčanov
tlmočil
Pavol
Ivan.
Primátor ho informoval, že bolo vydané
stavebné povolenie pre spoločnosť
AuPortal, ktorá pozemok odkúpila. „Asi
pred mesiacom požiadali o zmenu stavby,

novým investorom sa stáva spoločnosť,
ktorá vyhrala verejné obstarávanie
na výstavbu kanalizácie: Ava-stav
v konzorciu s Doprastavom. To by mohlo
byť určitou zárukou, že sa výstavba
rozbehne. Mesto by určite malo stanovovať
podmienky pri predaji pozemkov, tak, ako
v prípade pozemku v centre mesta, lebo po

Opäť zabojujeme
o športovú halu
V odpovedi na otázku čo s lokalitou
za štadiónom, v prípade ktorej MsZ na
minulom zasadnutí nepodporilo návrh
na zmenu a doplnenie územného plánu
mesta, primátor informoval o opätovnej
možnosti získať finančné zdroje na
výstavbu multifunkčných hál v rámci
celoštátneho
programu.
Podobnú
schému
plánovalo
využiť
mesto
Želiezovce aj pred niekoľkými rokmi,
po zverejnení všetkých podmienok
však od svojho zámeru vtedy odstúpilo.
Ak budú tentoraz podmienky výhodné,
mohli by sme sa zapojiť do výzvy, dodal
Ondrej Juhász.
(r)

Pozitíva, politika,
voľby
Niektoré pozitívne momenty každodenného
života v meste zrekapituloval poslanec
Pavel Polka, ktorý sem zaradil záujem
mladých ľudí o výstavbu domov, tempo
prác na stavbách, postup dodávateľa
v projekte rekonštrukcie kaštieľa aj začatie
vydávania mestských novín vo farbe.
Zároveň varoval, aby noviny neboli pred
voľbami zneužívané zo strany niektorých
politických zoskupení. Vyslovil sa za
to, aby v samosprávnych voľbách bolo
v meste vytvorených namiesto jedného
viac volebných obvodov a poukázal na
zvýšenú predvolebnú politickú aktivitu
aj na sociálnych sieťach. Podľa Marianny
Šedivej v demokracii ide o presvedčenie
voliča. „Je to o šikovnosti politických strán
a jednotlivcov, o tom, koľkých dokážu
presvedčiť, akú kampaň budú viesť a čo
je najdôležitejšie, koľkým ľuďom v meste
vysvetlia, aké dôležité je zúčastniť sa volieb.
Mnohí iba rozprávajú po meste, nesúhlasia
s praktikami, ktoré sa tu robia, ale keby sme
sa pozreli, v živote neboli voliť, nepodporili
nikoho, len kritizujú. To je problém Želiezov
iec.“
(r)
predaji právomoci mesta v tejto oblasti
radikálne klesnú,“ skonštatoval Ondrej
Juhász a dodal, že niekedy trvá naozaj
dlho, kým môže investor postúpiť do
fázy realizácie svojich investičných
zámerov, ako príklad uviedol mestský
projekt kanalizácie.
(r)
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Výstavba kanalizácie sa začne
O viacerých projektoch mesta sa mesiace systém spolupráce s vlastníkmi domov, aby miestach objektu. S činnosťou dodávateľa
hovorí, že sú tzv. na spadnutie, čiže prípojky, ktoré budú ukončené asi meter som spokojný, spoločnosť Pohori je zdatná,
začiatok prác sa očakáva každú chvíľu. pred plotom, boli vedené tak, ako to im už realizovala práce tohto druhu, má
Ak sa takéto čakanie deje dlhší čas bez vyhovuje. Je dôležité vedieť, že kanalizácia remeselníkov, ktorí dokážu pracovať so
viditeľného efektu, prerastie do skepsy, bude funkčná až po úplnom dobudovaní starými tehlami a klasickými procesmi. Je to
ktorá sa už ukazuje najmä v prípade a napojení domácností.
dôležité, lebo pri rekonštrukcii pamiatkovej
budovania kanalizácie. Po dlhoročnom Na náš projekt dobudovania kanalizácie budovy musia dodržať určité podmienky
čakaní na schválenie projektu sa teraz je naviazaná investícia vodární, týkajúca – dobové materiály a postupy.
už rok čaká na jeho odštartovanie, a to sa rekonštrukcie a rozšírenia čističky Zasekli sme sa pri otázke stolárskych
v mnohých vzbudzuje dohady o tom, či odpadových vôd, ktorú uskutočnia vo konštrukcií – okien, dverí, vrát. V tejto
sa vôbec uskutoční. Hoci je nedôvera ľudí vlastnej réžii vo výške asi 2 miliónov eur.
oblasti
nie
sme
úplne
stotožnení
pochopiteľná, pomaly si už zvykáme na Po ukončení investície príde ďalšia, s požiadavkou pamiatkarov. Trvajú na tom,
zdĺhavosť prípravnej fázy europrojektov rovnako dôležitá fáza: úpravy verejných aby aj značne poškodené okenné konštrukcie
a mesiace bez viditeľnej činnosti priestranstiev, čiže ulíc, chodníkov. V boli repasované a osadené. Namiesto toho,
berieme ako samozrejmosť. Udalosti ďalšom období budeme investovať najmä do aby sa vyrobili nové, vzhľadom rovnaké.
však naznačujú, že čakanie v prípade rekonštrukcie komunikácií.
Je to veľký problém?
najvýznamnejších projektov sa blíži
Do pôvodných, tenkých okenných
ku koncu a k slovu sa dostanú ľudia
profilov musíme podľa predpisov
v montérkach. Aj o tom sme sa
dať izolačné dvojsklá. To je
rozprávali s primátorom Ondrejom
problém, nie je to jednoduchá
Juhászom.
záležitosť, navyše je sporné dávať
K projektu kanalizácie sa čoraz
dvojsklo do zdvojených okien. Spolu
viac ľudí vyjadruje v tom zmysle,
s dodávateľom pôjdeme do Nitry
že už ani neveria, že sa vôbec začne.
rokovať o tom s predstaviteľmi
Kedy sa začnú práce?
Krajského pamiatkového úradu.
– V stredu 27. apríla prišla písomná
Pôvodný subdodávateľ drevených
správa o tom, že začatiu realizačného
konštrukcií z tohto dôvodu odstúpil,
procesu
výstavby
kanalizácie
pre neho je výhodnejšie robiť nové
konečne administratívne nič nebráni,
veci, to je pochopiteľné. Dodávateľ
ukončená bola aj posledná kontrola
musel
navštíviť
pamiatkarov
na Slovenskej agentúre životného
a vyžiadať si zoznam stolárov,
prostredia. Všetko je teda schválené,
ktorí majú skúsenosti s takýmito
finančné prostriedky sú zabezpečené,
konštrukciami
pamiatkového
verejné
obstarávanie
prebehlo.
charakteru. Spolu ich je iba 5 alebo
Už sme rokovali s predstaviteľmi
6, tých aj oslovili. Dostali však iba
slovensko-nemeckej spoločnosti, ktorá
jedinú cenovú ponuku, aj tá znela
bude vykonávať stavebný dozor. Začatiu realizačného procesu výstavby kanalizácie konečne na dvojnásobok pôvodnej ceny
Bude to veľmi dôležitá úloha – budú administratívne nič nebráni, ukončená bola aj posledná kontrola.
tejto časti zákazky. Kým pôvodný
strážiť celý priebeh investície po
rozpočet počítal s nákladmi na
finančnej aj odbornej stránke. Odovzdali Ako napredujú práce na kaštieli?
okenné konštrukcie vo výške 125 tisíc, nová
sme im potrebné podklady, teraz dozor vyzve – V dvojtýždenných intervaloch sme ponuka bola na 250 tisíc eur. A to je len
dodávateľa, čiže konzorcium firiem Ava-stav v kontakte s pamiatkovým úradom, aj spolu jedna položka, čo potom ostatné, kam sa
a Doprastav, aby predložil harmonogram s dodávateľom. Momentálne prebiehajú práce takto dostaneme s cenami? Napríklad iba
prác. V priebehu mája sa práce začnú, inak na statickom zaistení konštrukcií a vyčistení rekonštrukcia hlavných vrát kaštieľa vyjde
budovy. V tejto oblasti spolupracujeme na 25 tisíc eur. Nezasekneme sa však na
by dodávateľ porušil zmluvu.
Na čo by sa mali občania pripraviť s dodávateľom, požičiavame im kontajnery, tom, kaštieľ musíme obnoviť, aj keď sa určite
v súvislosti s prácami na budovaní vyvážame odpad. Na všetky klenby vyskytnú náklady navyše.
zabezpečil dodávateľ diagnostiku, teraz Tomu sa v dnešných časoch asi
kanalizácie?
– Práce nebudú prebiehať bezhlavo, ale na systéme ich posilnenia pracujú statici. nevyhneme...
po etapách, aj tak však viem, čo to bude Ďalšia etapa sa môže začať až vtedy, keď – S pompéznosťou otvárame rôzne
znamenať. Nebude to jednoduché, ale budú konštrukcie staticky zaistené, pevné. europrojekty, ako stavbárovi mi však vždy
prosím občanov o zhovievavosť a trpezlivosť. Sme pripravení na to, že nie všetky činnosti vadilo, že nikto nebol zvedavý na skutkový
Priebeh prác budeme kontrolovať na dennej sú v projektoch, pri takýchto stavbách bývajú stav, nikoho príliš nezaujímal rozpočet.
báze, budeme veľa komunikovať s ľuďmi, určité prekvapenia a všetko sa premieta do A ceny stavebných materiálov medzitým
k čomu vyzvem aj mestských poslancov. financií. Projektová dokumentácia na túto výrazne narástli. Už počas verejného
Keďže nový zákon o vodách prikazuje časť budovy bola vyhotovená pred 4 rokmi, obstarávania som vedel, že náklady na
občanom pripojiť sa ku kanalizácii, ak je odvtedy sa napríklad prepadla ďalšia časť projekt rekonštrukcie kaštieľa značne
vybudovaná a funkčná, pripravujeme určitý stropu a zub času sa ukázal aj na iným vzrastú, veď len na rezive, ktorého tam
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v priebehu mája
treba asi 300 m3, bol cenový nárast asi
180 tisíc eur. Keď verejné obstarávanie trvá
roky, nemôžeme do toho medzitým vstúpiť
a korigovať ceny. Bude síce možné požiadať
o 15-percentné zvýšenie rozpočtu, ani to
však nebude stačiť, značnú sumu budeme
musieť uhradiť aj z vlastného rozpočtu.
Napriek ťažkostiam sa však darí
uskutočňovať to, o čom sa tu desaťročia
iba rozprávalo, či už ide o kanalizáciu
alebo kaštieľ. Odborníci z oblasti
europrojektov hovoria, že úspešné
zvládnutie jedného projektu, alebo
dokonca dvoch, ako napríklad vo veci
rekonštrukcie kaštieľa, ktoré práve
prebiehajú, zvyšuje šance na získanie
ďalších projektových zdrojov. Preto ak
aj bude potrebné doplatiť z rozpočtu,
môžeme to považovať za investíciu do
dôveryhodnosti mesta s cieľom získať
prostriedky na ďalšie etapy rekonštrukcie
kaštieľa.
– Je to tak. A v rekonštrukcii naozaj
plánujeme pokračovať. Doobjednali sme
celkovú projektovú dokumentáciu všetkých
priestorov kaštieľa, rozdelenú na etapy, lebo
sa ukazujú ďalšie projektové možnosti jeho
obnovy. Pripravujeme cezhraničný projekt
Po stopách Esterházyovcov, z ktorého bude
možné za predpokladu získania dotácie
realizovať ďalšiu etapu rekonštrukcie,
rovnako bude možné uchádzať sa o zdroje
programu ministerstva kultúry Obnov svoj
dom. Zdroje na tento účel sa možno budú
môcť čerpať aj z plánu obnovy, dokonca
možno aj na revitalizáciu parku. Projekčne
sme pripravení, na park máme aj stavebné
povolenie, stanoviská, na kaštieľ práve
dorábame projekty na jednotlivé krídla.
Som stavbár, a preto je to pre mňa určitá

každodenným potrebám samosprávy.
Krásne dotvoríme aj okolie. Bude
nutné zaoberať sa aj fasádou múzea.
Celá lokalita od koniarne po Sacherov
dom a kaštieľ je kultúrno-historickou
zónou. Budeme sa snažiť prispôsobiť
tomu aj prístupovú cestu, zháňame
tam tzv. mačacie hlavy, žulové kamene,
z ktorých vyložíme vstupy aj parkovisko
pri Sacherovom dome, ktoré dotvoríme
ďalšími prvkami, lavičkami a podobne.
Už tretíkrát sme rokovali s s majiteľmi
koniarne – predstaviteľmi spoločnosti
Euro Energy Slovakia. Už majú
zabezpečený materiál na ďalšiu časť
rekonštrukcie objektu. Je tu možnosť,
že po nej nám ponúknu dva trakty na
reprezentačné účely. Nájdeme spôsob,
ako im to budeme kompenzovať, lebo
takáto prijímacia sála sa nám určite
zíde na rôzne podujatia.
Chceli by ste niečo odkázať čitateľom?
- Myslím si, že tak ako ja, aj občania
si zvykajú na to, že investičné aktivity
samosprávy sú behom na dlhé trate.
Aj keď je zo stranz mesta všetko
pripravené a v poriadku, z dôvodov,
ktoré nevieme ovplyvniť, tie procesy
Práce na kaštieľi pokračujú v dobrom trvajú roky, než sa začnú samotné
tempte. Dodávateľ je zdatný a má potrebné práce. Ja budem veľmi šťastný, keď sa
skúsenosti. Už sa pracuje na odstránení nám podarí prekonať všetky prekážky,
stropov a strešnej krytiny.
ktoré sa počas prác na kanalizácii môžu
vyskytnúť a keď sa nám potom v krátkom
výzva, najmä v oblasti celkového doriešenia
čase
podarí dať do poriadku tie cesty a
a čo najlepšieho využitia kaštieľa. Pred
chodníky.
To mesto bude vyzerať lepšie.
niekoľkými týždňami nám pamiatkari
Nehovoriac
o kaštieli a plánovanej bytovej
odsúhlasili, aby sme v podkrovných
výstavbe
či
zástavbe
centra mesta - všetkého,
priestoroch kaštieľa umiestnili ZUŠ, a tak
čo
z
našej
strany
je
pripravené. Kocky sú
už teraz tomu prispôsobujeme stropy
hodené...
Ďakujem
za rozhovor.
a prívody. Z kaštieľa bude reprezentačný
Ladislav
Levicky
priestor mesta, ale bude slúžiť aj bežným

