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Diamantová matúra
- správa o 60-ročnej
maturitnej stretávke
Lekár, učiteľ, umelec, inžinier a mnohé iné
profesie, ktoré po ukončení školy zastali.
Sú hrdí na to, že z 31 maturantov 24 získalo
diplom, ale všetci, aj ostatní obstáli vo svojich
profesiách so cťou
(Viac na str. 4.-5.)

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Cena Gábora Tormu poznáme prvých ocenených
Ocenenie si každý rok budú môcť prevziať žiaci ZŠ
a gymnazisti, ktorí dosiahnu výborné výsledky v oblasti
športu, resp. v prednese poézie a prózy, čiže v oblastiach,
v ktorých svojho času podával skvelé výkony aj
Gábor Torma.
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Kontrolný deň v kaštieli
odhalil aj nové skutočnosti

Dňa 25. mája zorganizovali prvý kontrolný deň rekonštrukčných
prác na kaštieli, na ktorom sa popri predstaviteľoch dodávateľskej
spoločnosti zúčastnil aj primátor Ondrej Juhász a niekoľko
poslancov mestského zastupiteľstva. Dodávateľ Tomáš Pohori
podal správu o vykonaných prácach: „Na začiatku sme museli
riešiť problémy odhalené statickým prieskumom, aby naši odborníci
mohli v bezpečí začať demolačné práce. Statické posilnenie
problémových častí budovy trvalo 3–4 týždne. V rámci týchto
prác sme umiestnili podpery k oblúkom, komínom a nebezpečným
častiam stropu. Následne sme začali rozoberať keramický strop
a odstraňovať staré škridle.“
Dodávateľ informoval prítomných aj o problémoch s dodávkami
reziva. Z tohto dôvodu, resp. pre dosiahnutie úspor zabezpečia

statický posudok odstráneného reziva, aby ho v prípade
vyhovujúceho stavu mohli opätovne použiť. Zvyšovanie
trhových cien dreva a ocele a statická stabilizácia budovy
spôsobia výdavky nad rámec rozpočtu. Ďalším faktorom
zvyšovania cien je záväzné rozhodnutie krajského pamiatkového
úradu o reštaurovaní a použití pôvodných prvkov, čo musí
dodávateľ rešpektovať.
Rekonštrukcia kaštieľa Esterházyovcov, ktorá sa začala v apríli
tohto roka, sa uskutoční vďaka nenávratnej finančnej podpore
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
(Nórsky fond) a cezhraničného programu Interreg s rozpočtom
1,15 mil. eur. V rámci nej bude obnovená strecha celého kaštieľa
a severovýchodné krídlo objektu.
(rr)

2

Želiezovský spravodajca

jún 2022

Májové zasadnutie MsZ

Bar na štadióne ožije. Schválili prenájom
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojom 36. rokovaní v stredu
25. mája vo veľkej sále Domu kultúry.
Rokovanie sledoval jediný občan mesta.
Po úvodných záležitostiach zvolilo MsZ za
prísediacich na Okresný súd v Leviciach za
mesto Želiezovce na obdobie 2022 – 2026
Dianu Csicsmanovú a Gabrielu Petríkovú.
Schválilo prevod časti mestského pozemku
na Zlatníckej ulici s rozlohou 53 m2 za
cenu 795 eur. Schválilo predaj záhrady
s rozlohou 202 m2 na Ul. kpt. Nálepku
za cenu 1414 eur a predaj pozemku na
Zlatníckej ulici s rozlohou 65 a 23 m2 za
cenu 1320 eur. Vo všetkých troch prípadoch
bolo schválené aj znenie kúpnej zmluvy,

podľa ktorej kupujúci uhradia aj
náklady spojené so zaobstaraním
znaleckého posudku a návrhom
na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností.
Poslanci
sa
oboznámili
so
správou o podaných súťažných
návrhoch na prenájom nebytových
priestorov mesta, zobrali ju na
vedomie, súhlasili s vyhodnotením
výsledkov zverejneného zámeru
mesta a na základe nich schválili
prenájom baru na štadióne.
Priestory si prenajme Sylvia Klimajová
– MINACO za cenu 45 eur/m2/rok za
priestory patriace k baru a 1 euro/m2/rok

za pozemok pod terasou.
Zastupiteľstvo schválilo správu o plnení
uznesení a správu o činnosti mestskej
polície za apríl 2022.
(ik)

Z diskusie zasadnutia MsZ
Na
májovom
zasadnutí
Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach boli v rámci
všeobecnej diskusie otvorené otázky týkajúce
sa každodenného života v meste.
Ákos Csonka informoval svojich kolegov
o úspešnom projekte želiezovskej farnosti,
v rámci ktorého získala 18 tisíc eur na
rekonštrukciu stredovekej časti interiéru.
Poslanec oboznámil zastupiteľstvo aj so
svojou iniciatívou zameranou na budovanie
cestného obchvatu mesta, ktorá zatiaľ
nebude korunovaná realizáciou, avšak
ponúka riešenie v podobne značnej úspory
prostriedkov, čo ministerstvo dopravy
prisľúbilo zobrať do úvahy.
V súvislosti s kompetenciami mesta prítomní
diskutovali o kosení pozdĺž cyklotrasy,
o údržbe verejných priestranstiev pri
rodinných domoch, pri Vrbovci, výpadkoch
verejného osvetlenia v meste a pri cyklotrase
aj o potrebe organizovania spoločenských
podujatí, napríklad Dňa detí.
Primátor Ondrej Juhász o výpadkoch
verejného osvetlenia zopakoval, čo už bolo
mnohokrát povedané a napísané. „V rámci
rekonštrukcie sme osadili svetlá na každý
stĺp, aj tam, kde sa roky predtým nesvietilo.
Žiaľ, práce sa netýkali rekonštrukcie vedení,
ktoré z tohto dôvodu najmä po silnom vetre
a búrkach skratuje, čo spôsobí výpadok
osvetlenia na niektorých úsekoch. Našou
snahou je tento stav postupne riešiť a vedenia
umiestňovať do zeme, vyžaduje si to však
značné zdroje.“
Peter Haris dodal, že verejné osvetlenie pri
cyklotrase patrí správcovi malej vodnej
elektrárne. Vedúci oddelenia správy
mestského majetku a služieb MsÚ prisľúbil,

že ho bude o probléme informovať a požiada
ho o riešenie.
Na poslaneckú otázku, či mesto organizuje
deň detí, odpovedal primátor aj Pavel
Polka v tom zmysle, že na tento rok neboli
v rozpočte schválené zdroje na tento účel.
V minulosti sa organizovania takýchto
podujatí často zhostili školské a predškolské
zariadenia alebo občianske združenia. Ak
bude dopyt, mesto môže organizovať takéto
podujatia, avšak len za predpokladu, že
zastupiteľstvo v rozpočte schváli potrebné
prostriedky.
Poslanci požiadali primátora, aby sa
mohli zúčastňovať dôležitých míľnikov
významnejších projektov, ako príklad uviedli
odozvdanie staveniska v prípade projektu
kanalizácie. Primátor poznamenal, že išlo
o úradný, pracovný akt, ak však bude zo
strany poslancov záujem, bude ich pozývať
na tieto udalosti, ako aj na kontrolné dni,
ktoré sa v priebehu realizácie projektov
pravidelné organizujú.
Poslanci aj primátor pozdravili svojho kolegu
Pavla Polku pri príležitosti jeho okrúhlych
70. narodením. Jubilant pri tejto príležitosti
poďakoval svojim kolegom a pozval ich na
odhalenie reliéfu J. K. Esterházyho a busty
F. Schuberta v mestskom parku a koncert
na nádvorí múzea. Vo svojom emotívne
ladenom prejave vyjadril skepsu v spojitosti
s účasťou poslancov na ním organizovanom
podujatí, no povedal aj to, že vníma
potešiteľný rozvoj v oblasti spolupráce
medzi Sacherovým domom a múzeom.
V závere sa poslanci dotkli aj témy
viacjazyčnosti v meste, a to v spojitosti
s koncertom ZUŠ F. Schuberta ku dňu

matiek, kde boli vystupujúci uvádzaní po
slovensky a ukrajinsky, nie však po maďarsky,
čo mnohí diváci vnímali negatívne. (ik)