Zápis prvákov – aj zo širšieho regiónu
a Ukrajiny
Zápisy do miestnych základných škôl sa konali v dňoch 7. a
8. apríla 2022. V ZŠ Želiezovce bolo tentoraz zapísaných 69
detí, 34 chlapcov a 35 dievčat. Čísla zatiaľ nie sú definitívne,
niektorí žiaci môžu mať odklad. Riaditeľstvo školy nás
informovalo, že pravdepodobne nastúpi aj jeden žiak
z Ukrajiny. Zápis hodnotia ako úspešný, keďže v budúcom
školskom roku škola otvára tri prvé triedy. 40 zo zapísaných
detí je miestnych, čiže zo Želiezoviec a mestských častí,
ostatní budú dochádzať z blízkeho a dokonca aj z trochu
vzdialenejšieho okolia: okrem Hronoviec, Nýroviec, Sikenice,
P. Ruskova, Zalaby, Málašu či Kukučínova napríklad aj z Kete
či Kamenného Mosta. Väčšina zapísaných detí prejavila
záujem o školský klub aj stravovanie.

V ZŠ s VJM zapísali 31 detí, z toho v 3 prípadoch bol
schválený odklad začatia školskej dochádzky. 24 detí je zo
Želiezoviec, 7 ich bude dochádzať z okolia. Počet zapísaných
detí oproti minulému roku narástol, keď ich bolo iba 22.
Predtým sa počty zapísaných detí vyvíjali takto: 2020: 41,
2019: 22, 2018: 31.
„Zápisy boli 7. a 8. apríla, ale od 1. apríla bol možný online
zápis detí, ktorý nám značne zjednodušil celý proces,“ povedala
riaditeľka Anikó Máté. Dodala, že pred zápismi, 1. apríla
s veľkým úspechom zorganizovali pre prihlásené deti a ich
rodičov rozprávkové dopoludnie s programom, pohostením,
spoločnou činnosťou s prvákmi a druhákmi, odbornou
prednáškou a metodickým usmernením pre rodičov.
(ik)
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Deň Zeme v mikulskej škôlke
Deň Zeme oslávili v mikulskej materskej
škole Hopsasa prácou. Dobrovoľnej
brigády sa zúčastnilo 30 zo 42 rodičov,
všetci rodičia však prispeli darovaním
rastlín a stromov. „Rodičia venovali stromy,

Sloboda tlače alebo
právo na nezávislé
vyjadrenie názoru
V 21. storočí, keď sa človek považuje za
pokrokového a vzdelaného, je ťažké si
predstaviť, že môže nastať situácia, kedy
sme na prahu možnej svetovej vojny. Ešte
ťažšie je si predstaviť v ére demokracie, že
nám ako malým školákom predpisujú, ako
a čo si máme myslieť. Netreba asi rozoberať,
že to je vlastné diktatúram – bolo to typické
pre Goebbelsovu propagandu či zašlé
socialistické zriadenie.
Mohli by sme si myslieť, že tieto časy sú
dávno preč, avšak predsa len sa s tým
stretávame, napríklad v prípade vojny
v susednej Ukrajine. Keďže nepriamo ide
o bezpečnosť celej planéty, téma sa týka
všetkých, nielen svetových elít, politikov, ale
aj masovo-komunikačných prostriedkov.
Základnou povinnosťou médií, ako vieme,
je informovať nás o správach, obsahoch. My,
obyčajní občania, mohli by sme očakávať, že
tak urobia nestranne, objektívne, nezávisle
od všetkých vplyvov. Podľa mojich skúseností
to tak nie je. Vieme, že politici vo vedúcom
postavení podávajú značne jednostranný
obraz: podľa nich existuje jedna prijateľná
schéma a ostatné názory sa považujú
takmer za kacírske. To sa mimochodom
odráža aj v spravodajstve, kde túto inak
strašidelnú vojnu prezentujú ako akýsi boj
dobra so zlom. Vďaka tomu sa namiesto
objektívneho náhľadu démonizuje: všetko
ruské je neprijateľné – cez sankcie po
športovcov a ruskú zmrzlinu. V súvislosti
s tým je zaujímavé, že sa považujeme za
lepších ako naši predkovia, sme však rovnako
nedokonalí, ovplyvniteľní, príkladom je
zneuctenie Slavína. Zhrnuté: chýba nám
zlatá stredná cesta a pochopenie, že vojna
(a všetky vojny!) je agresia, ale nevedú ju
anjeli a démoni. Vedú ju ľudia. A ľudia trpia,
umierajú na oboch stranách. Je neprijateľné
odsudzovať kohokoľvek za to, že je Ukrajinec
alebo Rus. Sú situácie, keď je ťažké zostať
nestranný, ale je dôležité si uvedomiť, že
minca má dve strany. A to aj v prípade, že
uznávame len jednu. Nestranne – kde si,
sloboda tlače?
Gábor Dóka

tuje a rôzne kvetiny, ktoré sme spolu v tento
deň vysadili. Osobitne ďakujeme Mariánovi
Kóšovi a Gabrielovi Valachovi za ich
veľkorysý príspevok. V spolupráci s rodičmi
aj deťmi sme vyčistili aj náš vyvýšený
záhon, kde sme zasadili bylinky a rastliny,“
informovala nás riaditeľka MŠ Margaréta
Adamčeková. Dodala, že príkladná
spolupráca ku Dňu Zeme je súčasťou
environmentálneho projektu, ktorý škôlka
uskutočňuje. „V rámci projektu rozširujeme
zelené plochy na školskom dvore. Keďže

sme v blízkosti Hrona a máme veľký školský
dvor, rozhodli sme sa zamerať na rozšírenie
činnosti materskej školy o environmentálnu
výchovu. Realizujeme ju vo forme interného
projektu, uskutočneného v rámcoch štátneho
vzdelávacieho programu pre materské školy.
Okrem aktivít, ktoré sme robili na Deň
Zeme, ako sadenie bylín, kvetov a stromov,
sa v rámci projektu venujeme aj starostlivosti
o rastliny a kladieme dôraz na informovanie
detí o význame vody v prírode.“
(ik, foto: MŠ Hopsasa)

V gymnáziu otvárajú 2 prvé triedy
Deň otvorených dverí s cieľom pripraviť účastníkov prijímacích skúšok zorganizovalo
26. apríla Gymnázium J. A. Komenského v Želiezovciach. Jediná stredná škola v meste
opäť avizovala otvorenie slovenskej aj maďarskej prvej triedy. Pred tromi a dvomi
rokmi sa to aj podarilo, vlani pre malý záujem nebola otvorená slovenská trieda.
A to napriek tomu, že vedenie gymnázia urobilo všetko pre to, aby sa dostalo do
povedomia vedenia škôl a deviatakov, podobne ako v tomto roku. „O tom, že otvárame
dve prvé triedy, sme informovali
na webstránkach aj facebookovom
profile školy, v meste aj v okolí
sme to nechali vyhlásiť v rozhlase
a osobne som navštívila všetky
školy v regióne. Pandémia
neuľahčila túto činnosť, lebo
v mnohých školách neprebiehalo
vyučovanie alebo boli niektoré
triedy v karanténe,“ informovala
o propagačnej činnosti riaditeľka
Katarína Cserbová. Jej výsledkom
je, že do maďarskej triedy sa
hlási 21, do slovenskej zatiaľ 10
záujemcov. „Počet prihlásených
do maďarskej triedy je približne rovnaký ako v minulých rokoch. Je dôležité vedieť, že
v júni organizujeme druhé kolo prijímacieho konania. Počet prihlásených do slovenskej
triedy nasvedčuje tomu, že v tomto roku sa podarí otvoriť prvý ročník, napokon, viacerí
naznačili, že by prestúpili do Želiezoviec aj za cenu opakovania prvého ročníka. Sú to
študenti, ktorí sa sem vlani hlásili, vtedy sa nám však prvý ročník otvoriť nepodarilo,“
dodáva Katarína Cserbová.
V rámci prípravy na prijímačky žiaci riešili príklady z predmetov prijímacích skúšok,
zúčastnili sa hodiny biológie a absolvovali pohovor s riaditeľkou, ktorá im v rámci
prezentácie predstavila každodenný život gymnázia, oboznámila ich s úspechmi
bývalých študentov a možnosťami ďalšieho štúdia.
(ik)
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Viac ako 30 tisíc eur do regiónu
Zastupiteľstvo
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
na
svojom 28. riadnom zasadnutí
schválilo poskytnutie dotácií

projektov, z toho v okrese
Levice budú môcť využiť
33 tisíc eur na realizáciu 22
úspešných projektov. Podpora

šahanského 12 100 eur úmerne
počtu obyvateľov.
Na podporu športu bol
vytvorený finančný rámec
450 tisíc eur, z ktorého bude
financovaných 555 projektov.
Na území okresu Levice
sa uskutoční 55 projektov
s celkovou podporou 74 tisíc
eur, z toho 12 370 eur pripadne
na želiezovský, 9200 eur na
šahanský región.
„Považujem za dôležité, aby

sme naše regióny každý rok
podporili aj takýmto spôsobom.
Vďaka Bohu, záujem zo strany
žiadateľov neustále rastie. Sú
totiž dôležitými iniciátormi
neziskovej sféry a aktivít
v našich regiónoch. Blahoželám
všetkým žiadateľom a zároveň
vyjadrujem poďakovanie všetkým
osobám a organizáciám, ktoré
sú činné v prospech komunít,“
vyjadril sa podpredseda kraja
Tibor Csenger.
(CsÁ)

Violončelové kvarteto
na úrade

Podporený bol aj projekt ďalšej etapy rekonštrukcie hrobky rodiny
Esterházyovcov. V rámci podpory ochrany kultúrnych pamiatok
získala rímsko-katolícka cirkev v Želiezovciach na tento účel 3000
eur.
(foto: farnosť Želiezovce)
v oblasti kultúry, športu,
cestovného ruchu a ochrany
kultúrnych pamiatok. Ako sa
to v ostatných rokoch stalo
zvykom, dotácie boli úmerne
rozdelené do všetkých regiónov
kraja.
Na projekty v oblasti ochrany
kultúrnych pamiatok bolo
schválených 110 tisíc eur,
tie budú rozdelené medzi
35
úspešných
projektov.
V Levickom okrese bude
podporených
5
takýchto
projektov.
Pokračovať
budú rekonštrukčné práce
na
želiezovskej
hrobke
Esterházyovcov (3000 €), ako
aj na bývalom župnom dome
v Šahách (3500 €). Podporená
bola aj rekonštrukcia vodného
mlyna v Mýtnych Ludanoch
(3000 €), kostola v Sazdiciach
(4500 €) a kostolnej veže
v Pukanci (2250 €).
V oblasti cestovného ruchu
bola na tento rok vyčlenená
suma 200 tisíc eur. Celkovo
bude
podporených
135

bude zameraná najmä na rozvoj
turizmu a rôzne podporné
iniciatívy.
Hlavné
oblasti
podpory
v cestovnom ruchu:
– tvorba a modernizácia
oddychových zón pre turistov
prichádzajúcich na bicykloch,
motorkách a autách,
– servisné miesta, informačné
tabule,
toalety,
osadenie
odolných lavičiek, vhodných do
prírodného prostredia,
–
budovanie
náučných
turistických chodníkov,
– tvorba informačných krátkych
filmov o pamätihodnostiach
Poiplia: predstavenie sakrálnych
a kultúrnych pamiatok,
–
podpora
regionálneho
gastroturizmu,
resp.
regionálnych trhov miestnych
produktov.
Na podporu kultúry bude
k dispozícii 490 eur, rozdelených
na 606 projektov. Z toho 71 sa
uskutoční v Levickom okrese
za 80 tisíc eur: do želiezovského
regiónu príde 15 700 eur, do

Sobášna sieň mestského úradu bola 13. apríla miestom neobvyklej
udalosti – koncertu klasickej hudby. Kvarteto zložené iba
z violončelistov s názvom Rácz Cello Quartett zahralo divákom
najmä z radov žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy Franza
Schuberta, ktorým poskytlo trvácny hudobný zážitok.
Sláčikové hudobné teleso založené členmi jednej rodiny predstavil
jeho vedúci Csaba Rácz. Okrem neho ho tvorí jeho starší brat Zoltán
Rácz a jeho dve deti: Réka a Levente. Na koncerte predniesli diela
Antonia Vivaldiho a Edvarda Griega.
Líder hudobného kvarteta potvrdil, čo mohli prítomní dovtedy tušiť:
hudobný prednes je vo famílii Ráczovcov rodinnou tradíciou.„Náš otec
vyučoval violončelo v hudobnej škole, obaja s bratom sme teda hrali na
tomto nástroji, moja sestra hrala na husliach, potom na viole. Tradícia
domáceho muzicírovania však siaha ešte ďalej, k otcovi môjho dedka,
ktorý ako duchovný reformovanej cirkvi hrával v lekárskom kvartete.