Inflácii zatiaľ
odolávame

Želiezovská samospráva zatiaľ finančne
odoláva následkom vysokej inflácie. V máji
tohto roka, keď už mnoho slovenských
samospráv hlásilo finančné problémy, to
potvrdil primátor Ondrej Juhász. Mesto má
podľa neho dobré predpoklady, aby toto
finančne náročné obdobie zvládlo bez väčších
ťažkostí. „Zatiaľ v inflácii nevidím problém,
sme v limitoch, nechcem však predbiehať.
S pracovníkmi mesta som už konzultoval
možnosti úspory energie. Je viacero možností,
ako by sme mohli ušetriť na energiách, ak to
bude nutné.“
Problémy podľa neho budú mať možno
vo väčších mestách, kde majú napríklad
verejnú dopravu, alebo naopak, v malých
obciach, ktoré dostávajú nižšiu podielovú
daň na obyvateľa. „Mnohé samosprávy šetria
tak, že vypínajú verejné osvetlenie. My po
rekonštrukcii verejného osvetlenia dosahujeme
každý rok úspory v rádovo niekoľko desiatok
tisíc eur, vykurujeme väčšinu mestských
objektov biomasou a mnohé z našich objektov
sú zateplené. Niektoré samosprávy majú
problém prežiť, iné hospodária vcelku úspešne.
Je to aj o manažmente. Nech bude akokoľvek,
nebudeme sa vyhovárať na nedostatok peňazí.
Prežili sme aj ťažké obdobie a aj vtedy sme
dokázali robiť, hoci len malé veci. Aj za tie boli
ľudia vďační,“ dodal primátor.
(ik)
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Trápia nás kompetenčné nejasnosti
Komu prináleží povinnosť udržiavať okolie samospráv. Predtým platilo, že do 5 metrov
cyklotrasy, napríklad medzi Želiezovcami od svojho pozemku musí každý udržiavať
a Mikulou? Otázka občanov, ktorú poriadok. Osobitná vďaka patrí preto tým
sprostredkoval Pavol Ivan, otvorila priestor Mikulčanom, Svodovčanom a Želiezovčanom,
na bližší pohľad do kompetencií samosprávy ktorí aj dnes udržiavajú okolie svojich
a iných organizácií, inštitúcií či firiem. pozemkov v peknom poriadku. Keď niekto
Ako primátor Ondrej Juhász v súvislosti nečaká vo všetkom na mesto a spraví niečo
s tým skonštatoval, mnoho ľudí má pre spoločnú vec, patrí mu za to vďaka,“
nejasnosti v tom, kam siahajú kompetencie vyhlásil primátor, ktorý aj v minulosti
jednotlivých subjektov a naopak, kam už poukázal na to, že zmenou spomínaného
nesiahajú právomoci mesta.
zákona pribudlo samosprávam množstvo
Vedúci oddelenia správy mestského práce a nových povinností bez toho, aby sa
majetku a služieb MsÚ Želiezovce akýmkoľvek spôsobom zvýšili ich príjmy,
informoval poslancov o tom,
že údržba, ako aj kosenie
na
spomínanom
úseku
je v kompetencii správcu
vodného toku, čiže Povodia
Hrona. Odštepný závod
štátneho podniku Slovenský
vodohospodársky podnik,
ktorý sa po novom volá
Správa povodia dolného
Hrona a dolného Ipľa so
sídlom v Leviciach podľa
Petra Harisa v minulosti
pristupoval k tejto svojej
povinnosti
aktívnejšie, Kosenie trávy pri cyklotrase
v takomto období už
vykonal prvé kosenie pri Hrone. „Teraz z ktorých by nové kompetencie mohli
začínajú s kosením koncom júna alebo financovať.
v júli. Budeme ich kontaktovať, lebo tam Ondrej Juhász s potešením informoval
máme cyklotrasu a údržba musí prebiehať. aj o tom, že v niektorých prípadoch
Správca má túto povinnosť zo zákona,“ prebieha táto dobrovoľná činnosť občanov
vyhlásil vedúci oddelenia. Dodal, že aj organizovane, susedskou spoluprácou.
tesne pri cyklotrase by túto agendu malo Uviedol aj príklad. „Ďakujem občanom,
zabezpečovať mesto, keďže však okolie nie že sa zaujímajú o brigádu pri potoku
je pokosené, táto činnosť je pre mestský Vrbovec, ktorú som nedávno avizoval. Ide o
vyčistenie potoka od mosta smerom na sever.
úrad oveľa náročnejšia a nákladnejšia.
Primátor v tejto súvislosti dodal, že mesto Skontaktoval som sa s iniciátormi brigády
nemá nedostatok pracovných síl na kosenie a prisľúbil, že mesto poskytne potrebnú
verejnej zelene po celom svojom území. techniku. Práce vykonajú obyvatelia domov
„V pracovnom pomere máme iba štyroch popri Vrbovci, keďže vlastník sa o to nestará.
pracovníkov na kosenie zelene, preto sme Aj v tomto prípade však treba mať na zreteli,
si museli stanoviť priority v tejto oblasti. že to nie je vlastníctvo mesta.“
Našimi prioritami sú najmä cintoríny na Ako primátor dodal, je dôležité vedieť, do
území mesta, areály školských a predškolských čej kompetencie daná lokalita patrí, lebo
zariadení a mestský park. Nád rámec toho niekedy sa aktivita nad rámec kompetencií
vieme zabezpečiť len to, na čo stačíme nemusí oplatiť. „Stalo sa tak pre časom aj
s našimi pracovníkmi.“ Ondrej Juhász preto nám, keď mesto v dobrej viere zasahovalo
ocenil občianske iniciatívy zamerané na na rohu Schubertovej a Rozmarínovej
udržiavanie priestranstiev popri svojich ulice, pri úrade práce. Miesto však bolo pod
obydliach, ktoré mnohí robia automaticky správou Nitrianskeho samosprávneho kraja
napriek tomu, že to nie je ich povinnosťou. a dopadlo to pokutou pre mesto.“ Ako v tejto
„Základným problémom v prípade kosenia súvislosti neskôr dodal, nikto nemôže od
a údržby verejných priestranstiev je zmena občanov očakávať, že budú vedieť o každom
zákona, ktorou Národná rada SR pred pár centimetri v meste, komu patrí. Stačí, ak si
rokmi začlenila všetky verejné priestranstvá uvedomíme, že ako na území Slovenskej
okolo súkromných domov do kompetencie republiky nepatrí všetko štátu, ani na území

Želiezoviec nepatrí všetko do kompetencie
mesta, ktoré na cudzom majetku nielenže
nechce, ale ani nemôže vykonávať aktivity.
Často stačí, keď si uvedomíme, komu
platíme za určitú službu. Napríklad,
keď netečie voda, obrátiť sa treba na
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
alebo keď nám triedený odpad zostane pred
domom, vyhľadajme si kontakt na Služby
Šarovce. Určite je však dobré, aby sme sa
vopred informovali, čo komu prináleží,
predídeme nedorozumeniam a možným
konfliktom, radí primátor.
(ik)

Prevláda pasivita
správcov
V oblasti starostlivosti o verejné
priestranstvá dochádza často k nejasnostiam
ohľadne kompetencií. Základné vzťahy nám
ozrejmil vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ Želiezovce Peter
Haris.
Občania často o týchto otázkach diskutujú
na sociálnych sieťach, pričom nie vždy
majú prehľad o tom, aká organizácia je
zodpovedná za príslušnú oblasť. Ktoré
sú z tohto hľadiska najproblémovejšie
oblasti v meste?
Najproblémovejšia je správa vodného
toku – potoka Vrbovec, koncom mája ešte
neprebehla prvá kosba v tomto roku. Mali by
čistiť aj dno potoka, za posledných 10 rokov to
však nerobili. Podobne Slovenská správa ciest
neudržiava ochranné pásmo komunikácií,
ktoré má v správe, napr. Ul. kpt. Nálpku,
Schubertovu či SNP. Nekosí, nečistí jarky,
nezametá okraje vozoviek, všetky tieto práce
vykonáva mesto na vlastné náklady, keďže ide
o tzv. reprezentačné plochy. Takto vynaložené
prostriedky potom chýbajú napr. z nádvorí
škôlok. Udržiavame aj hrádze, pričom to má
riešiť Povodie Hrona, ani tam ešte neprebehla
prvá kosba.
Aké má samospráva možnosti, ak určitý
priestor patrí pod správu inej organizácie,
ktorá si neplní svoje povinnosti a
neudržiava tam poriadok?
Pokosí a pozbiera smeti na vlastné náklady...
V minulosti sme vyzývali niektorých správcov,
ale buď vôbec nereagovali, alebo reagovali tak
nepružne, že to nemalo význam.
Ak určitá oblasť patrí do správy mesta, čo
má urobiť občan, keď chce čo najrýchlejšie
dosiahnuť nápravu?
Namiesto vypisovania na sociálnych sieťach
informovať mestský úrad o svojej požiadavke.
(ik)
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Históriu maďarského gymnázia v Želiezovciach začali písať v roku
1956 pod názvom Všeobecno-vzdelávacia jedenásťročná stredná
škola. Odvtedy miestna alma mater pripravila do života množstvo
šikovných študentov, ktorí stavajúc na tu získané vedomosti
dosahovali kariéry, žali úspechy, boli užitočnými členmi spoločnosti.

Trieda 1959/62 pred šiestimi desaťročiami na table...

–

správa

o

typu „pamätáš sa?“, alebo „s ním sa stalo to a to, pýtal som sa na
neho“, prípadne „vybavím to“ alebo „aj dnes pravidelne športujem“.
Pravidelne si pripomenú svojich druhov, ktorí už nemôžu byť medzi
nimi, tohto roku im na hrob pripravili ikebanu s nápisom „Na
pamiatku 60-ročnej maturitnej stretávky“. Na 50-ročnú stretávku
pripravili 80-stranovú publikáciu, v ktorej si pripomenuli
staré zážitky zo školy, predstavili svojich učiteľov, ďalší osud
spolužiakov a publikovali množsto fotografií zo školských
čias aj z neskorších stretávok.
Keď už tempo rozhovorov naberá na obrátkach a prítomní
sa dostávajú k otázkam: čo sa s kým stalo, čo je s ostatnými,
ktorí teraz neprišli, ako sa majú, kde sú, čo sa stalo od
poslednej stretávky... niekto zahlási bombastickú správu:
„Jeden zo spolužiakov, ktorý sa doteraz nezúčastnil ani
jedného stretnutia, je na ceste, o chvíľu je tu.“ Pohľad na jeho
zvítanie s niekdajšími spolužiakmi je dychberúci, dojemný.
S mnohými sa nevidel celých 60 rokov, takže radosť je
obrovská. Nerád by odpovedal na otázku novinára, prečo
dlho nechodil medzi ostatných a prečo teraz prišiel. Možno
to ani nie je dôležité. Ani druhovia sa ho na to nepýtajú.
V tomto veku sa človek už naučil vážiť si krásne momenty
života, vie, že netreba na všetky otázky hľadať odpovede.
Darmo, životnú múdrosť nedávajú zadarmo, treba si ju
vyčkať, zaslúžiť a aj tak ju dávkujú opatrne, po kvapkách.
Prídu na rad staré historky, bývalí spolužiaci sa vzájomne
dopĺňajú pri lovení zabudnutých momentov z ukrytých zákutí
svojich pamätí, až kým sa postupne osvetlia všetky relevantné
momenty niekdajšej nezbedy. „Niekedy v období pred stužkovou sa
trieda ´uliala´ z hodiny, aby čas namiesto učenia trávila v dome kultúry
hraním biliardu. Avšak Api, ako sme volali pána učiteľa Gerőa, ktorého
sme mali veľmi radi a mimoriadne si ho vážili, nás našiel i tam. Nekričal,
nerobil cirkus, len istý čas s nami nehovoril, čo bolo dosť veľkým trestom.
Neskôr nám povedal, že keď ešte raz niečo podobné vyvedieme, nebude
už pre nás Api. A to zabralo.“ Našla sa aj dobrá skúsenosť pre športovo
založenú mládež pred maturitami: ak sa skúšky dospelosti náhodou
konajú v čase majstrovstiev sveta vo futbale, ako napríklad v prípade
MS v Chile v roku 1962, s komisárom sa môžeme porozprávať aj
o futbale a v takomto prípade možno odhliadne od vyčerpávajúcej

V jednom z prvých ročníkov bola trieda, ktorá maturovala presne
pred 60 rokmi a ktorá svoje štúdiá začala v roku 1959. Z určitého
hľadiska môže ísť o výnimočnú, šťastnú komunitu, veď iba máloktorej
triede sa prišťastí aj po viacerých pokoleniach tvoriť súdržný celok
a aj po tak dlhej dobe udržiavať relatívne úzke vzájomné vzťahy.
S účasťou takmer polovice niekdajších spolužiakov zorganizovali
v máji 60-ročnú maturitnú stretávku.
Aj po tak dlhej dobe je spolupatričnosť bývalých spolužiakov
citeľná, viditeľná na prvý pohľad, akoby od spoločne tráveného
času ubehol len krátky čas, a nie šesť desaťročí. Pravda, má to svoje
tajomstvo. „Boli sme veľmi dobrá trieda, tvorili sme vynikajúci kolektív
a naše vzťahy odolali železnému zubu času. Počas tých rokov sme
pravidelne organizovali maturitné stretávky, na ktoré väčšina z nás
chodila a v medziobdobiach sme udržiavali vzájomné vzťahy.
Ako sme prechádzali do seniorského veku a niektorí spolužiaci
nás navždy opustili, rozhodli sme sa zintenzívniť naše stretnutia,
a tak v ostatných rokoch sme sa nestretávali iba pri okrúhlych
maturitných výročiach, ale aj pri iných príležitostiach. Pred
niekoľkými rokmi sme spolu slávili sedemdesiatku, okrúhle jubileum
bolo vhodnou príležitosťou na stretnutie. A o chvíľu tu máme našu
osemdesiatku,“ hovorí o teambuildingových predsavzatiach
jeden z iniciátorov súdržnosti. Jozef Andriskin je jeden z mála
spolužiakov, ktorí ešte nikdy nechýbali na stretávke. Covidová
pandémia síce jedno z takýchto podujatí prekazila a v ostatnom
období ich rady niekoľkí z nich navždy opustili, predsavzatie
stretnúť sa opäť o tri roky je veľmi silné.
Dlhší čas sa už maturitné stretávky konajú bez triedneho učiteľa,
keďže János Gerő umrel v roku 1996, a tak skúsení maturitní ... a v máji 2022 v malej sále Csikó Csárdy
stretávkari pri takýchto príležitostiach už nezasadajú do
školských lavíc, jednoducho sa zídu, tešia sa z prítomnosti ostatných.
Táto spoločnosť krátko pred svojou osemdesiatkou pôsobí vcelku
mladistvo, z prierezu dialógov nepočuť sťažnosti typu „tu a tam
ma bolí“, cez šum množstva rozhovorov prenikajú skôr útržky

odpovede. Ako sa to stalo jednému z nich.
Na začiatku ich bolo v triede 31, dnes ich zostalo 19. Z nich bolo na
diamantovej stretávke prítomných 14. Trieda želiezovského gymnázia
z rokov 1959–62 obdarila okolitý svet hodnotnými ľuďmi. Lekár, učiteľ,
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60-r očnej maturitnej str etávke
umelec, inžinier a mnohé iné profesie, ktoré po ukončení školy zastali.
Sú hrdí na to, že z 31 maturantov 24 získalo diplom, ale všetci, aj ostatní
obstáli vo svojich profesiách so cťou. Spomedzi nich vyšla Margita
Laczkóová, ktorá učila na viacerých školách v okolí, neskôr bola
vedúcou katedry v Banskej Bystrici, Nitre a Komárne, kde na Univerzite
Jánosa Selyeho pôsobila aj ako dekanka. A ostatní účastníci stretávky:
Jozef Juhász bol riaditeľom Štátnych majetkov v Želiezovciach, potom
podnikal v Maďarsku, kde viedol najväčší domáci podnik zameraný
na dovoz valcovanej ocele. Umelecký maliar Jozef Szilva žije a tvorí
v Komárne, MUDr. Zoltán Miklós pôsobil desaťročia ako detský
lekár vo Farnej. Jeho manželka Zuzana, rod. Tyerchová, pôsobila
ako učiteľka a riaditeľka školy, podobne ako Edita Begaiová a Jozef
Drozdík pracovali ako učitelia, posledne menovaný je okrem toho
medzinárodne uznávaný vinár. Ľudovít Gregor bol výskumník, počas
svojej kariéry pochodil celú Európu, Ernest Csudai a Jozef Andriskin si

vybudovali úspešnú vojenskú kariéru, Ján Luky je ako miestny historik
autorom viacerých publikácií, v roku 2009 bol najlepším obecným
kronikárom Slovenska. Zoltán Csontó svoj aktívny život zasvetil
dráham, až do dôchodku pracoval na štúrovskej źelezničnej stanici,
Štefan Szabó, ktorého môžeme poznať ako úspešného želiezovského
futbalistu, pracoval ako kontrolór Štátnej poisťovne, neskôr bol
vedúcim smeny vo veľkosklade Jednoty. Edita Adamcseková zasvätila
svoj život rodine, neskôr až do dôchodku pracovala v želiezovských
hostincoch, Nándor Kulcsár Szabó pracoval vo viacerých fabrikách,
známy je ako turista a horolezec. Spoločným menovateľom (podľa
vyjadrenia väčšiny z nich) je záujem o dianie v Želiezovciach, ktorý
napĺňajú čítaním internetových zdrojov a mestských novín. Človek
to počúva a má divný pocit, akoby v prítomnosti maturantov spred
60 rokov odhalil zvláštnu logiku, ukrytý kód. Že niektoré veci spolu
súvisia. A viete čo? Je v tom niečo...
Ladislav Levicky

Odhalenia v parku
Návštevníci parku mohli s potešením zistiť,
že v uplynulých dvoch rokoch pribudli
v areáli dve nové umelecké diela. V lete 2020
mramorový reliéf Jána Karola Esterházyho,
ktorý bol osadený tesne vedľa hlavného
vchodu kaštieľa. Koncom minulého roka
bolo na mieste pôvodnej, pred vyše dvomi
desaťročiami ukradnutej busty Franza
Schuberta osadené nové, úplne totožné
dielo. Aby sa predišlo krádeži, tentoraz zo
živice, na pohľad je však nerozoznateľné od
pôvodného.
Diela boli osadené bez akýchkoľvek prejavov
pompéznosti alebo oficiálnej slávnosti. „Pre
pandémiu nebolo možné ich oficiálne odhaliť
a pri tej príležitosti vyjadriť poďakovanie tým,
ktorí našu iniciatívu podporili a pričinili sa o to,
že naše mesto je bohatšie o tieto umelecké diela.
Dnes je ten deň, kedy si to môžeme vynahradiť,
a to dokonca v oboch prípadoch,“ vyjadril

sa Pavel Polka o prepojenom
programe poslednej májovej
nedele, ktorý bol okorenený aj
koncertom klasickej hudby na
nádvorí múzea.
Za účasti pozvaných hostí
a manželky umelca Sándora
Erdeiho reliéf J. K. Esterházyho
odhalila
trojica
mestských
poslancov: iniciátor Pavel Polka,
predsedníčka komisie kultúry
Estera Juhászová a viceprimátor
Kazimír Kovács, ktorý po krátkom
príhovore odovzdal manželke pre
chorobu nezúčastneného umelca
Márte Erdei ďakovný list mesta.
Odhalenia busty F. Schuberta
sa aj osobne zúčastnil jej tvorca
Drahomír Prihel, ktorému viceprimátor tiež
odovzdal ďakovný list a v mene primátora

Ondreja Juhásza, samosprávy a všetkých
obyvateľov mesta vyjadril poďakovanie za
skvelé dielo.
(ik)

Príjemné nedeľné odpoludnie s basetovými rohmi
Príjemné posedenie pod stromami s kvalitnou
hudbou hranou na zaujímavých, málo známych
hudobných nástrojoch v podaní celosvetovo

uznávaných hudobníkov a následne bohaté
pohostenie – aj taký program sa ponúkal na
nedeľné popoludnie 29. mája. V mestskom
múzeu v Želiezovciach vystúpila hudobná
formácia Lotz Trio, hrajúca na historických
basetových rohoch Mozarta.
Ako sme sa od umeleckého vedúceho
trojčlennej formácie Róberta Šebestu
dozvedeli, basetový roh je akýmsi druhom
klarinetu v hlbšej altovo - basetovej polohe.
Bol pravdepodobne vynájdený v Passau
v rozmedzí rokov 1760 - 70, odkiaľ sa šíril
po Dunaji do Viedne a oblasti dnešného
Nemecka. Na začiatku 80. rokov 18. storočia
sa na jeho zdokonalení významne podieľal
dvorný nástrojár eodor Lotz, po ktorom je
formácia pomenovaná.

Lotz Trio vystupovalo po celom svete na
popredných pódiách, napr. v e Metropolitan
Museum of Art v New Yorku, Early Music Festival
v Stockholme, Musikinstrumentenmuseum
v Berlíne, Koncertkirken v Kodani, Sigurjón
Ólafsson Museum v Reykjavíku, Schloss Mirabell
v Salzburgu, Svatováclavskom hudobnom
festivale v Ostrave či Bratislava Mozart Festival.
V ostatných rokoch sa venujú systematickému
rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku v
cykle Lotz Trio v slovenských šľachtických
rezidenciách. Podľa manažérky plánujú trojicu
hudobných nástrojov v rámci projektu koncertov
po Slovensku rozšíriť o ďalšie inštrumenty a nie
je vylúčené, že sa s nimi ešte v Želiezovciach
stretneme, napríklad po obnove kaštieľa
Esterházyovcov.
(ik)
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Kto dostane dotácie od NSK v Želiezovciach v tomto roku
Ako sme o tom informovali v májovom čísle
našich novín, zastupiteľstvo Nitrianskeho
samosprávneho kraja schválilo poskytnutie
dotácií v oblasti kultúry, športu, cestovného
ruchu a ochrany kultúrnych pamiatok na
tento rok. Ponúkame prehľad o výške a účele
dotácií, ktoré na rok 2022 získali od NSK
želiezovské organizácie.

Csemadok Želiezovce 2022 – 1000 €
Dotácia nebola poskytnutá: združeniu
Dolnohronské rozvojové partnerstvo na
podujatie Challenge Day – športuje celé
Dolné Pohronie, mestu Želiezovce na
podujatie Športuje celé mesto – V. ročník
o pohár primátora mesta

Šport

ZO Csemadok Želiezovce – 56. ročník
Celoštátneho ľudovoumeleckého festivalu
v Želiezovciach so štatútom CIOFF vytvorenie Malej scény – 3000 €
ČISTÝ PRAMEŇ – TISZTA FORRÁS n. f.
– Folklórom žije celý kraj! – 1000 €
Dolnohronské rozvojové partnerstvo –
DOSKY, ktoré znamenajú svet - zabezpečenie
hosťovania divadelného a tanečného súboru
na Dolnom Pohroní – 1000 €
Mesto Želiezovce – Spája nás hudba
- 3. ročník hudobného festivalu pre

MŠK Želiezovce – Celoročné športové
aktivity s medzinárodnou účasťou – 2710 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
pri ZŠ s VJM Želiezovce – Opierať bicykel
o stenu školy je zakázané! – 1350 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
pri Gymnáziu J. A. Komenského Želiezovce
– Druhý ročník športového dňa na pamiatku
bývalého žiaka školy Gábora Tormu – 1000 €
ZO Csemadok Želiezovc – Celoročné
športové
aktivity
organizované
ZO

Kultúra

milovníkov živej hudby – 1000 €
OZ Sacher – Sacher Polgári Társulás
– Publikačná činnosť – Sacherova torta a
gastrokultúrne tradície rodiny Sacherovcov
v Želiezovciach – 1000 €

Obnova národných kultúrnych
pamiatok na území Nitrianskeho
kraja
„Zachráňme
kultúrne
pamiatky NSK”
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Želiezovce
– Obnova hrobky Esterházyovcov (3. etapa)
– 3000 €

Podpora cestovného ruchu
Čistý prameň – Tiszta Forrás, n.f. – 56. ročník
Celoštátneho ľudovoumeleckého festivalu v
Želiezovciach so štatútom CIOFF – 1764 €
OZ Sacher – Sacher Polgári Társulás
– Sacherove dni v Sacherovej pivnici 2022
– 800 €.
(Spracoval: ik)