Rácz Cello Quartett bolo založené pred niekoľkými rokmi. Keď
Fond na podporu kultúry národnostných menší vyhlásil projektovú
výzvu, uspeli sme a už piaty rok absolvujeme koncertnú šnúru po
celej krajine. Vystupujeme najmä v kostoloch, ale ani mestských úrad
v Želiezovciach nevybočuje z radu miest našich vystúpení, keďže my
radi chodíme za ľuďmi a nečakáme, kým oni prídu za nami. Preto nám
táto sobášna sieň veľmi vyhovovala,“ povedal o rodinnom kvartete
Csaba Rácz.
(ik)
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Dve želiezovské témy na nitrianskej
vedeckej konferencii
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína filozofa v Nitre zorganizovala
medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom
Ženy v tieni dejín. Cieľom multijazyčnej
interdisciplinárnej
konferencie
bolo
prezentovanie výskumov v oblasti rodovej
problematiky s dôrazom na prácu (činnosť)
žien a jej premeny naprieč dejinami.
Na podujatí odzneli aj dve prednášky so
želiezovskou tematikou. Marek Kepka
vo svojom príspevku s názvom Kráľovná
cisárskeho mesta predstavil Annu Sacher,
manželku želiezovského rodáka Eduarda

Sachera, ktorá sa pričinila o rozkvet Hotela
Sacher. Archeologické zbierky Jolany
Kherndlovej a gróy Ernestíny Coudenhove
predstavil vo svojej prednáške Ákos Csonka.
„V rámci konferencie sme sa snažili
priblížiť vo vedeckej sfére málo reflektovanú
tematiku. Výskum v oblasti tém o ženách
sa snažíme propagovať aj vo forme
takýchto konferencií a povýšiť ich tým na
stredoeurópsku, resp. európsku úroveň. Popri
konferencii organizujeme v týchto témach
aj workshopy a prednášky pre verejnosť,
študentov stredných a žiakov základných škôl

v slovenskom aj maďarskom jazyku. Snažíme
sa priebežne rozširovať okruh prednášajúcich
aj v medzinárodnom kontexte. Aj keď bola
konferencia organizovaná v online forme,
snažili sme sa klásť veľký dôraz na rozvoj
diskusie po jednotlivých paneloch, aby
prednášajúci mohli odpovedať na prípadné
otázky,“
povedala
o iniciatíve
jedna
z organizátorov série konferencií Mária
Molnárová.
Prednášky, ktoré na konferencii odzneli, majú
byť do leta 2023 vydané v knižnej forme ako
zbierka štúdií.
(tsák)

Voľby u rybárov
V sobotu 9. apríla 2022 sa konala výročná členská schôdza Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce. Najpočetnejšia
organizácia v meste má takmer tisíc členov. Podľa správy, predloženej na
rokovanie mala MO SRZ k 31. 12. 2021 958 členov, z toho 780 dospelých,
38 v mládežníckom veku a 140 detí. V radoch členov je 169 dôchodcov, 22
invalidov a ZŤP a 51 žien. Vlani pribudlo 64 nových členov.
MO SRZ Želiezovce hospodári na 15 revíroch, z toho je 14 lovných a jeden
revír typu CHAP (chyť a pusť), ktoré boli zarybnené v hodnote takmer
50 tisíc eur. 37 225 eur bolo z vlastných prostriedkov. „Zarybňovali sme
desiatimi druhmi rýb: kaprom, šťukou, zubáčom, jalcom, amurom, nosáľom,
podustvou, boleňom, lieňom a mieňom. V najväčšom počte sme zarybňovali
kaprami, ktorých sme nasadili 14 985 kg,“ informoval predseda MO Ľudovit
Fuxhoffer o činnosti v oblasti hospodárenia MO. Dodal, že členovia miestnej
organizácie vykázali za minulý rok celkovo 5 381 kusov ulovených rýb (s
celkovou hmotnosťou 9 819 kg), ktorých hodnota bola vyčíslená na 43,7 tisíc
eur. 44 % ulovených rýb tvoril kapor (7 011 kg) s priemernou hmotnosťou
2,93 kg.
Na výročnej schôdzi sa konali aj voľby do orgánov miestnej organizácie,
ktorých sa zúčastnilo 196 členov. Do výboru boli zvolení: Ľudovit Fuxhoffer
– predseda, Adrián Pustai – tajomník, Norbert Romada – podpredseda,
Martin Sýkorčin – hlavný hospodár, Attila Dániel, Tibor Keil, Róbert Polcsák,
Štefan Vykukel, Ján Topán. Do kontrolnej komisie boli zvolení: Ľuboš Sziller
– predseda, Jozef Belica, Róbert Čatlóš.
(ik)

Žiaci ZŠ Želiezovce si úspešne viedli aj v okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína v Leviciach, ktoré sa konalo 8. apríla
v Tekovskom múzeu v Leviciach. V prednese poézie získali 3.
miesto v I. kategórii Zara Nicol Tokarčík a v II. kategórii Ema Sofia
Šáriková, v prednese prózy získal v I. kategórii Ladislav Nagypál (na
fotke z obvodného kola vpredu) čestné uznanie. (MV, foto: ik)

Športové výsledky členov MO Slovenského rybárskeho zväzu
Odznelo na výročnej
schôdzi MO SRZ dňa 9. 4.
2022
V I. lige lovu rýb udicou prívlač nás reprezentovali:
Tibor
Nagy,
Martin
Sýkorčin, Štefan Hegedűs,
Attila Timoranský, Patrik
Líška. V prvom dvojkole
v Námestove na Studenom
potoku obsadili 9. miesto,
čo zopakovali aj v druhom
dvojkole na Váhu v Dubnici
nad Váhom. V súčte oboch
dvojkôl obsadili posledné

10. miesto a zostúpili do II. ligy.
Súťaž
dospelých
členov
a mládeže sa v tradičnej forme
neuskutočnila,
Method Feeder Cup – I. ročník,
sme usporiadali dňa 4. 9. 2021,
zúčastnilo sa ho 18 dvojčlenných
družstiev. Poradie najúspešnejších:
1. Jozef Morauszky, Maroš Žilinský,
2. Marián Vyskok, Miroslav Dudáš,
3. Zoltán Gallo, Zoltán Szilágyi.
Súťaž detí do 14 rokov sa
V sobotu 7. mája sa začala
tohtoročná súťažná sezóna.
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Veľkonočný stolnotenisový
turnaj s potenciálom
Občianske združenie Mikulčan, známe okrem
organizovania
kulinárskych,
zábavných
a spoločenských podujatí aj organizovaním
futbalových turnajov, si 15. apríla rozšírilo svoj
profil a zorganizovalo turnaj v stolnom tenise
pre deti. Ako ukázala účasť
mladých športovcov, o stolný
tenis je v Želiezovciach
záujem. V telocvični ZŠ
Želiezovce sa zišlo vyše 30
účastníkov, ktorí si svoje sily
a stolnotenisovú zručnosť
zmerali v kategórii dievčat
a chlapcov.
Hlavným
organizátorom
podujatia bol predseda
OZ Mikulčan Pavol Ivan,
ktorému asistovalo viacero
členov OZ aj telocvikári
z
oboch
miestnych
základných škôl. Turnaja
sa zúčastnil aj doyen
želiezovského
stolného
tenisu Róbert Ferda, ktorý
vyzdvihol tak iniciatívu
občianskeho
združenia,
ako aj záujem a ochotu detí
zúčastniť sa športového
podujatia v čase osobného voľna, navyše
vo sviatočný deň. „Je úctyhodné, že tieto deti
teraz nesedia pri počítačoch, ale prišli si sem
zašportovať. Pochváliť za to treba aj občianske
združenie Mikulčan, ktoré s touto iniciatívou
vyšlo.“ Ako potvrdil jeho predseda Pavol Ivan,
nie je to ojedinelá záležitosť, v organizovaní
stolnotenisových turnajov plánujú pokračovať,“

vyjadril sa o podujatí najstarší aktívne hrajúci
želiezovský stolnotenisový hráč. V meste
už dlhé roky neexistuje fungujúca základňa
ping-pongu, preto niekoľko miestnych hráčov
účinkuje v okolitých kluboch. Jej vytvorenie

V. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Kmeťovo 0:2 (0:0)
Ondrovčák, Gašparík
Svodín – Želiezovce 1:2 (0:0)
Pirtyák – Müller, Pompos
Želiezovce – D. Ohaj 3:1 (2:0)
Dobiaš 2, Pompos - Švajda
Salka – Želiezovce 1:1 (1:0)
Klátyik – Pompos
Najbližšie zápasy: 14. 5. Želiezovce – Šurany,
22. 5. Veľký Kýr – Želiezovce, 25. 5. Podhájska
– Želiezovce, 28. 5. Želiezovce – Bánov, 5. 6.
Podlužany – Želiezovce
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Kolárovo 1:2 (0:1)
Poracký, Pompos - Borka
Kmeťovo – Želiezovce 3:2 (1:2)
Karvay 2, Szerződi – Mentuš, Ilko
Želiezovce – Ivanka pri Nitra 11:1 (6:1)
Pompos 5, Ilko 2, Botťán, Poracký, Balázs,
Gál (vlastný) - Gál
Štúrovo – Želiezovce 3:2 (2:2)
Škultéty, Dávid, Chudý – Benko, Pompos
Najbližšie zápasy: 15. 5. Želiezovce – V. Meder,
21. 5. Holice – Želiezovce, 18. 5. Hurbanovo
– Želiezovce, 29. 5. Želiezovce – Kozárovce

si vyžaduje čas, trpezlivosť a množstvo práce,
avšak na začiatku takého procesu môžu byť
práve podobné turnaje, ktoré môžu vytvoriť
u detí celoživotný vzťah k športu. Výsledky
- dievčatá: 1. Dóra Nyustyin, 2. Katarína
Konopková, 3. Viktória Jahodová; chlapci: 1.
Vojtech Kaňák, 2. Samuel Németh, 3. Dávid
Mangult.
(ik)

v Želiezovciach v ročníku 2021
uskutočnila 13. 6. 2021 na VN Samota za
účasti 27 detí. Poradie najúspešnejších: 1.
Barbora Verlíková, 2. Richard Šuchter, 3.
Alexandra Gilyanová.
Dňa 14. 8. 2021 sme sa zúčastnili
tradičných medzinárodných pretekov
o Ipeľský pohár (Ipoly Kupa), XXXVIII.
ročník, ktorý sa uskutočnil na rieke Ipeľ
v Kosihách nad Ipľom (MO SRZ Veľký
Krtíš), kde sme obsadili 5. miesto. (Attila
Dániel, Ján Dulai, Zoltán Mészáros,
Peter Szusztor, Tadeaš Valkovič, Tünde
Fuxhofferová.)
Najlepšie sa umiestnil Zoltán Mészáros,
ktorý vyhral svoj sektor a v súťaži

FUTBAL

jednotlivcov skončil na 3. mieste. Medzi
ženami obsadila Tünde Fuxhofferová 2.
miesto.
Dňa 9. 10. 2021 sa uskutočnil XXVI.
ročník Putovného pohára MO SRZ
Želiezovce, ktorého sa zúčastnilo 12
družstiev. Víťazom sa stalo domáce
družstvo
MO
SRZ
Želiezovce
A, v zložení: Ján Dulai, Zoltán Mészáros.
Na 2. mieste skončilo družstvo MsO
SRZ Lučenec, na 3. mieste MO SRZ
Želiezovce B, v zložení Attila Dániel,
Peter Szusztor. Ján Dulai sa súčtom
bodov 25 310 stal víťazom súťaže
jednotlivcov.
(r)