Art for Help v znamení spolupatričnosti a ľudskosti
V nedeľu 22. mája 2022 sa v honosných
priestoroch divadelnej sály hotela Lev v
Leviciach uskutočnil už štrnásty ročník
benefičnej aukcie s názvom Art for Help. Do
dobročinného podujatia sa zapájajú najmä
maliari, v posledných rokoch aj sochári, rezbári,
modelári venovaním svojich umeleckých
diel. Tie sú súčasťou voľne prístupnej výstavy
a následne predmetom dobročinnej dražby,
ktorej výťažok je určený na pomoc sociálne
slabým rodinám, seniorom a chronicky
chorým v Levickom okrese. Dobročinnú
aukciu predchádzala 15. mája vernisáž výstavy
diel, venovaných do dražby.
Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 51 umelcov
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Medzi
darcami bolo viacero umelcov zo Želiezoviec
a nechýbal ani Ústav na výkon trestu odňatia
slobody Želiezovce, ktorý na tento účel venoval
niekoľko obrazov maľovaných odsúdenými.
Štrnásty ročník akcie Art for Help sa, ako
to niekoľkokrát odznelo z úst organizátorov
a hostí, niesol predovšetkým v znamení
spolupatričnosti a ľudskosti. Spolupatričnosť
bolo cítiť v každom prejave, na každom kroku
a u každého účastníka akcie. Ako vo svojom
prejave na vernisáži zdôraznil primátor mesta
Levice Ján Krtík, ušľachtilosť a dobro idú
spolu ruka v ruke. Spolupatričnosť sa prejavila
v tom, že 51 ľudí sa rozhodlo v mene dobrej
veci prispieť zo svojej tvorby bez nároku na
honorár či spoločenské uznanie, ale aj v tom,
že reagujúc na aktuálne spoločenské udalosti
časť výťažku 14. ročníka dobročinnej dražby
Art for Help sa použije aj pre ukrajinských

občanov, ktorí museli opustiť svoje domovy
a práve do tohto ročníka svojimi dielami
prispeli aj dve výtvarníčky pôvodom z Ruska.
Spolupatričnosť bolo cítiť aj v sprievodnom
kultúrnom programe vernisáže, ktorým túto
vznešenú akciu obohatili riaditeľky dvoch
najväčších základných umeleckých škôl
v levickom okrese.
Účastníkov aukcie privítal o týždeň neskôr
viceprimátor Levíc Peter Benček a vyjadril
vďačnosť všetkým, ktorí do krásnych priestorov
hotela Lev prišli stráviť príjemné popoludnie,
kúpiť si niektoré z diel a tak pomôcť ľuďom
v núdzi. Podujatie venoval spomienke na
svojho predchodcu, nedávno zosnulého
Csabu Tolnaia, človeka s dobrým
srdcom, ktorý „bol všade tam, kde sa
konalo dobro“.
V konaní dobra boli po jeho boku
v histórii podujatia Art for Help
mnohí, počnúc autorom myšlienky
a zakladateľom dobročinného podujatia
Jozefom
Kanyukom,
pokračujúc
organizátormi, sponzormi, umelcami
či dražiteľmi, zapojenými do doterajších
ročníkov
aukcie.
Od
začiatkov
dobročinnej aukcie v roku 2007 sa na
predchádzajúcich 13 podujatiach vydražilo
spolu 464 diel za 40 868 eur. Tieto diela si
kúpilo 228 dražiteľov.
Na tohtoročnom podujatí sa vydražilo ďalších
takmer 50 diel za celkovú sumu 3195 eur.
Dvaja dražitelia si vylicitovali po 5 diel, za
čo získali bonusové obrazy, rovnako ako
dražiteľ, ktorý prispel najväčšou sumou. Ako

zhrnula jedna z organizátoriek podujatia
Margaréta Nováková: „Ide síce o menšiu sumu
ako naposledy, kedy v roku 2019 sa vyzbieralo
5555 eur, dôležité je však to, že peniaze poputujú
na správne miesto. Pôjdu rodinám, ktoré to
potrebujú, ľuďom, na ktorých sa často zabúda.
Oni nežiadajú, neupozorňujú na seba, navrhujú
ich sociálne oddelenia na mestských, obecných
úradoch. Spolupracujeme s obcami, občianskymi
združeniami, katolíckou charitou a mnohé
odkázané rodiny poznáme osobne, navštevujeme
ich. Samozrejme, pred Vianocami to má inú
atmosféru, ale verte mi, vďačnosť týchto ľudí je

obrovská.“
Organizátori zdôraznili, že aukcia sa v tento
netradičný termín konala z núdze, keď pre
pandémiu sa v zimnom období už dvakrát
nemohla uskutočniť. Budúci, 15. ročník
aukcie však už plánujú zorganizovať opäť v
pôvodnom, predvianočnom období.
Kristián Horváth, Ladislav Levicky
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Cena Gábora Tormu – poznáme prvých ocenených
V stredu 1. júna zorganizovala miestna ZŠ
s VJM a Gymnázium J. A. Komenského
spoločný športový deň. V rámci podujatia
bola prvýkrát odovzdávaná Cena Gábora
Tormu. Ocenenie navrhnuté Občianskym
združením Gábora Tormu na pamiatku

bývalého žiaka ZŠ a študenta gymnázia,
ktorý zahynul v mladom veku za tragických
okolností. Ocenenie si každý rok budú môcť
prevziať žiaci ZŠ a gymnazisti, ktorí dosiahnu
výborné výsledky v oblasti športu, resp. v
prednese poézie a prózy, čiže v oblastiach,
v ktorých svojho času podával skvelé
výkony aj Gábor Torma.
„My, dospelí si myslíme, že pomocou
našich vedomostí sa vás, deti pokúšame
dostať na správnu koľaj. Je to tak, veď
urobíme všetko, čo je v našich silách,
aby ste si osvojili všetko, že bude
v živote dôležité. Odchodom Gábora
som si však uvedomila, že aj vy, deti,
nás učíte mnohým veciam. Naučila
som sa od neho, že nikdy to nesmiem
vzdávať. Obrovská viera, sila, láska
a vytrvalosť, ktorú mal v sebe, bola
príkladná. Naučila ma, že ak chceme
niečo dosiahnuť, musíme tvrdo za to
bojovať a dosiahnuť môžeme všetko,
keď sme dostatočne odhodlaní a máme
potrebnú sebadôveru. Preto sa naše
občianske združenie rozhodlo, že žiakov
a študentov, ktorí dosiahnu výborné
výsledky v oblasti športu a literárnej

Po dlhom čase zaplnili
Dom kultúry
Hoci maľuje celý svoj život a kresliť, maľovať učila generácie detí na
miestnej základnej škole, svojej prvej samostatnej výstavy sa dočkala
vo veku 78 rokov. Debut Márie Teremovej však očakávali mnohí
a z viacerých dôvodov. Napríklad, že išlo o prvú výstavu v želiezovskom
Dome kultúry po veľmi dlhom pandemickom období, alebo že
organizátori spojili vernisáž výstavy s koncertom žiakov miestnej
Základnej umeleckej školy F. Schuberta, a tak umelecký zážitok kultúrne
vyhladovanej časti želiezovského obecenstva znásobili. Podujatie však
bolo netradičné aj z iného dôvodu. V zaplnenom hľadisku sedelo aj 25
ukrajinských utečenkýň z blízkeho ubytovacieho zariadenia v Santovke,
a tak realita známeho dvojjazyčného prostredia sa tentoraz rozšírila
o ďalší, ukrajinský jazyk, sprostredkovaný Ukrajinkou, žijúcou roky
v Želiezovciach. Okrem toho, že trojjazyčnosť bola istým spestrením
(časti) kultúrneho podujatia, priniesla isté benefity: starší si mohli
zaloviť v pamäti a hľadať paralely s ruštinou, mladší zas aktivovať svoj
cit pre cudzie reči. A každý, kto ovláda maďarčinu aj slovenčinu, sa na
chvíľu mohol vžiť do kože návštevníka podujatia, ktorý nerozumie úplne
všetkému, čo odznie. Akoby malá lekcia empatie.
Lekcia však trochu prerástla svoje limity, keď sekcie koncertného
programu boli uvádzané už len po slovensky a ukrajinsky, čo viacero
prítomných vnímalo negatívne. Svoje rozhorčenie dokonca tlmočili
prostredníctvom poslancov aj na pôde mestského zastupiteľstva.
Na podujatí sme si mohli pozrieť tradične kvalitný výkon žiakov ZUŠ
a vo vedľajšej miestnosti pekné obrazy, zhotovené počas pandémie.
Škoda, že sme nevideli prierez celou tvorbou Márie Teremovej. Výstava
spojená s koncertom však potvrdili, že hlad po živých kultúrnych
podujatiach je tu citeľný.
Ladislav Levicky

činnosti, oceníme Pamätnou plaketou Gábora
Tormu a peňažnou odmenou,“ povedala na
slávnostnom odovzdávaní Irena Tormová,
ktorá spolu so svojím synom Istvánom
odovzdala ocenenia tohtoročným laureátom,
resp. ich triednym učiteľom.
Ocenení žiaci ZŠ:
Vivien Goga za úspechy v prednese poézie
a prózy. V predchádzajúcom období sa
prebojovala do celoštátneho finále súťaže
v prednese poézie a prózy „Mihály Tompa“,
tento rok získala strieborné pásmo
v okresnom kole Celoštátnej prehliadky
Petőfi–Tompa.
Barnabás Kapusta za svoje výsledky v športe.
Kmeňový člen školského aj mestského
futbalového družstva nevyniká iba vo
futbale, na tohtoročnom atletickom štvorboji
získal v okresnom kole tretie, v krajskom
kole 6. miesto.
Ocenení gymnazisti:
Ketrin Kollerová získala na majstrovstvách
SR v boxe druhé miesto vo svojej kategórii.
Milan Haborák získal popredné umiestnenia
vo vrhu guľou na európskych a celoštátnych
súťažiach.
(ik)