III. liga – juh, starší žiaci
Zemné – Želiezovce 1:1 (0:0)
Balogh - Belecky
Želiezovce – Sereď B 0:1 (0:0)
Petrovský
Hurbanovo – Želiezovce 2:2 (1:1)
Merei, Vörös – Balázs, Varga
Želiezovce – Šaľa 0:2 (0:1)
Kováčik, Lacko
Najbližšie zápasy: 14. 5. Želiezovce – N.
Zámky B, 21. 5. Komárno B – Želiezovce,
28. 5. Želiezovce – Štúrovo, 4. 6. Šurany
– Želiezovce
III. liga – juh, mladší žiaci
Zemné – Želiezovce 2:1 (2:1)
Fabó 2 - Lakatoš
Želiezovce – Sereď B 2:4 (0:3)
Lakatoš, Pásztor – Kapos 2, Česnek 2
Hurbanovo – Želiezovce 1:6 (1:3)
Almáši, Pšenák – Lakatoš 2, Konopková,
Gáloš, Gálik
Želiezovce – Šaľa 1:8 (1:2)
Bohdanecký – Tanková 3, Holbík 3, Zaťko,
Mešťáneková
Najbližšie zápasy: 14. 5. Želiezovce – N.
Zámky B, 21. 5. Komárno B – Želiezovce,
28. 5. Želiezovce – Štúrovo, 4. 6. Šurany
– Želiezovce
Prípravka
22. 5. Želiezovce – P. Ruskov, Želiezovce – V.
Ludince
(ik)
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1848 zselízi
vonatkozásai
(Az áprilisban közölt cikk befejezése)
Bona Gábor Kossuth Lajos kapitányai című művében olvashatjuk, hogy
a századparancsnoki kar tagjai között születési helyüket tekintve 248 tiszt
volt a Felvidékről. Közöttük zselízieket is találunk.
Santho Flórián 1814. március 16-án született Zselízen nemesi származású
római katolikus kereskedő családba. Apja Santhó Ferenc uradalmi ispán,
édesanyja Csóka Terézia. Felesége Brodszky Júlia lett. 1830-tól önkéntes
közvitéz lett a 3. huszárezredben, majd 1842-től hadnagy, 1847-től
főhadnagy a 3. Ferdinánd huszárezredben. A magyar hadügyminisztérium
1848. szeptember 24-én előbb századossá, október 3-án pedig főszázadossá
léptette elő, ami által a 27. honvédzászlóaljhoz kerül, de a Jászkunságban
alakuló 14. Lehel huszárezrednél lett századparancsnok.
A szabadságharcban már júliustól részt vett a déli harcokban, ahova a szerb
felkelők ellen vezényelték ezredével. Decemberben ezrede öt századával
az aradi ostromsereghez osztották be. 1849 januárjában megbetegedett,
májusban a hadügyminisztérium pótlovazási alosztályára osztották be.
A világosi fegyverletétel után Komáromba vonult folytatni a harcot, ahol
végül a komáromi várőrséggel tette le a fegyvert.
Az 1850-es években egy ideig Kistapolcsányban és Kislapáson élt mint
gazdálkodó. A szabadságharc leverése után 146 honvéd százados külföldre
menekült. Santho Flórián 1858-ban az Amerikai Egyesült Államokba
emigrált.
A kimenekülteket, miként az emigráció egészét, az a remény éltette, hogy
olyan nagyhatalmi konfliktus jöhet létre, amelyben a magyar ügy ismét
szóhoz juthat, és újra lehetőség nyílik a Habsburg-uralom elleni harcra.
Így alakult meg 1859-ben az olaszországi magyar légió is, amelynek
Santho Flórián századosa, majd őrnagya lett. Az 1867—68-as években a
pesti honvédegylet tagja volt. Később napidíjas írnokként kereste kenyerét.
1876-ban halt meg Budapesten. A Fiumei úti sírkertben van eltemetve
a 31/2-es parcellában szinte közvetlenül Kossuth Lajos monumentális
mauzóleuma mellett.
Santho Flórián egyébként vélhetőleg fivére annak a Santho Károlynak,
aki zselíziként pozsonyi kanonok lett, és ugyancsak szerepet vállalt a
forradalom idején. 1849. január elején ugyanis tagja volt az országgyűlés
által kiküldött békekövetségnek, melyet Mailáth György országbíró, gr.
Mailáth Antal exkancellár, gr. Batthyány Lajos miniszterelnök, Deák
Ferenc és Lonovics József egri érsek alkotott. A delegáció Bicskére, az
osztrák táborba ment tárgyalni, de Windisch-Grätz fogságba vetette őket.
Santhót viszont csakhamar szabadon engedték.
A település korabeli jegyzőkönyve szerint (ZELIZ helyiségének
jegyzőkönyve, amit az Állami Levéltár lévai archívumában őriznek) a
harcokban további 27 zselízi közkatona vett részt: Balesik János, Balog
István, Béres Mihály, Bíró András, Csatai András, Csenger János, Csurgai
Ferencz, Demény Mihály, Dóka András, Farkas Imre, Kelecsényi István,
Kollár Ferencz, Kristóf István, Kulcsiczki János, Mészáros András, Mészáros
András, Molnár János, Pánczi András, Puksa József, Sifner Alajos, Szalai
József, Szúnyog Zsigmond, Tót András, Tót Ferencz, Tót István, Varga András,
Varga János.
A felsorolt, összesen 32 hős vitéz mellett kötődik egy további is
Zselízhez, pontosabban az azóta a városba ugyancsak beleolvadt
Garammikolához. Ez pedig nem más, mint a szabadságharc közismert
hős tábornoka, Guyon Richárd, aki a nagysallói csatában hívta fel
magára a figyelmet, majd komáromi várkapitányként is jeleskedett.
Guyon 1846/1847-ben bérbe vette az egykori pálos uradalom
garammikolai és csatai birtokait a Katolikus Vallásalaptól, amikor
Csatán telepedett le.
Tekintettel arra, hogy Zselízen minden évben méltó keretek között emlékeznek
meg a forradalom és a szabadságharc eseményeiről, mindenképpen
üdvözlendő lenne, ha e helyi hősök neveit is emléktábla őrizné.
Nyustyin Ferenc jegyzetei alapján: Csonka Ákos
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Od júna MOM v Želiezovciach zatvorené
Spoločnosť SWOT, s.r.o. ktorá v Želiezovciach prevádzkuje
mobilné odberné miesto na AG, RT-PCR a protilátkové testovanie
koronavírusu, po jeden a pol ročnom pôsobení v priestoroch
areálu za Domom služieb preruší svoju činnosť.
Ako informoval manažér mobilných odberných miest spoločnosti,
testovanie bude prebiehať do konca mája.
„Od stredy 1. júna spoločnosť SWOT, s r.o. preruší svoju činnosť
aj vo vašom meste. Situáciu budeme monitorovať a v prípade
potreby odberné miesta znovu otvoríme,“ vyhlásil Dušan
Bernáth.
Spoločnosť SWOT, ktorá testovanie v Želiezovciach zabezpečovala
od 9. decembra 2020, okrem nášho mesta prevádzkuje MOM
aj v Leviciach, Nových Zámkoch, Štúrove, Šuranoch, Vrábľoch
a Topoľčanoch. Testovanie dočasne ukončí vo všetkých svojich
prevádzkach.
(ik)

Emlékezés Kóbor Jánosra

Május az év virágos hónapja. Éppen ebben a hónapban ünnepelné
születésnapját Kóbor János, aki tavaly decemberben örökre
eltávozott közülünk. Nehéz elhinni, felfogni és elfogadni, hogy már
nincs köztünk. Nem könnyű tudomásul venni, hogy többé nem lép
színpadra. Hiányozni fog.
Születésnapjához közelítve egy kedves kis
történet jutott eszembe, melynek Kóbor
János a főszereplője. Zenéje kiskoromtól
megérintett, amikor hallgattam, csak
titkon remélhettem, hogy egyszer talán
lesz alkalmam személyesen is találkozni
vele, megismerni. Reményeim 2018-ban
valóra is váltak, amikor az Omega lévai
fellépése előtt sajtótájékoztatót tartott
az Astrum szállodában. Kérdésemre
válaszolva akkor elmondta, hogy nagy
örömmel jár Szlovákiába koncertezni,
nagyon szereti az itteni rajongókat.
A lévai koncert májusban volt, amikor Kóbor János a 75.
születésnapját ünnepelte, ezért egy meglepetéssel kedveskedtek neki
a koncertszervező Spaňo János kezdeményezéséből. Születésnapja
alkalmából Zselízen készült Sacher-tortát kapott, amelyet SzilágyiSztreda Anna készített. Az ünnepelt elérzékenyülve fogadta az
ajándékot, a színpadon azonnal fel is szeletelte a tortát, és megkínálta
vele fellépőtársait. Hát ezért is szerettem, őrzöm a szívemben.
Hiányozni fog, de zenéje örök.
Frenko Éva
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2018
873 143,11 €

31. 12. 2019
1 255 039,21 €

31. 12. 2020
850 159,26 €

31. 12. 2021
410 177,82 €

30. 4. 2022
604 864,89 €

Záväzky voči dodávateľom

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

105 325,86 €

Dlhodobé investičné úvery

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

1 718 876,80 €

159,28 €

264,47 €

299,87 €

Očná optika Optosan

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese SNP 40,
Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa na Vašu
návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy látásvizsgálatot végez csütörtökönként
9:00-től 14:00 óráig.
Érdeklődni és időpontot kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti
címen, ill. a 036/771 20 09-es telefonszámon lehet.
(17-67)

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

CENY

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

 Jednota Nové Zámky - Supermarket Želiezovce

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,

 Novinový stánok B&B Market - Komenského ul.

míg e földön élünk, nem fogunk feledni.

 Novinový stánok Róbert Szabó - Ul. SNP
 Jednota Nové Zámky - Supermarket Mikula
 Čerpacia stanica PHM TaM Trans Spedition - Komenského ul.
 Novinový stánok Róbert Szabó - Komenského ul.

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 7. évfordulóján

Bajkay Magdalénára.
A gyászoló család

 Jednota Levice - potraviny - Fučíkova ul.
 Jednota Levice - potraviny - Petőfiho ul.

Najbližšie termíny odvozu separovaného odpadu
23. mája, 20. júna
Svodov, Mikula
24. mája, 21. júna
1. obvod
25. mája, 22. júna
2. obvod
26. a 27. mája, 23. a 24. júna
3. obchody a prevádzky:

 Jednota Levice - potraviny - Ul. kpt. Nálepku
 Mestská knižnica
 Predajňa ABAR - Mierová ul.
 Predajňa Uniparket Svodov

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

Želiezovce - Svodov 121

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

Kde si kúpite naše noviny?

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

Keleová-Vasilková, Táňa: Skúšky (Ikar 2021)
Osudy piatich rodín na pozadí súčasného diania. Ako si
hrdinovia so zmenami poradia? Ako ich zvládnu? Všetci sú
vystavení skúškam, na ktoré sa neprihlásili, o ktoré nestáli.
Nesbo, Jo: Ostrov potkanov a iné príbehy (Ikar 2021)
Päť napínavých príbehov prináša rozuzlenia, ktoré vyrážajú
dych. Vyvolení z vyššej spoločnosti čakajú na evakuáciu
zo strechy mrakodrapu.. Vedec skúmajúci večný život
objavuje skartovanie pamäti.. Psychológ, ktorý si privyrába
nájomnými vraždami..
Kordíková, Katarína: Baltazárové knihy (Taktik 2017)
Jedenásťročný Alan sa ocitne v zložitej situácii. Vysloví
želanie, ktoré mu navždy zmení život. Ocitne sa v minulosti,
získa nových kamarátov a odhalí tajomstvo starého
kníhkupectva. Alanovi sa potvrdí stará známa pravda, že nič
nie je nemožné, ba priam všetko je možné...

-

-

(22-05)

Zadlženosť na obyvateľa

Rutherfurd, Edward: Az erdő (Alexandra, 2019)
A dél-angliai Új Erdőt Hódító Vilmos nyilvánította királyi
vadászterületté, hogy aztán két fia (Richard herceg, majd Rufus
Vilmos király, akinek végzetét baljós rémálom jósolta meg) is
itt lelje halálát, máig tisztázatlan körülmények között.
Varga Lópránt: Tia (Zimber-könyvek, 2018)
Honnan jöttünk, kik vagyunk? Hová tartunk? Mi az élet
értelme? Mi van a halál után? Olyan kérdések ezek, amelyeket
legalább egyszer mindenki feltesz. Nincs ezzel másképpen Tia
sem, akinek az életét követhetjük végig.
Bogos Katalin: Nevess velünk! (Csengőkert, 2019)
Vidám versek kicsiknek. Egy huncut cica, egy merész kiskutya,
egy táncos lábú barika, egy romantikus tücsök és még sok kis
állatka a szereplője a játékos kedvű, humoros kis kötetnek.
Csengő-bongó rímek, táncritmus, könnyed szórakozásra
termett versikék színesítik a keménykötésű lapozó oldalait.
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

(22-06)

Položka
Zostatky na bankových účtoch
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Húsvéti
asztalitenisz-torna
A Mikulčan Polgári Társulás, mely
gasztronómiai, szórakoztató és társadalmi
rendezvények,
valamint
lagdarúgótornák rendezését vállalja fel, április
15-én kiterjesztette működési körét, és
asztalitenisz-tornát szervezett
gyerekeknek. A résztvevő iú
sportolók száma azt mutatta,
hogy Zselízen nagy érdeklődés
mutatkozik az asztalitenisz
iránt. A
zselízi
szlovák
alapiskola tornatermében több
mint 30 gyerek jött össze, hogy
a lányok és a fiúk kategóriában
összemérje tudását, ügyességét
ebben a sportágban.
A főszervező a Mikulčan
Polgári Társulás elnöke, Ivan
Pál volt, akinek segítségére
voltak a társulás további tagjai,
valamint a város alapiskoláinak
testnevelés-tanárai. A tornán
részt vett a zselízi asztalitenisz
doyenjének számító Ferda
Róbert is, aki méltatta a polgári
társulás kezdeményezését és
a gyerekek érdeklődését, akik
szabadidejükben,
ráadásul
egy ünnepnapon a mozgásra
szavaztak. „Tiszteletreméltó, hogy ezek a
gyerekek most nem a számítógépek mellett
ülnek, hanem a sportolást választották.
Dicséret illeti ezért a Mikulčan Polgári
Társulást is, amely kezdeményezte ezt a
tornát. Ivan Pál elnök megerősítette, hogy
nem egyszeri alkalomról van szó, asztalitenisz
versenyeket a jövőben is terveznek” – mondta
a versenyről a legidősebb aktív, még mindig

versenyszerűen játszó zselízi pingpongozó.
A városban már évek óta nem működik
asztalitenisz szakosztály, ezért a néhány
aktív zselízi játékos a környékbeli klubok
tagságát erősíti. A szakosztály megalakítása

Barbora Verlíková, 2. Richard Šuchter, 3.
Alexandra Gilyanová.
2021. augusztus 14-én részt vettünk a
hagyományos nemzetközi Ipoly Kupa
XXXVIII. évfolyamán az Ipoly folyó
ipolykeszi szakaszán (a nagykürtösi
horgászszövetség rendezésében), és az
5. helyet szereztük meg. (Dániel Attila,
Dulai János, Mészáros Zoltán, Szusztor
Péter, Tadeaš Valkovič, Fuxhoffer
Tünde.) A legjobb helyezést Mészáros
Zoltán érte el – saját szektorában
győzött, az egyéni versenyben 3. lett. A

nők között Fuxhoffer Tünde a 2. helyet
szerezte meg.
2021. október 9-én tartották a zselízi
horgászszövetség vándorserlegéért folyó
verseny XXVI. évfolyamát, melyen 12
csapat vett részt. A tornát a hazai A
csapat nyerte a következő összetételben:
Dulai János, Mészáros Zoltán. Második
helyen a losonciak végeztek, a 3. helyet
a zselízi B csapat szerezte meg, tagjai:
Szusztor Péter, Dániel Attila. Az egyéni
versenyben Dulai János 25 310 pontos
összesítéssel lett győztes.
(r)

L A B DA R Ú G Á S
V. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce – Kmeťovo 0:2 (0:0)
Ondrovčák, Gašparík
Svodín – Želiezovce 1:2 (0:0)
Pirtyák – Müller, Pompos
Želiezovce – D. Ohaj 3:1 (2:0)
Dobiaš 2, Pompos - Švajda
Salka – Želiezovce 1:1 (1:0)
Klátyik – Pompos
Lagközelebbi mérkőzések: 14. 5. Želiezovce
– Šurany, 22. 5. Veľký Kýr – Želiezovce, 25.
5. Podhájska – Želiezovce, 28. 5. Želiezovce
– Bánov, 5. 6. Podlužany – Želiezovce
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Kolárovo 1:2 (0:1)
Poracký, Pompos - Borka
Kmeťovo – Želiezovce 3:2 (1:2)
Karvay 2, Szerződi – Mentuš, Ilko
Želiezovce – Ivanka pri Nitra 11:1 (6:1)
Pompos 5, Ilko 2, Botťán, Poracký, Balázs, Gál
(öngól) - Gál
Štúrovo – Želiezovce 3:2 (2:2)
Škultéty, Dávid, Chudý – Benko, Pompos
Lagközelebbi mérkőzések: 15. 5. Želiezovce
– V. Meder, 21. 5. Holice – Želiezovce, 18. 5.
Hurbanovo – Želiezovce, 29. 5. Želiezovce
– Kozárovce

időt, türelmet és rengeteg munkát igényel,
de ennek a folyamatnak a kezdetét éppen a
hasonló rendezvények jelenthetik, amelyeken
a gyerekekben kialakulhat a sport iránti
életre szóló vonzalom. Eredmények – lányok:
1. Nyustyin Dóra, 2. Katarína Konopková, 3.
Viktória Jahodová; fiúk: 1. Vojtech Kaňák, 2.
Samuel Németh, 3. Mangult Dávid.
(ik)

III. liga – dél, diákcsapat
Zemné – Želiezovce 1:1 (0:0)
Balogh - Belecky
Želiezovce – Sereď B 0:1 (0:0)
Petrovský
Hurbanovo – Želiezovce 2:2 (1:1)
Merei, Vörös – Balázs, Varga
Želiezovce – Šaľa 0:2 (0:1)
Kováčik, Lacko
Lagközelebbi mérkőzések: 14. 5. Želiezovce – N.
Zámky B, 21. 5. Komárno B – Želiezovce, 28. 5.
Želiezovce – Štúrovo, 4. 6. Šurany – Želiezovce
III. liga – dél, kölyökcsapat
Zemné – Želiezovce 2:1 (2:1)
Fabó 2 - Lakatoš
Želiezovce – Sereď B 2:4 (0:3)
Lakatoš, Pásztor – Kapos 2, Česnek 2
Hurbanovo – Želiezovce 1:6 (1:3)
Almáši, Pšenák – Lakatoš 2, Konopková,
Gáloš, Gálik
Želiezovce – Šaľa 1:8 (1:2)
Bohdanecký – Tanková 3, Holbík 3, Zaťko,
Mešťáneková
Lagközelebbi mérkőzések: 14. 5. Želiezovce – N.
Zámky B, 21. 5. Komárno B – Želiezovce, 28. 5.
Želiezovce – Štúrovo, 4. 6. Šurany – Želiezovce
Előkészítő-csapat
22. 5. Želiezovce – P. Ruskov, Želiezovce – V.
Ludince
(ik)
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Két zselízi téma egy nyitrai tudományos konferencián
Nők a történelem homályában címmel
szervezett
nemzetközi
tudományos
konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Történettudományi Tanszéke. A
többnyelvű, interdiszciplináris konferencia
célja a nemek közti szerepek és egyenlőség
témakörében végzett kutatások bemutatása,
különös hangsúlyt fektetve a nők
foglalkozására (tevékenységére) és annak
történelmi alakulására.
A rendezvényen két zselízi vonatkozású téma
is szerepelt. Kepka Márk A császárváros
királynője c. előadásában a Sacher Hotel
felvirágoztatóját, Anna Sachert mutatta

be, akinek férje, Eduard Sacher Zselízen
született. Kherndl Jolán és gróf Coudenhove
Ernestina zselízi régészeti gyűjteményeiről
Csonka Ákos tartott előadást.
„A
konferencián
a
tudományos
szférában kevésbé reflektált témakört
igyekeztünk
bemutatni.
A
nőkkel
kapcsolatos témák kutatását többek között
ilyen konferenciáikkal is szeretnénk
népszerűsíteni, és közép-európai, illetve
európai szintre emelni. A konferencia mellett
workshopokat és előadásokat is tartunk
a témakörökben, nemcsak a tudományos
szakemberek, hanem a nagyközönség,

az alapiskolák és a középiskolák részére
is, szlovák és magyar nyelven egyaránt.
Igyekszünk folyamatosan újítani az előadók
névsorát nemzetközi vonatkozásban is. Még
ha online térben zajlott is a konferencia, nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a panelek
végén párbeszéd alakuljon ki, és az előadók
válaszoljanak a feltett kérdésekre is” – mondta
el a kezdeményezésről a konferenciasorozat
egyik szervezője, Molnár Mária.
A konferencián elhangzott előadásokat a
tervek szerint 2023 nyaráig tanulmánykötet
formájában is kiadják.
(tsák)

Értékelés és választások a horgászoknál
Április 9-én tartották meg a Szlovákiai Horgászszövetség
(SZHSZ) Zselízi Helyi Szervezetének évzáró ülését. A város
legnépesebb szervezetének közel ezer tagja van. A tanácskozáson
beterjesztett beszámoló szerint az alapszervezetnek tavaly
év végén pontosan 958 tagja volt, közülük 780 felnőtt, 38
fiatalkorú és 140 gyermek. A tagság soraiban 169 nyugdíjas,
22 rokkantnyugdíjas és 51 nő található. Tavaly 64 új személlyel
bővült a tagság.
A helyi szervezet 15 horgászatra kijelölt területen gazdálkodik,
ebből 14 horgász terület, egy pedig „fogd ki és engedd
vissza” (CHAP – chyť a pusť) típusú, melyekbe 50 ezer euró
értékben telepítettek halat. Ebből 37 225 eurót saját forrásból
biztosítottak. „Tízféle halat telepítettünk vizeinkbe: pontyot,
csukát, süllőt, domolykót, amurt, keszeget, paducot, balint,
compót és menyhalat. Legnagyobb mennyiségben pontyot
telepítettünk, összesen 14 985 kg-ot” – tájékoztatott Fuxhoffer
Lajos, az alapszervezet elnöke. Hozzátette még, hogy a szervezet
tagjainak kimutatása szerint tavaly összesen 5381 db halat
fogtak ki (súlyban 9819 kg), melyek értéke 43,7 ezer euró volt.
A kifogott halak 44%-a ponty volt (7011 kg), egy kifogott hal
súlya átlagosan 2,93 kg volt.
Az évzáró ülésen megválasztották a helyi szervezet vezetőségét.
A 196 jelenlevő a következő jelölteket választotta a vezetőségbe:
Fuxhoffer Lajos – elnök, Romada Norbert – alelnök, Martin
Sýkorčin – gazdasági felelős, Adrián Pustai – titkár, Dániel

Attila, Keil Tibor, Polcsák Róbert, Vykukel István és Ján Topán.
Az ellenőrző bizottságba Ľuboš Szillert – elnöknek, Jozef
Belicát és Čatlóš Róbertet választották.
(ik)

Jól sikerült anyák-napi rendezvényt szervezett a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola május 1-jén az iskolaudvaron. „A megszokott
ünnepi mûsor helyett anyák napi családi napunkon olyan szabadtéri
tevékenységeket terveztünk, amelyek segítségével az anya gyermek
kapcsolatát helyeztük elõtérbe” - tájékoztatott Máté Anikó igazgatónő.
A Csemadok-majálissal összevont rendezvényen májusfát állítottak,
különféle foglalkozásokkal, műsorokkal, finomságokkal és frissítővel
kedveskedtek a kis- és nagykorú résztvevőknek. (ik, fotó: Gubík Péter)

A zselízi horgászok sporteredményei 2021-ben
(Elhangzott a Szlovákiai Horgász Szövetség
a versenyzést.
Zselízi Helyi Szervezetének 2022. április 9-i
A felnőttek és az iúság versenye a
évzáró gyűlésén.)
hagyományos formában nem valósult
A sporthorgászat I. ligájában a következő
meg.
versenyzők képviseltek bennünket: Nagy
Method Feeder Cup, 1 évfolyam: 2021.
Tibor, Martin Sýkorčin, Štefan Hegedűs,
szeptember 4-én valósult meg, 18 kéttagú
Timoranský Attila, Patrik Líška. A kétfordulós
csapat vett rajta részt. A legsikeresebbek: 1.
verseny első részében Námestovón, a HidegJozef Morauszki, Maroš Žilinský, 2. Marián
patakban a 9. helyen végeztek, ugyanezt
Vyskok, Miroslav Dudáš, 3. Gallo Zoltán,
megismételték a második dupla fordulóban
Szilágyi Zoltán.
is a Vág folyón Máriatölgyesen (Dubnica
A 14 év alatti korosztály versenyét június
nad Váhom). Összességében az utolsó, 10. Május 7-én az idei versenyszezon is 13-án a „Samotán” tartották 27 gyermek
helyen végeztek, így a II. ligában folytatják elkezdődött
részvételével. A legsikeresebbek: 1.
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Több mint 30 ezer euró érkezik a régióba
Nyitra Megye Önkormányzatának
28. rendes ülésén elfogadták a
megye által nyújtott kulturális,
sport-,
idegenforgalmiés
műemlékvédelmi támogatások
összegeit. Ahogy az elmúlt
években
gyakorlattá
vált,
az
összegek
szétosztása
kiegyensúlyozottan történik, és
arányosan jut minden térségbe.
A műemlékvédelmi pályázatokra
idén mintegy 110 ezer eurót
biztosított a megye 35 nyertes
pályázatra. A Lévai járásban
5
pályázat
lett
nyertes.
Folytatódhatnak olyan fontos
műemlék-felújítások, mint a
zselízi
Esterházy-mauzóleumé
(3000 €).
Az idegenforgalomra a megye
idén 200 ezer eurót különített el.
Összesen mintegy 135 projekt
nyert támogatást, ebből a Lévai
járásban 22 nyertes pályázatra 33
ezer euró jut. Ezek a pályázatok
javarészt turizmus ösztönzésre,
támogató
kezdeményezésekre
vonatkoznak.
Az idegenforgalmi fő támogatási
irányok:
– pihenőhelyek
kialakítása,

korszerűsítése a kerékpáros,
motoros, autós turisták részére;
– szervizpontok,
információs
táblák,
toalettek,
időtálló,
természetbe illő padok létesítése;
– ismeretterjesztő
turista
tanösvények kialakítása;
– információs kisfilmek készítése
az Ipoly mente nevezetességeiről;
szakrális és kulturális értékek
bemutatása;
– a régió gasztroturizmusának,
illetve a regionális helyi termékek
vásárainak támogatása.
A kulturális támogatásokra 606
pályázatra 490 ezer euró állt
rendelkezésre, ebből a Lévai
járásba 71 pályázatra 80 ezer euró
jutott, konkrétan a zselízi régióba
15 700.
A
sporttámogatásokra
is
beterveztek 450 ezer eurós
keretet, amiből 555 pályázat
került ki nyertesen, 55 pályázat
tekintetében 74 ezer euró értékben
jut a Lévai járás területére, azon
belül is 12 370 Zselíz térségébe.
„Fontosnak
tartom,
hogy
minden évben támogatni tudjuk
régióinkat ilyen módon is. Hála
Istennek egyre nagyobb az

érdeklődés a pályázók részéről.
Ugyanis fontos mozgatórugói
ezek a régiónk civil szférájának és
aktivitásának. Gratulálok minden
pályázónak, egyben szeretném

köszönetemet is kifejezni minden
közösségéért cselekvő személynek,
szervezetnek!” – mondta el
Csenger Tibor, Nyitra megye
alelnöke.
(CsÁ)