ZO SZPB zasadalo

V piatok 6. mája sa v Dome kultúry zišla Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) na svojej
výročnej členskej schôdzi. Hosťami boli primátor Želiezoviec Ondrej
Juhász, tajomník Ústrednej rady SZPB Vilam Longauer, predseda
oblastného výboru SZPB v Nových Zámkoch Jozef Marunič aj
predstavitelia spolupracujúcich mestských organizácií: predsedníčka
MO Matice slovenskej Magdaléna Holková a ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska Katarína Šuchterová.
Prerokované boli obligátne záležitosti organizácie, ako stav členskej
základne, zhodnotenie doterajšej činnosti a plány na nastávajúce
obdobie. Medzi úlohami naďalej dominuje rozrastanie sa členskej
základne najmä o mladých ľudí ako protiváha k prirodzenému
úbytku.
Primátor mesta Ondrej Juhász vo svojom príhovore pozdravil členov,
stručne opísal situáciu v meste a vyjadril ochotu odpovedať na otázky.
Viliam Longauer i ďalší sa vo svojich diskusných príspevkoch dotkli aj
geopolitickej situácie a radikalizácie slovenskej i európskej spoločnosti,
pričom sa zhodli na neprimeranosti častého používania pojmov
fašizmus a fašista.
Výročná členská schôdza sa však niesla v priateľskom duchu
a príjemnej atmosfére umocnenej nedostatkom podobných stretnutí
počas covidového obdobia. Dobrú náladu prinieslo aj niekoľko
ľudových piesní v podaní folklórnej skupiny Vrbovianka.
(šh)
9. mája si pracovníci mesta na čele s primátorom a členovia SZPB,
MS, ŠSK Magnum, JDS pripomenuli 77. výročie ukončenia II.
svetovej vojny a položili vence k Pomníku padlým na Námestí
sv. Jakuba. Následne pri príležitosti 103. výročia úmrtia M. R.
Štefánika položili vence k jeho buste pred MsÚ.
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Obnovili časť exteriéru Sacherovho domu
Rekonštrukcia Sacherovho domu pri
želiezovskom parku pokročila do svojej
ďalšej etapy po tom, čo Občianske
združenie Sacher s podporu Fondu na
podporu kultúry národnostných menších
zrealizovalo projekt s názvom Sacherov
roh. Po postupne obnovovanej interiérovej
časti budovy a pivnici bola tak obnovená
aj časť priečelia historickej budovy, ktorá
popritom, že získala svoj pôvodný vzhľad,
vďaka nápadito inštalovanej trvalej výstave
ponúka pohľad do života grófskeho
panstva v posledných desaťročiach jeho
existencie.
„Jedným z cieľov projektu bolo konečne dať
do poriadku túto časť budovy, a to tak, aby
získala späť svoje pôvodné farby a ozdobné

články. Tieto motívy o niekoľko rokov zrejme
uvidíme aj na obnovenom kaštieli, odkiaľ
sme si ich prepožičali. Podobné si budú tieto
budovy aj v oblasti farieb, keďže v rámci
rekonštrukcie sme si od Pamiatkového úradu
v Nitre vyžiadali farebné kódy, ktoré môžeme
použiť a na základe nich rozhodnúť. Pravda,
popritom, že sme vychádzali z historických
predpokladov, museli sme vziať do úvahy
aj farbu bránkoviska susedného domu,“
poskytol náhľad do procesu rekonštrukcie
autor nápadu Marek Kepka. Predseda
OZ Sacher sa poďakoval želiezovskému
podniku Stavmont a jeho konateľovi
Jozefovi Tomašovskému za kvalitne
odvedenú prácu, Andrei Puksovej za
projektovú dokumentáciu a Petrovi
Szusztorovi
za
realizáciu grafických
prác. Dodal: projekt
bol
podporený
fondom Kultminor,
avšak poďakovanie
patrí aj maďarskej
vláde a jej úradu
štátneho tajomníka
národnej
politiky,
Nitrianskemu
samosprávnemu
kraju a všetkým,
ktorí
formou
nákupu podporných
lístkov, prácou alebo

Členovia ZO SZPB na udeľovaní
antirasistických ocenení
Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou, Zväz maďarských odbojárov
a protifašistických bojovníkov MEASZ opäť odovzdával ceny Mikuláša Radnótiho (maď.
Radnóti Miklós). Významného podujatia sa zúčastnili aj členovia ZO SZPB zo Želiezoviec.
Ceny odovzdával predseda MEASZ-u a FIR-u pán Vilmos Hanti.
Antirasistická cena Mikuláša Radnótiho je udeľovaná na Medzinárodný deň boja proti
rasovej diskriminácii jednotlivcom vystupujúcim proti rasizmu, antisemitizmu a akejkoľvek
forme vylúčenia. V minulosti toto ocenenie zo Slovenska prebrali politik Peter Weiss (2013),
predseda SZPB Pavol Sečkár (2017), člen výboru ZO SZPB Želiezovce Jozef Kanyuk (2019).
Cenu veľvyslanca humanity za rok 2020 prevzal Jozef Výboch, bývalý predseda ZO SZPB
Želiezovce. Tento rok cenu získalo dvanásť osobností z rôznych sfér verejného života, medzi
inými: právnik Dr. Peter Bárándy, žurnalista Ján Fodor, historička fotografie Klára Szarka
alebo herec Juraj Cherhalmi.
Cena je pomenovaná po spisovateľovi, básnikovi a prekladateľovi Mikulášovi Radnótim.
Pochádzal zo židovskej rodiny, pôvodne sa volal Mikuláš Glatter. V Liberci vyštudoval textilnú
priemyslovku, aby mohol pracovať v rodinnej firme svojho strýka. Chvíľu tam pracoval, ale
nakoniec si vymohol štúdium na univerzite v Szegede (1930-1934), kde vyštudoval filozofiu,
francúzštinu a maďarčinu. Priezvisko Radnóti si vybral podľa rodiska svojho starého otca,
obce Radnovce (okr. Rimavská Sobota). Hoci konvertoval na rímsko-katolícku vieru, bol
ako Žid poslaný do pracovného tábora v obci Bor v dnešnom Srbsku. Pri ťažkom a dlhom
pochode nebol schopný pokračovať v ceste, vysilený a zoslabnutý bol zastrelený 10. 12. 1944
maďarskými strážnikmi.
Slavomír Hrivnák, predseda ZO SZPB Želiezovce

akýmkoľvek iným spôsobom prispeli
k navráteniu pôvodného vzhľadu budove.
Na
stenách,
pripomínajúcich
časy monarchie, sa nachádza 12
veľkoformátových
fotopanelov, ktoré
zobrazujú fragmenty zo života grófskej
rodiny. „Fotografie pochádzajú z archívu
grófskej rodiny a predstavujú život na
panstve v období od roku 1904 do roku
1943. Zaujímavosťou výstavy je, že všetky
použíté fotografie vznikli v lokalite do
150 metrov od miesta ich súčasného
umiestnenia. Ich kvalita je rozdielna, ako to
vidno na jase jednotlivých fotiek – schválne
som na tom nič nemenil, aby sme takto
mohli sledovať aj pokrok v oblasti techniky
fotografovania,“ predstavil Marek Kepka
trvalú výstavu, inštalovanú na vonkajšie
múry Sacherovho domu.
Výsledky projektu boli predstavené
verejnosti
začiatkom
mája,
kedy
návštevníkov
pohostili
kvalitnými
vínami Vinárstva Palík aj tortovou
zaujímavosťou.
(ik)

Spomienkový
Viac ako 120 bežcov sa zúčastnilo
Spomienkového behu Gábora Tormu,
ktorý sa uskutočnil v sobotu 28. mája na
úseku mestskej cyklotrasy už druhýkrát.
Spomienkové podujatie na počesť
mladého želiezovského športovca, ktorý
tragicky zahynul v roku 2019, sa prvýkrát
konalo vlani v júni, kedy sa ho zúčastnilo
asi 80 športovcov.
Bežci absolvovali 4 alebo 8 km
dlhú
trať
spomienkového
behu,
ktorý bol odštartovaný pred práve
rekonštruovaným
kaštieľom,
ktorý
z tohto dôvodu ponúkol podujatiu
jedinečnú kulisu. Nešlo o preteky, takže
nebolo stanovené poradie, účastníci
pred štartom dostali pamätné tričko,
po príchode do cieľa medailu za účasť.
Orgnizačne
podujatie
zabezpečilo
Občianske združenie Gábora Tormu,
pracovníci samosprávy a dobrovoľníci,
medaily v cieli odovzdával viceprimátor
mesta Kazimír Kovács.
Dlhšiu trať absolvovali Gáborova mama
a brat spoločne. Po prebehnutí cieľom
povedala, že 8 kilometrov dlhá trať bola
pre ňu veľkou výzvou, ktorej dokázala
čeliť iba za pomoci svojich synov. „Som
vďačná za to, že od skvelého muža sa mi
narodili dvaja skvelí synovia. Jeden z nich,
žiaľ, už nie je medzi nami, ja som však
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Začala sa súťažná sezóna
Dňa 7. mája sa na
pretekárskej
trati
na Hrone, nad MVE
Želiezovce,
konali
preteky
členov
Miestnej
organizácie
Slovenského rybárskeho
zväzu (MO
SRZ)
Želiezovce. V sektore
A.
zvíťazil
Ondrej
Podhorsky s celkovým
úlovkom 11 045 g, ktorý
ulovil aj najväčšiu rybu
kapra rybničného 7
110 g. 2. miesto: Jozef
Morauszky 6 160 g,
3.
miesto
Dagmara
Fraňová 5 715 g, ktorá sa stala aj
najúspešnejšom ženskou pretekárkou.
V sektore B. zvíťazil Július Slama
s úlovkom 12 770 g, ktorý sa stal aj
celkovým víťazom. Ďalšie poradie: 2.

V. liga – dospelí – juhovýchod
Želiezovce – Šurany 2:1 (0:0), Pompos,
Víglaš - Kružlík
Veľký Kýr – Želiezovce 1:2 (0:2), Bátora
– Víglaš, Čík
Podhájska – Želiezovce 5:1 (1:1), Kele 2,
Hlaváčik, Szolnoki, Nagy - Pompos
Želiezovce – Bánov 3:1 (2:0), Víglaš 2, Burín
- Bobák
Podlužany – Želiezovce 3:1 (2:1), Šurányi,
Biely, Máčaj - Pompos

Ján Dulai 5 865 g, 3. Gabriel Szilvás 4
845 g.
Výbor MO SRZ Želiezovce ďakuje
všetkým ktorý pomohli usporiadať tieto
preteky.
(MO SRZ)

beh Gábora Tormu
presvedčená, že teraz tu bol s nami. Jemu
vďačím za to, že po smrti manžela som
začala behávať. V počiatkoch
mi robilo problém prebehnúť aj
200 metrov, po synovej smrti
ma však spomienka na neho
ešte posilnila, aby som skoro
ráno vstávala a pokračovala
v behaní. Dospelo to k tomu, že
vlani som absolvovala kratšiu
a teraz dokonca dlhšiu trať.
Potrebovala som však k tomu
pomoc druhého syna, ktorý bol
po celý čas pri mne, diktoval
tempo a pozvbudzoval ma,“
povedala o svojich pocitoch
a výkone Irena Tormová.
Dodala, že je vďačná všetkým,
ktorí sa zúčastnili, aby spoločne
spomínali na Gábora, ako aj za
to, že mnoho ľudí jej ponúklo
pred podujatím svoju pomoc.
Organizátori
stvorili
Spomienkový beh Gábora
Tormu aj s úmyslom vytvorenia
tradície, a tak kým vlani bol
realizovaný ako pilotný projekt,
tento rok mal označenie
prvý ročník. Na veľkú radosť
bežeckej verejnosti, z ktorej
mnohí naznačili, že už teraz si