Csellókvartett a hivatalban

Nem mindennapi rendezvénynek volt színhelye a zselízi városi hivatal
esketőterme április 13-án. Egy csupán csellistákból álló vonósnégyes,
a Rácz Cello Quartett adott koncertet a nagyrészt Franz Schubert
Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai alkotta közönségnek, és
szolgáltatott maradandó zenei élményt a jelenlevőknek.
A rokoni szálak kötelékében alakult vonósnégyest vezetője, Rácz
Csaba mutatta be; mellette bátyja Rácz Zoltán és annak két
gyermeke, Réka és Levente alkotja. A koncerten Antonio Vivaldi és
Edvard Grieg műveit játszották.
A zenekarvezető megerősítette, amit sejteni lehetett: a zenélésnek
családi hagyománya van a Rácz famíliában. „Édesapám csellót
tanított a zeneiskolában, a bátyámmal mindketten csellóztunk,
a nővérem hegedült, majd brácsázott az iskolai zenekarban. Ám
az együtt zenélés hagyománya egészen a nagyapám édesapjáig
nyúlik vissza, aki református lelkészként egy orvosi vonósnégyes
tagjaként zenélt. A Rácz Cello Quartett néhány éve alakult. Amikor
a Kisebbségi Alap pályázatot hirdetett, támogatást nyertünk, és
már ötödik éve tartunk koncertsorozatot országszerte. Elsősorban
templomokban lépünk fel, de a zselízi városháza sem lógott
ki a sorból a koncertszínhelyek szempontjából, hiszen mi az
emberekhez szeretünk menni zenélni, nem pedig várni, hogy ők
jönnek el hozzánk. Ezért ez a helyszín nagyon megfelelt nekünk”
– vallott a családi zenekarról Rácz Csaba.
(ik)

A Katedra Matematikaverseny idei döntője Zselízen
Ahogy a Katedra folyóirat életében, a
Katedra-versenyek szervezésében is
jelentős változások következtek be a
2021/2022-es tanévben. A pedagógiai
folyóirat szeptember óta már „csak”
online formában jelenik meg. Indokolt
az idézőjel: az elektronikus forma ma
már nem hátrány: az eddigi papíralapú
fekete-fehér változatból egy színes, az
eddiginél jóval rugalmasabb folyóirat
segíti a pedagógusok munkáját. A
kiadó is más lett: a Katedra Alapítvány
helyett a Katedra Polgári Társulás vette
át ezt a szerepkört. Mivel az átállás nem ment
egyik napról a másikra, a lap főszerkesztője
és egyúttal a versenyek koordinátora,
Petres Csizmadia Gabriella azt javasolta a
versenyszervezőknek, hogy a döntőket ebben
a tanévben ne az eddig megszokott májusi
időpontban szervezzék, hanem jóval később. Ez
indokolta, hogy a Katedra Matematikaverseny
országos elődöntőinek időpontja júniusra,
a döntőé pedig szeptemberre kerüljön át.
Mivel a kilencedikesek ősszel már nem a
mai törzsiskolájuk tanulói lesznek, ezért az is

megalapozott volt, hogy az ő döntőjüket még
ebben a tanévben megrendezzük. A XXVII.
évfolyam döntőjébe jutott tizenöt tanuló
május 6-án, a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában mérhette össze tudását. A döntő
résztvevőit és kísérő tanáraikat Máté Anikó
mérnök, az Alapiskola igazgatója fogadta. A
feladatsorokat e sorok írója, a verseny szervezője
állította össze, és a tanulóknak kb. másfél óra
alatt kellett megoldaniuk a nem szokványos
feladatokat. A versenyt holtversenyben a
komáromi Eötvös Utcai Alapiskola tanulója,

Eliáš Simon (felk. tanára
Szlanicska Kornélia) és a
dunaszerdahelyi Szabó Gyula
Alapiskola tanulója, Melicher
Kinga (felk. tanára
Kiss
Szilvia) nyerte meg. Harmadik
helyen Polák Ján Michal (az
előbb már említett komáromi
iskola tanulója), negyediken
pedig az ipolynyéki Balassi
Bálint Alapiskola tanulója,
Koháry Levente (felk. tanára
Nagy Gabriella) végzett. A
verseny főtámogatója a KULTMINOR volt.
A kilencedikesek döntőjének ezúttal nem volt
zselízi résztvevője, de az elődöntőben több
tanulónak is szurkolhatunk majd: az ötödik
osztályból Mangult Dávid, Szelle Márk és
Nyustyin Dominik, a hatodik osztályból Raj
Kristián, a nyolcadikból pedig Fábik Viktor
harcolhatja ki a döntőbe jutást. Egyenes ágon
kerül a verseny döntőjébe Raj Tamara, aki
a tavalyi országos döntőn I. díjas minősítést
kapott.
Horváth Géza,
a Katedra Matematikaverseny gesztora
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Sajtószabadság
avagy a független
véleménynyilvánítás joga
A 21. században, amikor az ember
haladónak, műveltnek véli önmagát, nehéz
elképzelni, hogy előfordulhat olyasmi,
amikor egy újabb világháború határán
ellensúlyozzunk. Viszont még nehezebb
azt elképzelni – a demokrácia –, hogy
mint egy iskolás gyermeknek, megszabják,
miről mit és hogyan gondolkodjunk. Nem
is kell részletezni, hogy ez egy diktatórikus
rendszer sajátja – ezzel dicsekedett anno a
goebbelsi propaganda, mint ahogy a letűnt
szocialista rendszer is.
Nos, azt hihetnénk, hogy ezek az
idők elmúltak, azért a módszer csak
visszaköszön, mint például a szomszédban
(Ukrajnában) dúló háború alkalmával
is. Mivel közvetetten az egész bolygónk
biztonsága a tét, a téma mindenkit érint:
nem csupán a világ vezetőit, politikusait,
de a hírközlésre szánt médiát. A médiának,
mint tudjuk, elemi kötelessége, hogy a
híreket, tartalmakat közölje velünk. Mi,
egyszerű polgárok, elvárhatnánk, hogy ezt
pártatlanul, objektíven, függetlenül – tehát
minden behatástól mentesen tegye. Saját
tapasztalatom alapján sajnos nem ez a
helyzet: köztudott, hogy vezető beosztásban
lévő politikusaink igencsak egyoldalúan
árnyalják a képet: szerintük van egy
elfogadható séma, és az ezzel ellenkező
nézet már szinte eretnekségnek számít. Ez
visszatükröződik egyébként a hírközlésben
is, ahol valamiféle jó–gonosz párharcaként
mutatják be az egyébként szörnyűséges
háborút. Ennek köszönhető, hogy az
objektív szemlélet helyett démonizálnak:
minden, ami orosz, az rossz, nem kívánatos
– szankciókon keresztül egész a sportolókig,
orosz jégkrémekig. Ennek kapcsán
érdekes, hogy többnek tartjuk magunkat
elődeinknél, mégis ugyanolyan esendőek
vagyunk, befolyásolhatóak, példa rá a
Slavín emlékmű megbecstelenítése. Egy
szó, mint száz, hiányzik az arany középút
és annak megértése, hogy ugyan a háború
– és minden háború! – agresszió, de nem
angyalok és démonok vívják. Hanem
emberek. Emberek szenvednek és halnak
meg mindkét oldalon. Elfogadhatatlan, hogy
elítéljünk bárkit csak azért, mert ukrán
vagy orosz. Vannak helyzetek, amikor nehéz
pártatlannak maradni, de fontos annak
tudatosítása, hogy igenis, van az éremnek
másik oldala is. Még akkor is, ha csak az
egyik oldalát látjuk. Pártállástól függetlenül
– hol vagy sajtószabadság?
Dóka Gábor

Sikeres pályázatból újult meg a Sacher-ház homlokzatának egy része. A Sacher-sarok elnevezésú projektnek köszönhetően emellett állandó kiállítást rendeztek be a felújított részen, ahol 12 nagyméretű
korabeli fotó ábrázolja az egykori grófi uradalmi élet egye-egy részletét. A projekt eredméyneinek
május eleji bemutatójáról bővebben lapunk következő számában tudósítunk.
(fotó: ik)

Felvételi előkészítőt tartottak
a gimnáziumban
Felvételi felkészítő jellegű nyílt napot
tartottak a zselízi Comenius Gimnáziumban
április 26-án. Városunk egyetlen, szlovák és
magyar nyelvű összevont középiskolája
idén is két első osztály megnyitását hirdette
meg. Három és két éve igen, tavaly kis
érdeklődés miatt nem sikerült szlovák
nyelvű első osztályt nyitni. Annak ellenére
sem, hogy a gimnázium vezetősége akkor is,
ahogy most is igyekezett
a
lehető
legjobban
tájékoztatni a környék
alapiskoláinak vezetőségét
és végzős tanulóit a
zselízi
továbbtanulás
lehetőségeiről. „Az iskola
honlapján,
facebookoldalán, helyben és a
környékbeli települések
hangszóróiban
is
tájékoztattunk arról, hogy
két első osztályt nyitunk,
emellett a régió összes
iskoláját személyesen is
meglátogattam. Ezt kissé
nehezítette a covid-járvány, hiszen sok
iskolában szünetelt a tanítás, vagy egyes
osztályok voltak karanténban” – számolt
be promóciós tevékenységéről Cserba
Katalin igazgatónő. Ennek eredményeként
a magyar tagozatra 21-et, a szlovákra
egyelőre 10 jelentkezőt tartanak nyilván.
„A magyar osztályba jelentkezők száma
nagyjából megegyezik az elmúlt évek

számaival. Fontos tudni, hogy júniusban
egy második felvételi fordulót is tartunk. A
szlovák osztályba jelentkezők száma alapján
idén újra van remény arra, hogy osztályt
nyissunk, ráadásul többen is jelezték:
akár olyan áron is átlépnének ide, hogy
megismételnék az első osztályt. Ők azok,
akik eleve hozzánk szerettek volna járni,
csak tavaly nem sikerült szlovák osztályt

nyitnunk” – tette hozzá Cserba Katalin.
A felkészítő során a kilencedikesek
mintafeladatokat oldottak meg a felvételi
tantárgyakból, biológia órán vettek részt,
és megbeszélést tartottak az igazgatónővel,
aki prezentáció keretében mutatta be az
iskola mindennapjait, és tájékoztatta őket az
egykori diákok sikereiről és a továbbtanulási
lehetőségekről.
(ik)
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folyamán megkezdődik
mindig zavart, hogy senki nem volt
kíváncsi a valódi állapotra, senkit sem
érdekelt a költségvetés. Az építőanyagárak
jelentősen növekedtek. Már a közbeszerzés
során tudtam, hogy a felújítási költségek
jelentősen növekednek az eredeti tervekhez
képest, hiszen csupán a szelvényáruból
300 köbméterre van szükség, amelynek ára
közben 180 ezer euróval növekedett. Ha
a közbeszerzés évekig folyik, nem tudjuk
megakadályozni, hogy megemeljük a tételek
árát. Lehetőség nyílik ugyan 15 százaléknyi
többletforrást kérni a pályázatokra, de ez
sem lesz elég, jelentős összeget kell majd saját
költségvetésből ráfizetnünk.
A nehézségek ellenére olyan beruházások
valósulnak meg, amelyekről évtizedeken
keresztül
csak
beszéltek, akár
a
csatornahálózatról, akár a kastélyról
legyen szó. Pályázati szakemberek állítják,
hogy egy vagy – mint a kastély esetében
– több sikeres projekt lebonyolítása
emeli a további pályázati támogatások
esélyét. Ezért még ha rá is kell majd
fizetni a kastélyra a költségvetésből, ezt a
város hitelességének növelésére fordított
befektetésként is felfoghatjuk, amely
által a város könnyebben juthat további
forrásokhoz a kastély fennmaradó részének
felújítására.
– Így van, és igen, mindenképpen folytatni
szeretnénk a felújítást. Megrendeltük a
kastély összes részének tervdokumentációját,
szakaszokra
bontva,
mert
további
felújítási lehetőségek vannak láthatáron.
Előkészületben van Az Esterházyak nyomában
című határon átnyúló pályázat, amely további
forrásokat biztosíthat a kastély felújításának
következő szakaszára. Ugyancsak elérhető
lesz a kulturális minisztérium Újítsd fel a

házad pályázati kiírása, és van rá esély, hogy a
megújulási alapból is támogatnak majd ilyen
tevékenységet, sőt, talán a park revitalizálását is.
A tervek rendelkezésre állnak, a parkra építési

A kastély felújítási munkálatai jó
tempóban folytatódnak. A kivitelező
szakmailag
felészült,
meg felelően
tapasztalt. Jelenleg a födém és a
tetőcserepek eltávolítása folyik.
engedélyünk és a szükséges véleményezéseink
is vannak, a kastély fennmaradó részeinek
tervdokumentációja most készül.
Építészként bizonyos kihívásként fogom fel a
kastély teljes felújítását és minél hatékonyabb
hasznosítását. Néhány hete a műemlékvédelmi
hivatal munkatársai jóváhagyták, hogy a kastély
tetőterében a művészeti alapiskolát rendezzük
be, és már most ehhez igazítjuk a felújítást.
A kastély a város reprezentációs épülete lesz,

ugyanakkor az önkormányzat mindennapi
szükségleteit is ki kell elégítenie.
Gyönyörűen kiépítjük a környéket is.
Foglalkoznunk kell majd a múzeum
homlokzatával. A történelmi lóistállótól
a Sacher-házig és a kastélyig összefüggő
kultúrtörténelmi területkén határozzuk meg.
Ennek megfelelően a bekötőutat e felfogás
szerint újítanánk meg, gránit macskaköveket
próbálunk beszerezni, amivel kiraknánk az utat
és a Sacher Ház előtti parkolót, ahol padokat és
egyéb pihenőelemeket is állítanánk.
Már harmadízben tárgyaltunk a lóistálló
tulajdonosaival. Az Euro Energy Slovakia
vállalat már megvásárolta az épület második
szakaszának
felújításához
szükséges
építőanyagot. Van rá esély, hogy a felújítás után
a város rendelkezésére bocsátják az épület egy
részét, amelyet reprezentációs célra tudnánk
hasznosítani. Megtaláljuk a módját, hogy
kompenzáljuk nekik ezt a gesztust, mert egy
tágasabb fogadóteremnek hasznát tudnánk
venni különféle rendezvényekhez.
Szeretne valamit üzenni az olvasóknak?
– Úgy látom: ahogy én is, a lakosok is kezdenek
hozzászokni ahhoz, hogy az önkormányzat
beruházásai hosszú távon valósulnak meg.
Még ha részünkről mindent elő is készítünk,
évekig tartó folyamat, amíg megkezdődnek
a munkálatok. Nagyon boldog leszek, ha
sikerül leküzdenünk az akadályokat, amelyek
a csatorna-hálózat építése során adódnak, és
utána rendbe tennünk az utakat és a járdákat.
Városunk ezzel megszépül. Nem beszélve a
kastélyról, a lakásépítésről vagy a városközpont
beépítéséről – mindazokról a beruházásokról,
amelyekre fel vagyunk készülve. A kocka el
van vetve...
Köszönöm a tájékoztatást.
Levicky László

Mesedélelőttel vezették be a beiratkozást
Az alapiskolai beiratkozás idén április elején
zajlott. A helyi magyar tannyelvű alapiskolába
31 gyermek iratkozott be, 3 jelentkező halasztást
kapott. A jelentkezők közül 24 helybéli, 7 a
környékbeli falvakból származik. A tavalyi
számokhoz képest növekedett a leendő elsősök
száma, hiszen egy éve 22 gyermeket írattak be.
Korábban így alakultak a számok: 2020: 41, 2019:
22, 2018: 31.
„Iskolánkban a beíratás jelenléti formában
április 7-én és 8-án zajlott, de elektronikus
formában április elsejétől lehetőség volt
beiratkozni az iskola honlapján. Az online
beiratkozás nagyban leegyszerűsítette a beíratást”
– értékelte az eseményt Máté Anikó igazgató.

Azt is elmondta, hogy április elsején játékos
mesedélelőttöt szerveztek a leendő elsősöknek.
„9 órakor Rosszcsont Peti, Zsuzsi és az erdő
állatainak tanulságos történetét a IV. B osztályos
tanulóink adták elő az iskola tornatermében.
A meseelőadás nagy sikert aratott mind a
gyerekek, mind a szülők körében. Szakácsnőink
ezután az iskola éttermében tízóraival várták az
ovisokat, majd kézműves foglalkozás keretében
az elsősökkel és a másodikosokkal együtt
dolgozták fel meseélményeiket. Amíg a gyerekek
alkottak, szüleik Forró Éva gyógypedagógus
iskolaérettségről és a tanulási képességek
fejlesztéséről szóló szakmai előadását hallgatták
meg, majd a beiratkozás menetéről adtam nekik

rövid tájékoztatást” – zárta beszámolóját Máté
Anikó.
A szlovák alapiskolába 69 gyermeket, 34 fiút és
35 lányt írattak be. Az intézmény igazgatósága
tájékoztatása alapján várhatóan egy ukrán
tanuló is elkezdi náluk az iskolalátogatást.
A beiratkozást sikeresként értékelik, hiszen
három első osztály nyílik szeptemberben. A
leendő elsősök közül 40 helybéli, a többiek a
közeli – és távolabbi – régióból járnak majd
be: Lekér, Nyírágó, Peszektergyenye, Oroszka,
Zalaba, Málas és Nemesoroszi mellett Kétyről
és Kőhídgyarmatról is. A beíratott gyermekek
többsége az iskolai klub és étkezde szolgáltatásait
is igénybe veszi.
(ik)
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A szennyvízcsatorna-építés május
A város több pályázatáról már hónapok kiépített és működő szennyvízcsatorna- meglepetések, és természetesen mindennek
óta azt kommunikálják, hogy minden rendszerre, együtt szeretnénk működni az pénzügyi vetületete is van. Az épületnek
pillanatban elkezdődhetnek. Ha azonban egyes háztartásokkal, hogy a kerítésektől 1 erre a részére kidolgozott tervdokumentáció
az ilyen várakozás hosszabb ideig tart méter távolságig vezetett csatlakozások az négy éve készült, azóta például a födém egy
látható előremozdulás nélkül, eluralkodik ő igényeik szerint helyezkedjenek el. Fontos része beomlott, és az idő vasfoga máshol is
a kételkedés, amit manapság leginkább a tudni, hogy a csatornahálózat csak a munkák megmutatkozott. A kivitelező tevékenységével
csatornahálózat pályázatával kapcsolatban befejezése és a háztartások csatlakozása után elégedett vagyok, a Pohori vállalat szakmailag
tapasztalhatunk. Hosszú évek várakozása lesz működőképes.
felkészült, valósított már meg hasonló jellegű
után jóváhagyták a támogatást, de már egy Szennyvízcsatorna-építési pályázatunkhoz munkákat, szakemberei tudnak dolgozni a
éve várunk a megvalósításra, és ez sokak kapcsolódik a vízművek saját forrásból régi téglákkal és hagyományos eljárásokkal.
esetében találgatásokra ad okot: mi van akkor, megvalósuló beruházása, amelynek keretében Ez fontos, mivel a műemlék jellegű épületek
ha mégsem valósul meg? A bizalmatlanság 2 millió euróból bővítik és felújítják a helyi felújítása során kötelező betartani bizonyos
érthető, ugyanakkor lassan hozzászokhatunk, szennyvíztisztító-állomást.
feltételeket, pl. korabeli anyagokat és
hogy az uniós pályázatok esetében több A beruházás befejezése után következik egy eljárásokat használni.
hónapig tart a mindenféle látható eredmény újabb fontos feladat: a közterületeket, tehát az Egy kérdés maradt egyelőre megoldatlan
nélküli előkészítő fázis. Az utóbbi időszak
– a fa konstrukciók, ablakok, ajtók
eseményei azonban azt jelzik, hogy a
felújítása. E téren nem vagyunk
város egyik legjelentősebb pályázatának
egy véleményen a műemlékvédelmi
megvalósítására már valóban nem kell
hivatallal. Ők ragaszkodnak hozzá,
sokáig várni, rövidesen a munkaruhás
hogy az eredeti, jelentősen károsult
szakemberek veszik át a főszerepet.
ablakkonstrukciókat hozzuk helyre,
Erről is beszélgettünk Juhász András
és használjuk fel ahelyett, hogy
polgármesterrel.
korhű, a régiekkel azonos, de új
A
szennyvízcsatorna-hálózat
ablakokat gyártatnánk.
pályázatával
kapcsolatban
egyre
Ez nagy gond?
gyakrabban hallani, hogy az emberek
– Az eredeti, keskeny ablakkeretekbe
már abban sem hisznek, hogy egyáltalán
az előírások szerint jól szigetelő
megvalósul. Mikor kezdődnek a
dupla üveget kell behelyezni. Ez
munkák?
gond, nem egyszerű megoldani,
– Április 27-én, szerdán kaptunk
ráadásul vitatható is dupla ablakokba
értesítést arról, hogy a csatornaépítési
dupla üveget tenni. A kivitelezővel
pályázat megvalósítási szakaszának már
együtt készülünk Nyitrára a
nincs adminisztratív akadálya, miután
műemlékvédelmi hivatalba, hogy
befejeződött az utolsó ellenőrzés is a
tárgyalni próbáljunk velük erről.
Szlovák Környezetvédelmi Ügynökségen.
A fa konstrukciók felújítására
A csatornaépítési pályázat megvalósítási szakaszának már
Minden jóváhagyás megvan, a pénz
szerződött
alvállalkozó
emiatt
nincs adminisztratív akadálya, miután befejeződött az utolsó
rendelkezésre áll, a közbeszerzés sikeres volt.
vissza is lépett a kivitelezéstől,
ellenőrzés is.
Már tárgyaltunk építés-felügyeletet ellátó
érthető, hogy neki kifizetődőbb új
szlovák—német cég képviselőivel is. Fontos utcákat, járdákat kell majd rendbe tennünk. A ablakokat gyártani. A kivitelező felkereste
feladatuk lesz – ők őrzik majd a beruházás rákövetkező időszakban elsősorban az utak a műemlékvédelmi hivatalt, hogy kikérje a
pénzügyi és szakmai menetét. Átadtuk nekik a felújításával foglalkozunk majd.
munka elvégzéséhez kellő szakértelemmel,
szükséges adatokat, most az építési felügyeleten Hogyan haladnak a kastély felújítási műemlék
jellegű
felújítások
terén
a sor, hogy felkérjék a kivitelező Ava-stav és munkálatai?
tapasztalattal rendelkező asztalosok listáját.
Doprastav cégek konzorciumát: nyújtsák be – Kéthetes rendszerességgel tárgyalunk a Összesen 5–6 ilyen vállalkozó van, őket
a munkálatok ütemtervét. Május folyamán kivitelezővel közösen a műemlékvédelmi meg is szólította. Egyetlen árajánlat érkezett,
munkatársaival.
Jelenleg
a méghozzá az eredeti összeg kétszeresére.
elkezdődnek a munkák, egyébként a kivitelező hivatal
konstrukciók
statikai
megerősítései
folynak
és
megsértené a szerződést.
A projekt költségvetése az ablakfelújítás
Mire kellene felkészülniük a lakosoknak az az épület tisztítása. Ebben együttműködünk fejezetben 125 ezer eurós költséggel számolt,
a kivitelezővel, rendelkezésére bocsátjuk a az árajánlat 250 ezer euróra szólt. És ez csak
építési munkákkal kapcsolatban?
– A munkák nem folynak majd fejetlenül, konténereinket, elszállítjuk a hulladékot. A egyetlen tétel, ilyen módon hova jutunk az
hanem szakaszokban, ám tudom, így sem kivitelező megvizsgálta az összes boltívet, árakkal? Példaként megemlíteném, hogy a
megerősítésén
a
statikusok bejárati ajtó felújítása 25 ezer euróba kerül.
lesz egyszerű, de arra szeretném kérni amelyek
dolgoznak.
A
munkák
további
szakasza De ez sem veszi el a kedvünket, a kastélyt fel
a lakosságot, hogy megértő és türelmes
csak
a
statikus
megerősítés
után
kezdődhet
legyen. A munkák menetét napi szinten
kell újítanunk, még többletköltségek árán is.
felügyeljük majd, sokat kommunikálunk meg, hogy az épület biztonságos legyen. Fel A mai áremelkedések mellett ezt nem
majd a lakosokkal, és erre kérem fel a vagyunk készülve arra, hogy nem minden tudjuk elkerülni...
képviselőket is. Mivel az ún. vízügyi törvény tevékenység szerepel a pályázatban, ilyen – Nagy pompával nyitjuk meg a különféle
szerint mindenki köteles rácsatlakozni a típusú épületeknél mindennaposak a uniós pályázatokat, de építészként engem
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Miről folyt még a vita az áprilisi önkormányzati ülésen
Az infláció miatt
több pénz a pályázatokra
A közbeszerzés ellenőrzését követően a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének pályázata
egy további, formális ellenőrzésen esett át a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökségen. Ennek
befejezése után az építési felügyeletet ellátó vállalat felkéri a kivitelezőt, hogy nyújtsa be a
tevékenység ütemtervét, és kezdje meg a munkálatokat. A csatornahálózat pályázatának
aktuális helyzetéről április végén Juhász András polgármester tájékoztatott a képviselőtestület általános vitájában. A pályázattal kapcsolatban Csenger Tibor képviselő rámutatott
az építőanyagok terén tapasztalt áremelkedésre, és megjegyezte, hogy lehetőség nyílik 15
százalékos pluszkeretet kérni az egyes projektekre. A polgármester megerősítette, hogy a
város él ezzel a lehetőséggel. „A beruházási, régiófejlesztési és informatikai minisztérium
értesített arról, hogy mik a jóváhagyott támogatási keret 15%-kal való megemelésének
feltételei, ám erre csak a munkák megkezdése után van lehetőség. A többletforrásokat a
csatornahálózat és a kastély-felújítási pályázat esetében is kérvényezni fogjuk. Természetesen
a 15%-os többlet nem lesz elég a fellépő pluszköltségek fedezésére, ám nem kis összegekről
van szó, amelyeknek köszönhetően kevesebb városi költségvetési forrást kell majd erre a célra
felhasználni.”
(r)

Ingatlanár-térkép – csak tájékoztató jelleggel
Néhány évvel ezelőtt szóba került a városi képviselő-testületi üléseken, hogy a város
ún. ingatlanár-térképet dolgozna ki, amely alapján áttekinthetőbbek lennének a város
egyes területein érvényes árszintek. Erről Sokol László emlékezett meg, aki a koncepció
aktualitásáról érdeklődött. A polgármester elmondta: hivatalos ingatlanár-térképet Zselízen
nem használnak, az ingatlanárak városrészenkônt árban jelentősen eltérnek egymástól. „Az
érdeklődőknek tájékoztató jelleggel tudunk információval szolgálni az ingatlanok áráról.
A városi telkek esetében a törvény szerint kell eljárnunk, a minimális árakat értékbecslés
alapján határozzuk meg. Az építőanyagok áremelkedése miatt az árak jelenleg nem tartósak,
hiszen ebben a helyzetben az ingatlanárak is jelentősen növekednek.”
(r)