F U T B A L

zapisujú želiezovské podujatie do svojho
budúcoročného kalendára.
(ik)

IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – V. Meder 3:0 (1:0), Pompos 2,
Beňo
Holice – Želiezovce 8:2 (5:1), Sáha 4,
Megyeri 2, Odiamehi 2 – Pompos 2
Hurbanovo – Želiezovce 0:3 (0:1), Pompos
2, Pastorok
Želiezovce – Kozárovce 9:2 (4:1), Bernáth 4,
Pompos 3, Baláž Beňo – Fabián, Laurinc
Želiezovce – Podlužany 0:0 - odstúpené
III. liga – juh, starší žiaci
Želiezovce – N. Zámky B 1:1 (1:1), Balog
- Juhász
Komárno B – Želiezovce 9:0 (3:0), Győri 3,
Nagy 2, Szabó, Kováč, Gacsai, Pelikán
Želiezovce – Štúrovo 0:2 (0:0), Máčai,
Dávid
Šurany – Želiezovce 0:3 (0:1), D. Varga, R.
Varga, Balázs
III. liga – juh, mladší žiaci
Želiezovce – N. Zámky B 7:2 (6:1), Gáloš 3,
Lakatoš 2, Konopková, Bohdanecký – Benca
2
Komárno B – Želiezovce 5:2 (3:0), Banda 2,
Richter, Madarász, Gerencsery – Lakatoš 2
Želiezovce – Štúrovo 2:4 (0:4), Lakatoš,
Bohdanecký – Šándor 2, Babindák,
Vadkerti
Šurany – Želiezovce 1:2 (0:1), Varholík
– Lešťanová, Gálik
Prípravka
P. Ruskov – Želiezovce 1:12 (1:5), Baláž
– Boženík 3, Kovács 2, Dulai 2, Čunka 2,
Kotasz, Furugláš, Urban
V. Ludince – Želiezovce 3:2 (1:1), Harangozó
2, Balázs – Urban 2
Želiezovce – P. Ruskov 5:1 (1:1), Furugláš 2,
Kotasz, Urban, Šimko - Rafael
Želiezovce – V. Ludince 2:3 (0:0), Boženík 2
– Balázs, Harangozó, Tóth
(ik)
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VČS Miestneho odboru
Matice slovenskej

Po roku od Valného zhromaždenia sa matičiari opäť stretli na
Výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť a aby
predstavili svoje plány do budúcnosti. Podujatie podporil svojou
účasťou aj primátor Ondrej Juhász a prvý podpredseda Matice
slovenskej Marek Hanuska.
Úvodom sme si uctili 200. výročie narodenia Janka Kráľa, ktoré
pripadlo presne na deň konania VČS. Tohto národného buditeľa
a štúrovského básnika predstavila prítomným členka výboru MO
MS Mária Varkolyová. V príhovore zdôraznila skutočnosť, že Janko
Kráľ je už polstoročie zapísaný vo svetových kultúrnych výročiach
UNESCO, rovnako ako Puškin, Byron, Mickiewicz či ďalší velikáni
svetovej romantickej literatúry.
V kultúrnom programe vystúpila Folklórna spevácka skupina
Vrbovianka, ktorá pôsobí pri MO MS. Speváčky Vrbovianky
sa predstavili v novom šate. Ide o historické dobové oblečenie
mikroregiónu, ladené v zemitých tmavších farbách zodpovedajúcich
historickej predlohe. Zaspievali pásmo ľudových piesní
so sprievodom harmonikárky Darinky Kassaiovej.
Programom VČS sprevádzala prítomných Zuzana Puchríková.
Správu o činnosti a návrh plánu činnosti predniesla predsedníčka
MO MS Magdaléna Holková. V ďalšom programe bola prednesená
správa o hospodárení, ako aj správa Dozorného výboru MO MS.
Dôležitým bodom rokovania bolo odovzdanie funkcie hospodárky
Evy Tiefenbacherovej po 30-tich rokoch nezištnej práce. Poďakovanie
za túto záslužnú prácu v podobe Ceny predsedu Matice slovenskej
Mariána Gešpera si prevzala z rúk Mareka Hanusku. Predsedníčka
MO MS poďakovala menovanej za dlhoročnú aktívnu činnosť
a odovzdala jej v mene celého výboru čestné uznanie a kvetinový
dar. Funkciu hospodárky prevzala p. Jurajka Kandráčová, ktorej
želáme veľa úspechov pri tejto náročnej práci.

jún 2022
Nápad na úsporu v budovaní
obchvatu mesta

Ákos Csonka informoval svojich kolegov – poslancov o svojej
iniciatíve v oblasti podpory vybudovania cestného obchvatu
mesta. „Poslal som úradný list ministerstvu dopravy a Slovenskej
správe ciest, v ktorom som žiadal informácie o možnom termíne
vybudovania obchvatu mesta, pretože súčasná zvýšená tranzitná
doprava veľmi preťažuje hlavný ťah mestom. V odpovedi ma
informovali, že je vypracovaná koncepcia, ktorá počíta s 15
km dlhým obchvatom mesta. Žiaľ, informovali ma aj o tom, že
realizácia tohto zámeru nefiguruje ani medzi krátkodobými, ani
medzi dlhodobými investičnými plánmi ministerstva. Nemajú na
to finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na frekventovanejšie, viac
zaťažované úseky.“
Poslanec dodal, že po preštudovaní možností vidí riešenie
v realizovaní oveľa kratšej obchvatovej trasy, ktorou by sa mohol
dosiahnuť dôležitý cieľ: odklon dopravy z mesta. Aj keď sú na
Slovensku aj zaťaženejšie úseky ako cesta I/76, prechádzajúca naším
mestom, zvýšená nákladná doprava v dôsledku otvorenia nákladnej
kompy v Štúrove má viditeľný vplyv tak na bezpečnosť na ceste, ako
aj na stav vozovky. V zámere, ktorý spracoval aj ako podklad pre
ministerstvo, navrhuje vybudovať iba 1,5 kilometra dlhú trasu, ktorá
by sa zo štátnej cesty I/76 odklonila pri objekte SES a juhozápadným
oblúkom by sa napojila a cestu III. triedy v správe Nitrianskeho
samosprávneho kraja. „Vďaka tomu by premávka obišla mesto a bolo
by to čiastočným riešením problému. Aj keď môj návrh v súčasnosti
nemá z vyššie uvedených dôvodov aktualitu, zaznamenali ju a dostal
som prísľub, že bude zapracovaný do koncepcie ministerstva,“ dodal
Ákos Csonka, ktorého iniciatívu v tejto oblasti privítal aj primátor
Ondrej Juhász.
(ik)

Čitateľská súťaž
pre deti

Mestská knižnica v Želiezovciach vyhlásila už 23. ročník čitateľskej
súťaže “Dobšinského posolstvo” pre deti čítajúce v slovenskom
jazyku a “Mezei bokréta” pre deti čítajúce v maďarskom jazyku.
Súťaž sa začala 2. apríla 2022 na Medzinárodný deň detskej knihy a
končí sa 30. novembra 2022. Informácie o súťaži nájdete na webovej
stránke knižnice a priamo v knižnici. Mladým čitateľom prajeme
skvelé dobrodružstvá super knižných hrdinov a úžasné zážitky vo
svete kníh.
(MsK)

Počas diskusie pozdravili naše zasadnutie aj prítomní hostia.
Primátor ocenil činnosť MO MS, ako aj vystúpenie FSS Vrbovianka
pri rôznych podujatiach. 1. podpredseda MS poďakoval matičiarom
za ich činnosť a kladne zhodnotil spoluprácu MO MS s mestom
Želiezovce. Zároveň pripomenul, že rok 2022 bol vymenovaný za
rok odkazu štúrovcov a pozval prítomných na oslavu významných
výročí, napr. 7. 6. sa v Martine pripomenie 161. výročie prijatia
Memoranda slovenského národa, 10. 8. sa v Rimavskej Sobote
uskutoční odhalenie busty Vladimíra Mináča, pri príležitosti 100.
výročia jeho narodenia.
Po prijatí uznesenia zaznela na záver hymna matičiarov „Kto za
pravdu horí“. Veríme, že všetci prítomní zažili príjemné nedeľné
podujatie.
Mária Varkolyová, Zuzana Puchríková,
foto: Slavomír Hrivnák
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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 €

31. 5. 2022
809 614,59 €

Záväzky voči dodávateľom

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

79 227,20 €

Dlhodobé investičné úvery

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

1 698 328,80 €

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)

(22-08)

S láskou spomína manželka,
deti, vnučka a neter s rodinou.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

CENY

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

„Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
öröké szeretünk, nem feledünk Téged.“
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
halálának második évfordulóján
Szerető felesége, fia, menye,
unokái és dédunokái

Najbližšie termíny odvozu separovaného odpadu
20. júna, 18. júla
Svodov, Mikula
21. júna, 19. júla
1. obvod
22. júna, 20. júla
2. obvod
23. a 24. júna, 21. a 22. júla
3. obchody a prevádzky:

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

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

Veľká knižka Môj deň pre malých rozprávačov (Presco Group 2020)
Leporelo plné príbehov, ktoré si deti pomocou rodičov vymyslia
samy. Podporuje komunikáciu, prebúdza kreativitu a fantáziu
detí, rozširuje slovnú zásobu, precvičuje sústredenie, pamäť
a pozornosť, je plná krásnych a veselých ilustrácií.

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

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

Zselízről.

Ladislav Sýkora.

Silva, Daniel: Violončelistka (Slovenský spisovateľ 2021)
Miliardár a odporca Kremľa Viktor Orlov, kedysi najbohatší
človek v Rusku, bol nútený opustiť rodnú krajinu a uchýliť sa do
rezidencie v londýnskej štvrti Chelsea..

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 121

Szabó Zoltánra

Dňa 27. júna je tomu presne 15 rokov,
čo nás opustil
milovaný manžel, otec, starý otec a strýko

Hajduková, M. E.: Zákon krvi (Motýľ 2021)
Mladá Eliza prichádza do Košíc s rodičmi. Daniel je syn
bankára, svoj voľný čas trávi hrou na organe. Táto láska by
mohla mať šťastný koniec, keby... Eliza nebola Nemka, Daniel
Žid a keby sa práve nepísal rok 1938.