Megkezdődhet a...
1→

a támogatás 7,5 millió eurós összegét jócskán
lefaragva a győztes 5,3 millió eurós ajánlattal
nyerte el a kivitelezés jogát” – nyilatkozta
a polgármester a támogatás összegének
alakulásáról.
A munkálatok még májusban elkezdődnek,
és 18 hónapon át tartanak. Ahogy az AVAstav vezető projektmenedzsere elmondta,
már hétfőn, május 16-án elkezdik az
előkészületeket. Ezek keretében folyik majd
a közművekkel kapcsolatos engedélyek

beszerzése, a munkaterület eredeti állapotának
feltérképezése, az építési terület kijelölése
és szükséges kellékek szállítása. Gányovics
Ervin az előzetes ütemtervet is bemutatta.
„A munkákat a helyi jelentőségű utcákon
és a harmadosztályú utakon kezdjük meg,
az I. osztályú országút mellett csak később
dolgozunk. Több csapat is dolgozik majd
egyszerre, így a munka párhuzamosan több
helyen is folyik. A munkákat a Hurban, a Vásár
és a Jesenský utcában kezdjük meg” – tette
hozzá az AVA-stav képviselője.
(sz)

Kérdőjelek a mikolai építkezéssel kapcsolatban
A város eladott Garammikolán egy telket
lakásépítés céljából, miért nem kezdődött meg
az építkezés? A mikolaiak kérdését Ivan Pál
tolmácsolta. A polgármester tájékoztatta arról,
hogy az építkezési engedélyt már megkapta a
telket megvásárló AuPortal társaság. „Kb. egy
hónappal ezelőtt kérelmezték az építkezési
engedély módosítását, az új beruházó

az a társaság lett, amelyik megnyerte a
csatornaépítési közbeszerzést, vagyis az Avastav, a Doprastavval közösen. Ez bizonyos
tekintetben garancia lehet arra, hogy az
építkezés megkezdődik. A városnak minden
bizonnyal feltételeket kellene szabnia a telkek
eladása során, ahogyan azt a városközponti
telkek esetében is tette, mivel az önkormányzat

Sportcsarnokért
szállhatunk versenybe
Mi lesz a sportpálya mögötti terület
sorsa, amelynek a városrendezési terv
módosításaként és kiegészítéseként javasolt
felhasználását egy hónapja elutasította a
képviselő-testület? Ezt a kérdést tette fel
egy lakos, amire a polgármester válaszában
elmondta, hogy ismét lehetőség nyílik egy
országos program keretében forrásokhoz
jutni a többrendeltetésű sportcsarnok
létesítésére. Hasonló lehetőség adódott
néhány évvel ezelőtt is, ám a végső feltételek
közzététele után visszalépett a pályázatban
való részvételtől. Amennyiben ezúttal
kedvezőbb feltételeket szabnak a kiírók,
bekapcsolódhatnánk a programba, tette
hozzá Juhász András.
(r)

Pozitívumok, politika,
választások

Városunk
mindennapjainak
néhány
pozitívumát vette számba Polka Pál
képviselő, aki ide sorolta a fiatalok
építkezési kedvét, az építkezések ütemét,
a kastély-felújítási pályázat megvalósítási
szakaszának előrehaladását, valamint azt,
hogy a városi újság színes immár színesben
jelenik meg. Egyúttal figyelmeztetett annak
veszélyére, hogy a lap a választások előtt
politikai térszerzés célpontja lehet. Szerinte
ez történik már ma is a közösségi oldalakon.
Kijelentette, hogy az önkormányzati
választások során egy helyett több
választókörzetet kellene kialakítani a
városban. Marianna Šedivá szerint erről szól
a demokrácia, a választó meggyőzéséről.
„Attól függ a politikai csoportosulások és
egyének sikere, mennyire ügyesen tudják
meggyőzni a választót, milyen kampányt
tartanak, és főleg mennyi embernek tudják
elmagyarázni, hogy fontos a választásokon
való részvétel. Sokan csak beszélnek
városszerte, sok mindennel nem értenek
egyet, ám ha megnéznénk, sohasem voltak
választani, sosem támogattak senkit, csak
kritizálnak. Ez Zselíz problémája.”
(r)
hatásköre az eladás után minden téren
jelentősen csökken” – állapította meg Juhász
András polgármester és hozzátette, hogy
olykor valóban nagyon sokáig tart, amíg a
beruházó elkezdheti a beruházási tervek
megvalósítását. Példaként a csatornahálózatépítés városi projektjét hozta fel.
(r)
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Áprilisi önkormányzati ülés

Az utolsó félév új felállásban
A zselízi városi képviselő-testület tagjai
április 27-én, szerdán tartották a választási
időszak 34. önkormányzati ülését a
művelődési otthon nagytermében. Annak
ellenére,
hogy ezúttal nem tartottak
előzetes
munkamegbeszélést, a
15
napirendi pontot egy óra alatt teljesítették.
Az ülést Juhász András polgármester
nyitotta meg, aki javasolta a napirend
bővítését, miután az egyik képviselő,
Miroslav Kriška értesítést küldött arról,
hogy lemond mandátumáról. Bevezetőben
a testület városi telkek eladásáról döntött.
Jóváhagyta egy 202 négyzetméteres kert
eladását a Nálepka százados utcában 1414
euróért, egy 53 négyzetméteres, Ötvös
utcai beépített telek eladását 795 euróért,
valamint egy 65, ill. 23 négyzetméteres
telekeladást ugyanabban az utcában 1320
eurós áron.
Megismételt versenytárgyalás
A képviselő-testület tudomásul vette a
Kert utca mögötti terület eladására kiírt
versenytárgyalás eredményéről szóló
beszámolót. A város családi házak számára
létesülő építési telkek kialakítása céljából
hirdette meg az egyelőre szántóföldként
bejegyzett terület eladását. A 35 890
négyzetméteres területre a pályázat
keretében nem érkezet egyetlen árajánlat
sem. Képviselői kérdésre válaszolva a
polgármester ismertette: ahogy később
kiderült, a versenytárgyalás feltételei
túl szigorúak voltak a referenciák
tekintetében. „Feltételként szabtuk meg,
hogy az érdeklődőnek legyen tapasztalata
hasonló fejlesztési projektek terén, és
hogy az utóbbi három évben legalább
egy, 3 millió euró feletti fejlesztési projekt
megvalósításáról
tudjon
referenciát
adni. Kiderült, hogy az ágazatban
tevékenykedő vállalatok általában 1–1,5
milliós beruházásokat valósítottak meg
az utóbbi években, ezért feltételünknek
nem tudtak megfelelni. Ezúttal lazítottunk
ezen a feltételen” – mondta a polgármester,
amivel jelezte, hogy a város ismételten
meghirdeti a telekeladást. Az újonnan
kiírt versenytárgyalás feltételeit a testület
a következő napirendi pontban hagyta
jóvá. A telek minimális egységára
változatlanul 9,40 euró maradt, ám a
jelentkezőknek csupán legalább 1 milliós
projekt lebonyolítását kell az utóbbi
három év referenciájaként felmutatniuk. A
város június 10-ig várja az árajánlatokat, a
versenytárgyalás eredményeiről a testület
júniusi ülésén számolnak be.

Lakótelepi tereprendezés – újabb források
állhatnak rendelkezésre
A
képviselők
hozzászólások
nélkül
vették tudomásul a város gazdasági és
szociális fejlesztési programjának tavalyi
teljesítéséről szóló beszámolót. Újabb, a
lakótelepek revitalizációjára kiírt pályázat
társfinanszírozását hagyták jóvá 18 189,43
eurós összeggel. Miután a város korábbi,
ilyen célú támogatási kérvényét már
jóváhagyták, amelyből a Béke és a Napfény
utcai lakótelepi területek újulnak meg, az
új pályázat a Sári-patak melletti és a Fučík
utcai lakótelepi terület rendezését célozza
meg. Ahogy Juhász András polgármester
és Gubík Emese, a városi hivatal építési
osztályvezetője képviselői kérdésre válaszolva
elmondta, az említett területeken a pályázat
pozitív elbírálása esetén a zöldterületek
felújítására, parki elemek felszerelésére
használják a támogatást, de a Fučík utcában
új parkolóhelyek is létesülnek. A Sári-patak
melletti területtel kapcsolatban szóba került a
patak rendezetlen állapota is, bár a képviselők
megjegyezték: a patak rendben tartása nem az
önkormányzat feladata.

Csenger Tibor javasolta: szervezzenek
társadalmi munkát a patak parki részének
megtisztítására,
majd
felvállalta
az
együttműködését is, a várostól csupán
a szemét elszállítását kérte. Polka Pál
javasolta: a város ültessen fákat a patak
lakótelepi szakaszának déli partján, amelyek
megvédenék a vizet a közvetlen napfénytől és
részben az algásodástól is.
Miroslav Kriška lemondott mandátumáról
A polgármester tájékoztatta a testületet,
hogy Miroslav Kriška lemondott képviselői
mandátumáról, és az erről szóló értesítést
április 25-én kézbesítette a városi hivatalba.
Juhász András kijelentette, hogy a
megüresedett helyre a választások eredménye
alapján sorrendben a következő képviselő
léphet, akinek május 9-i határidő előtti
testületi ülésen kell letennie képviselői
esküjét. A választási sorrend alapján Henrieta
Kurucová következik a sorban. A képviselőtestület tudomásul vette a képviselői
lemondásról szóló tájékoztatást, a határozatok
teljesítéséről, valamint a városi rendőrség
márciusi tevékenységéről szóló beszámolót.
(ik)

Henrieta Kurucová váltotta Miroslav
Kriškát a képviselő-testületben
A városi képviselő-testület egyetlen céllal
ült össze 35. rendes ülésén: teljesíteni a
megüresedett képviselői hely betöltésének
formális feltételeit. Az ülést május 5-én délután
a városi hivatal esketőtermében tartották, ahol
Miroslav Kriška helyett
immár a helyét elfoglalni
készülő
Henrieta
Kurucová jelent meg.
A
néhány
nappal
korábban
leköszönő
képviselő több hónapnyi
munkaképtelenséget
követően határozott arról,
hogy lemond képviselői
mandátumáról.
Minderről
április
végén
értesítette
a
polgármestert. A 2018-as
választások eredménye
alapján
megüresedett
képviselői helyre a
helyettesek sorrendjében első Henrieta
Kurucová került, aki négy éve 669 szavazatot
kapott.
A képviselő-testület megismerkedett a
leköszönő képviselő levelének tartalmával,

valamint
a
legutóbbi
választások
eredményeivel, amelyek alapján Henrieta
Kurucová
léphetett
a
megüresedett
képviselői helyre, miután ezt a testület
határozatban jelentette ki. Ezt követően a

szódói illetőségű újdonsült képviselő letette
esküjét, és átvette mandátumát. Henrieta
Kurucová képviselőségével mind a nők,
mind pedig a városrészek súlya növekedett az
önkormányzati testületben.
(ik)
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A szennyvízcsatorna-hálózat építése május folyamán
megkezdődik

A beruházás befejezése után következik
egy újabb fontos feladat: a közterületeket,
tehát az utcákat, járdákat kell majd rendbe
tennünk. A rákövetkező időszakban
elsősorban az utak felújításával foglalkozunk
majd.
(Bővebben a 4-5. old.)
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Alapiskolai
beiratkozások

Új képviselőnk:
Henrieta Kurucová

A városi képviselő-testület 35. ülését
május 5-én délután a városi hivatal
esketőtermében
tartották,
ahol
Miroslav Kriška helyett immár a
helyét elfoglalni készülő Henrieta
Kurucová jelent meg.
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Április elején tartották a helyi
alapiskolákban a beiratkozásokat. A
magyar tanítási nyelvű alapiskolába
31, a szlovák tannyelvűbe 69
gyermeket írattak be.
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Aláírták az építési terület átadását

Megkezdődhet a szennyvízcsatornahálózat építése

A zselízi szennyvízcsatorna-hálózat építésének immár nincs akadálya,
miután Juhász András polgármester, valamint a kivitelező AVA-stav
és Doprastav vállalatok konzorciumának képviselője május 13-án
aláírta az építési terület átadásáról és átvételéről szóló jegyzőkönyvet.
Megvalósítása után így a pályázat egy érdekes problémát orvosol:
Zselízen ugyanis a múlt század 80-as éveiben kezdték el építeni a
szennyvízcsatorna-hálózatot.
„Egyike vagyunk azon kevés városnak az országban, ahol még
nem épült ki a csatornahálózat. Ezért is örülök, hogy sok-sok évnyi
várakozást követően, – túljutva a pályázat előkészületeit végigkísérő
nehézségeken – végre elkezdődik az építkezés. Kivitelezőnk gazdag
tapasztalatokkal rendelkezik, úgy gondolom, közösen teljesíteni
tudjuk ezt a kihívást” – mondta Zselíz polgármestere a kivitelezés
szakaszába lépő pályázatról. Juhász András hozzátette: az elkövetkező
időszak a lakosok számára sem lesz egyszerű, de mindent megtesz

annak érdekében, hogy a velük való kapcsolattartás minél intenzívebb
legyen.
Zselíz város már 2009-től próbálkozik pályázati forrásból bővíteni
csatornahálózatát, ám az első öt próbálkozás nem járt sikerrel.
Ennek oka általában a rendelkezésre álló támogatási források
hiánya volt. A 2015-ben benyújtott kérvény sem kapott eredetileg
támogatást annak ellenére, hogy minden kritériumnak megfelelt.
2016-ban az ún. tartalék projektek közé került. Státusza 2020-ban
változott, amikor a környezetvédelmi minisztérium arról tájékoztatta
a várost, hogy megváltoztatta határozatát, és támogatja a zselízi
szennyvízcsatorna-hálózat építésének pályázatát. „A beruházás
eredetileg 2021 márciusában kezdődött volna, a közbeszerzés során
adódó komplikációk miatt azonban előbb 2022 márciusára, majd
májusára módosult. A közbeszerzésbe 10 vállalat kapcsolódott be, és
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