Erik Kyseľ

Megemlékezés

Spomienka
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
ale každý deň patrí Ti naša spomienka.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

UNI P A R K E T

-

-

(22-05)

Zadlženosť na obyvateľa

Cook, Robin: Genezis (Geopen, 2020)
Amikor egy 28 éves szociális munkás holtteste az igazságügyi
orvosszakértő boncasztalára kerül, elsőre úgy tűnik, újfent
gyarapodott a kábítószer-túladagolás áldozatainak száma.
Cserna-Szabó András: Extra Dry (Helikon, 2020)
A boldog békeidők utolsó pillanatai 2019 őszén. Egy kínai
denevérben élő halálos vírus unalmában már azon tűnődik,
mi lenne, ha elköltözne. Mondjuk, egy emberbe. Mindeközben
Budapesten Aladár és Erika válnak. Lányuknak, Lizának van
egy képzeletbeli barátja: Bingó, a vérnyúl.
Lackfi János: Életem első könyve (Pagony, 2020)
Az első pici tejfog, az első önálló lépések, az első szülinapi
gyertya elfújása… A nagy pillanatokra minden szülő
emlékszik. A könyvet lapozgatva beszélgethetünk róla, hogy
milyen volt, amikor ő is kiprüszkölte az almapépet vagy tetőtől
talpig csokitortás lett.
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

(22-07)

Položka
Zostatky na bankových účtoch
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Elkezdődött a versenyidény
Május 7-én a Garam
horgász-versenypályáján
a
kis
vízi
erőmű
feletti
szakaszon
tartották
a
Szlovák
Horgászszövetség helyi
szervezetének
házi
sporthorgászversenyét.
Az A szektorban Ondrej
Podhorsky szerezte meg
az 1. helyet, miután 11 045
g élősúlyú halat fogott
ki, valamint a verseny
legnagyobb zsákmányát
– 7110 g súlyú pontyot
– is ő ejtette el. A további
sorrend: 2. Morauszky
József – 6160 g, 3. Dagmara Fraňová
– 5715 g, aki egyben e legsikeresebb női
versenyző volt.
A B szektorban a verseny összesített
győztese, Július Slama diadalmaskodott

12 770 g zsákmánnyal, 2. Dulai János
– 5865 g, 3. Szilvás Gábor – 4845 g.
A szövetség helyi vezetősége köszöni
mindazoknak, akik segítséget nyújtottak
a verseny szervezésében.
(MO SRZ)

Emlékfutás másodszor
most itt volt velünk. Ő volt az, aki férjem
halála után arra ösztönzött, hogy futni
kezdjek. Kezdetben kétszáz
méter is gondot okozott. Amikor
a fiam is elhunyt, az ő emléke
erősített, hogy reggelente korán
felkeljek, és folytassam a futást.
Oda jutottam, hogy tavaly a
rövidebb, idén pedig már a
hosszabb távot teljesítettem.
Ehhez
azonban
szükségem
volt a másik fiam segítségére,
aki végig ott volt mellettem,
diktálta a tempót és tartotta
bennem a lelket” – vallott
érzéseiről és teljesítményéről
Torma Irén. Hozzátette: hálás
mindenkinek, aki eljött, hogy
együtt emlékezzenek Gáborra,
valamint azért is, hogy nagyon
sokan ajánlották fel segítségüket
a rendezvény előtt.
A szervezők hagyományépítés
céljából is hívták életre ezt a
Torma Gábor Emlékfutást, így
míg tavaly bevezető jelleggel
rendezték meg, az ideit már
első évfolyamként könyvelték
el. A futók nagy örömére, akik
közül sokan jelezték: már most

beírják naptárjukba a jövő évi zselízi
eseményt.
(ik, fotó: szs, ik)

L A B DA R Ú G Á S
V. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce – Šurany 2:1 (0:0), Pompos,
Víglaš - Kružlík
Veľký Kýr – Želiezovce 1:2 (0:2), Bátora
– Víglaš, Čík
Podhájska – Želiezovce 5:1 (1:1), Kele 2,
Hlaváčik, Szolnoki, Nagy - Pompos
Želiezovce – Bánov 3:1 (2:0), Víglaš 2, Burín
- Bobák
Podlužany – Želiezovce 3:1 (2:1), Šurányi,
Biely, Máčaj - Pompos
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – V. Meder 3:0 (1:0), Pompos 2,
Beňo
Holice – Želiezovce 8:2 (5:1), Sáha 4,
Megyeri 2, Odiamehi 2 – Pompos 2
Hurbanovo – Želiezovce 0:3 (0:1), Pompos
2, Pastorok
Želiezovce – Kozárovce 9:2 (4:1), Bernáth 4,
Pompos 3, Baláž Beňo – Fabián, Laurinc
Želiezovce – Podlužany 0:0 annulált
eredmény
III. liga – dél, diákcsapat
Želiezovce – N. Zámky B 1:1 (1:1), Balog
- Juhász
Komárno B – Želiezovce 9:0 (3:0), Győri 3,
Nagy 2, Szabó, Kováč, Gacsai, Pelikán
Želiezovce – Štúrovo 0:2 (0:0), Máčai,
Dávid
Šurany – Želiezovce 0:3 (0:1), D. Varga, R.
Varga, Balázs
III. liga – dél, kölyökcsapat
Želiezovce – N. Zámky B 7:2 (6:1), Gáloš 3,
Lakatoš 2, Konopková, Bohdanecký – Benca
2
Komárno B – Želiezovce 5:2 (3:0), Banda 2,
Richter, Madarász, Gerencsery – Lakatoš 2
Želiezovce – Štúrovo 2:4 (0:4), Lakatoš,
Bohdanecký – Šándor 2, Babindák,
Vadkerti
Šurany – Želiezovce 1:2 (0:1), Varholík
– Lešťanová, Gálik
Előkészítő csapat
P. Ruskov – Želiezovce 1:12 (1:5), Baláž
– Boženík 3, Kovács 2, Dulai 2, Čunka 2,
Kotasz, Furugláš, Urban
V. Ludince – Želiezovce 3:2 (1:1), Harangozó
2, Balázs – Urban 2
Želiezovce – P. Ruskov 5:1 (1:1), Furugláš 2,
Kotasz, Urban, Šimko - Rafael
Želiezovce – V. Ludince 2:3 (0:0), Boženík 2
– Balázs, Harangozó, Tóth
(ik)
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Monarchiabeli hangulatban.

Megújult a Sacher-ház homlokzatának egy része
Amint arról lapunk májusi számában
röviden beszámoltunk, a zselízi Sacher-ház
felújítása további állomásához érkezett,
miután a Sacher Polgári Társulás a szlovák
kormány Kisebbségi Kulturális Alapjának
támogatásával megvalósította Sacher-sarok
elnevezésű pályázatát. A folyamatosan
felújított, szépített beltér és pince után így a
történelmi épület homlokzatának egy része is
megújult, és amellett, hogy megkapta korabeli
formáját, ötletesen összeállított állandó
kiállítás keretében mutatja be, milyen volt itt
az élet a grófi idők utolsó évtizedeiben.
„A projekt egyik célja volt, hogy végre rendbe
tegyük az épület e részét, méghozzá úgy, hogy

visszakapja korabeli színét és díszítőelemeit.
Ezek az elemek néhány év múlva várhatóan
a felújított kastély épületén is megjelennek,
hiszen onnan kölcsönöztük a motívumokat.
Valószínűleg a kastély színvilága is hasonló
lesz, hiszen a felújítás során mi is a nyitrai
műemlékvédelmi hivatal színkódja alapján
választottunk ki. Igaz, a történelmi állapotból
való kiindulás mellett figyelembe kellett
vennünk a szomszéd épület kapubejárójának
színét is” – engedett betekintést a felújítás
folyamatába az ötletgazda Kepka Márk.
A Sacher PT elnöke egyúttal köszönetet
mondott a zselízi Stavmont vállalatnak
és Tomašovsky József ügyvezetőnek a jó
minőségben
e l v é g z e t t
munkájáért,
a
tervező
Puksa
Andreának,
v a l a m i n t
Szusztor
Péter
vállalkozónak, aki a
grafikai munkákat
végezte. Hozzátette:
a
projektet
a
kisebbségi
alap
támogatta,
de
köszönet illeti a
magyar kormány
n e m z e t p o l it i k a i
államtitkárságát és
Nyitra megyét is,

Felmerült egy egyszerűbb
elkerülő út ötlete
Csonka Ákos értesítette képviselőtársait a városi elkerülő út megépítésének támogatására
indított kezdeményezéséről. „Hivatalos levélben kerestem meg a közlekedési minisztériumot
és a Szlovák Útkarbantartó Vállalatot, amelyektől tájékoztatást kértem arról, milyen határidőn
belül épülhetne meg városunk elkerülő útja, mivel a jelenlegi áthaladó teherforgalom
rendkívüli módon veszi igénybe a városon áthaladó főutat. Válaszukban arról tájékoztattak,
hogy létezik egy koncepció, amely Zselízi 15 kilométer hosszú elkerülő útját is tartalmazza.
Sajnos arról is értesítettek, hogy a tervezet nem szerepel sem a minisztérium rövid távú,
sem pedig a hosszú távú megvalósítási tervei között. Ennek oka a forráshiány, a meglévő
pénzkeretet nagyobb forgalmú útvonalak tehermentesítésére szánják.”
A képviselő hozzátette, hogy a lehetőségek áttanulmányozását követően lát lehetőséget
arra, hogy egy rövidebb elkerülő út által lehessen tehermentesíteni a várost az áthaladó
forgalomtól. A minisztérium számára kidolgozott javaslatában egy 1,5 kilométer hosszú
útvonalat javasol, amely az I/76-os országútról a SES területe mellett lekanyarodva, a várost
délnyugati irányból megkerülve csatlakozna rá a Nyitra megye gondozásában levő III.
osztályú útra. „Ennek köszönhetően az áthaladó forgalmat kivezetnénk a városból, és részben
megoldanánk a fennálló problémát. Bár a minisztérium álláspontja miatt javaslatomnak
jelenleg nincs aktualitása, a tárca tájékoztatott: tudomásul veszik, és aktualizálják vele a
minisztériumi koncepciót” – tett hozzá Csonka Ákos, akinek kezdeményezését Juhász András
polgármester is üdvözölte.
(ik)

valamint mindazokat, akik támogatói jegy
vásárlásával, munkával vagy bármely egyéb
módon hozzájárulnak az épület korabeli
pompájának visszaállításához.
A monarchiabeli időket idéző falakon 12 nagy
méretű fotópanelen elevenedik meg a grófi
család életének egy-egy mozzanata. „A képek
a grófi család archívumából származnak, és
az 1904 és 1943 közötti időszakot mutatják
be. Érdekesség, hogy az összes kiválasztott
kép a kiállítás helyétől számított 150 méteren
belül készült. Minőségük különböző, ahogy
az egyes képek színárnyalatain is lehet látni
– ezeket ebből az okból nem változtattam
meg, így megfigyelhetjük a fényképezés
technikájának a fejlődését ebben az
időszakban” – ismertette közelebbről Kepka
Márk az állandó szabadtéri kiállítást.
A pályázat eredményeit május elején
mutatták be a nyilvánosságnak. Az
eseményen a Palík Pincészet boraival és
egy tortakülönlegességgel kedveskedtek a
megjelenteknek.
(ik)

Torma Gábor
Több mint 120 futó vett részt a második
alkalommal
megrendezett
Torma
Gábor Emlékfutáson, amelyet május
28-án, szombaton tartottak a városi
kerékpárúton kijelölt útvonalon. A 2019ben fiatalon elhunyt zselízi sportoló
emlékének szentelt sporteseményt tavaly
júniusban rendezték meg első ízben,
akkor kb. 80 résztvevővel.
A futók két távon, 4 és 8 kilométeren
rajtolhattak a felújítás alatt álló, és
emiatt
egyedien
érdekes
hátteret
biztosító Esterházy-kastély elől. Mivel
nem versenyről volt, szó, a lényeg a
távok teljesítése volt, amelyet követően
a résztvevők érmet, az indulás előtt
pedig emlékpólót kaptak. A szervezési
feladatokat a Torma Gábor Egyesület
tagjai, az önkormányzat alkalmazottai és
önkéntesek látták el, a részvételért járó
díjakat Kovács Kázmér alpolgármester
adta át.
A hosszabb távot Gábor édesanyja és
testvére együtt teljesítette. Célba érés
után az anya elmondta: nagy kihívás
volt a 8 kilométer, de fiai segítségével
legyőzte az akadályt. „Hálás vagyok
azért, hogy egy remek férfitól két remek
fiam született. Sajnos az egyik már nincs
köztünk, de én biztos vagyok benne, hogy
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Torma Gábor-díj – megvannak az első kitüntetettek
Június 1-jén közös sportnapot tartott a helyi
magyar tannyelvű alapiskola és a Comenius
Gimnázium. A rendezvény keretében első
ízben adták át a Torma Gábor-díjat. A Torma
Gábor Egyesület által felajánlott elismerést
az alapiskolát, majd a gimnáziumot látogató

Torma Gábor emlékére alapították, aki
fiatalon, tragikus körülmények közt hunyt el.
A díjban ezentúl évente olyan alapiskolások
és gimnazisták részesülnek, akik kiemelkedő
eredményeket értek el a sportban, illetve

a vers- és prózamondás területén, tehát
olyan tevékenységekben, amelyekben Gábor
egykor jeleskedett.
„Mi felnőttek úgy gondoljuk, hogy
tudásunkkal
megpróbálunk
titeket,
gyermekeket a helyes útra terelgetni. Ez így
is van, minden tőlünk
telhetőt
megteszünk
azért, hogy elsajátítsátok
mindazt, ami az életben
a legfontosabb. Gábor
távozásával
rájöttem
arra, hogy ti, gyermekek
is
rengeteg
dologra
tanítotok
bennünket.
Gábortól megtanultam
azt, hogy sosem adhatom
fel. A tömérdek hit,
erő, szeretet és kitartás,
ami benne lakozott,
példamutató. Megtanított
arra, hogy sokat kell
küzdenünk, ha el akarunk érni valamit,
és bármit elérhetünk, ha elég elszántak
vagyunk, csak hinnünk kell önmagunkban.
Ezért egyesületünk úgy döntött, hogy a
sportban és az irodalmi tevékenységben való

kiváló teljesítményéért néhány diákot Torma
Gábor emlékplakettel és pénzjutalommal
díjazunk” – mondta Torma Irén, Gábor
édesanyja az átadón. Az elismeréseket az
édesanya és Gábor testvére, István adta át a
díjazottaknak, illetve osztályfőnökeiknek.
A díj idei alapiskolás nyertesei:
Goga Vivien a vers- és prózamondás
területén elért eredményeiért. Korábban a
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
országos elődöntőjébe jutott, idén pedig a
Petőfi-Tompa Országos Seregszemle járási
fordulójának ezüst sávos résztvevője volt.
Kapusta Barnabás a sport területén elért
eredményeiért. Az iskolai és a városi
futballcsapat oszlopos tagja nemcsak
labdarúgásban jeleskedik, az idei atlétikai
négypróba járási bajnokságán 3. helyezést,
kerületi bajnokságán pedig 6. helyezést
szerzett.
A gimnáziumban idén két sportoló nyerte
el a díjat:
Koller Ketrin országos ökölvívó-bajnokságon
második helyezést ért el kategóriájában.
Milan Haborák európai és országos
szintű versenyeken ért el előkelő, dobogós
helyezéseket súlylökésben.
(ik)

Hosszú idő után megtelt a kultúrház

Olvasóverseny indult

Egész életében festett, és a helyi alapiskola
tanulóinak nemzedékeit tanította rajzolni,
festeni, az első önálló kiállítására azonban
78 éves koráig kellett várni. Mária Teremová
bemutatkozására sokan vártak, több okból is.
Például azért is, mert a zselízi kultúrházban
a koronavírus járvány megjelenése óta ez
volt az első kiállítás, vagy mert a szervezők
a kiállítás megnyitóját összekötötték a
helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola
tanulóinak koncertjével, így a kultúrára
kiéhezett zselízi közönség számára
megkétszerezték a művészi élményt. Az
esemény más szempontból is rendhagyónak
számított. A teltházas nézőtéren helyet
foglalt 25 ukrán menekült is a közeli szántói
szálláshelyről, így a megszokott kétnyelvű
környezet három nyelvűre bővült. Ukránul
egy évek óta itt élő ukrán származású hölgy
olvasta fel a kísérőszöveget. Azon kívül, hogy
a háromnyelvűség színesítette a kulturális
eseményt, más hozzáadott értéke is volt: az
idősebbek visszaidézhették emlékeiket és
párhuzamot kereshettek az orosz nyelvvel,
a fiatalabbak aktiválhatták jó idegennyelvérzéküket. Akik pedig mind magyarul, mind
szlovákul is tudnak, kis időre beleélhették
magukat olyanok helyébe, akik nem teljesen
értenek meg mindent, ami egy rendezvényen

A Zselízi Városi Könyvtár kihirdette a Csontos
Vilmos: Mezei bokréta c. olvasóverseny 23.
évadját. A verseny 2022. április 2-án, a könyv
nemzetközi napján kezdődött, és november 30ig tart. Az ünnepélyes kiértékelést decemberben
tartják a könyvtár gyermekrészlegén.
A verseny feltételei:
– a verseny résztvevője tagja a Városi Könyvtár
gyermekrészlegének, és rendelkezik érvényes
tagsági igazolvánnyal;
– a versenyző jelentkezési lap kitöltésével
bejelentkezik a versenybe;
– a versenyző a könyvtár aktív olvasója: a
verseny során rendszeresen kölcsönöz és olvas
könyveket. A művek között legalább eg Csontos
Vilmos mű is szerepeljen;
– a résztvevő a Csontos-mű alapján saját
rajzot készít, és 2022. november 30-ig leadja a
könyvtár gyermekrészlegén.
A verseny kiértékelése:
– a gyermek-részleg vezetője a kiértékelésnél
tekintetbe veszi az elolvasott művek tartalmi
értékét és mennyiségét;
– a nyertesek részt vehetnek az ünnepélyes
kiértékelésen,
ahol
könyvjutalomban
részesülnek.
Az eredmények a regionális lapokban, a
könyvtár és a város honlapján közlik, a rajzokat
a könyvtárban állítják ki.
(sz)

elhangzik. Jó kis empátia-lecke.
A leckét azonban kicsit „túltolták”: a koncert
programját már csak szlovákul és ukránul
mutatták be, amit a jelenlevők közül sokan

kifogásoltak. Felháborodásuknak képviselői
közvetítéssel a városi testület ülésén is
hangot adtak.
A rendezvényen a művészeti alapiskolások
hagyományosan jó teljesítményét, a
kisteremben a járvány idején készült képeket
láthattunk. Kár, hogy nem ismerhettük
meg Mária Teremová munkásságának
keresztmetszetét. A koncerttel egybekötött
kiállítás bizonyította, hogy a városban
érezhető az élő kulturális műsorok iránti
érdeklődés.
Levicky László
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Milyen támogatást kapnak idén
Nyitra megyétől a zselíziek
Amint arróllapunk májusi számába beszámoltunk,
Nyitra Megye Önkormányzata jóváhagyta a
megyei kulturális-, sport-, idegenforgalmi- és
műemlékvédelmi támogatások az idei évre.
Áttekintésünkben bemutatjuk, mely zselízi
szervezetek részesültek 2022-ben a megyei
támogatásból, és milyen célra fordítják
azokat.

alapszervezet által rendezett 2022-es sporttevékenység – 1000 €
Nem kapott támogatást: Alsó-Garam Menti
Fejlesztési Partnerség: Challenge Day – sportol
az egész Alsó-Garam Mente; Zselíz város:
Sportol az egész város – a polgármester serlege,
V. évfolyam

Sport

A Csemadok zselízi alapszervezete – (CIOFF
listás) Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál,
56. évfolyam – Kisszínpad kialakítása – 3000 €
TISZTA FORRÁS Alap – Folklórral él az egész
kerület! – 1000 €
Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerség
– A világot jelentő DESZKÁK – színjátszó
és tánccsoportok vendégszereplése az AlsóGaram mentén – 1000 €
Zselíz Város – A zene összeköt – zenei fesztivál

Zselízi Városi Sportklub – egész éves sporttevékenység nemzetközi részvétellel – 2710 €
Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola szülői
szövetsége – Az iskola falához biciklit
támasztani tilos! – 1350 €
Zselízi Comenius Gimnázium szülői szövetsége
– Sportnap 2. évfolyama, Torma Gábor volt
diák emlékére – 1000 €
A Csemadok zselízi alapszervezete – az

Kultúra

az élőzene kedvelőinek, 3. évfolyam – 1000 €
Sacher Polgári Társulás – publikáció
– A Sacher-torta és a Sacher család gasztrokulturális hagyományai Zselízen – 1000 €

A nemzeti kulturális emlékek
felújítása a Nyitrai Kerületben
„Mentsük meg a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat kulturális emlékeit”
Római-katolikus egyház, zselízi plébánia
– Az Esterházy sírhely felújítása (3. szakasz)
– 3000 €

Az idegenforgalom támogatása
Tiszta Forrás Alap – (CIOFF listás) Zselízi
Országos Népművészeti Fesztivál, 56. évfolyam
– 1764 €
Sacher Polgári Társulás – Sacher-napok a
Sacher pincében 2022 – 800 €.
(ik)

Art for Help az összetartozás jegyében
2022. május 22-én előkelő helyszínen, a lévai
Lev szálló színháztermében tartották meg
az Art for Help jótékonysági árverés 14.
évfolyamát. A rendezvénybe képzőművészek –
az utóbbi időben más művészek is (szobrászok,
fafaragók,
modellezők)
–
alkotásaik
felajánlásával kapcsolódnak be. A művek
kiállításon tekinthetők meg, majd jótékonysági
árverésen értékesítik őket, amelynek bevételét
a járás területén élő, szociálisan rászoruló
családok, idősek és krónikus betegek kapják
meg. Az árverésre szánt alkotásokból május
15-én nyílt kiállítás.
Az idei évfolyamba 51 művész kapcsolódott
be, köztük néhány külföldről is. A felajánlók
között zselíziek is voltak, és nem hiányoztak a
zselízi büntetés-végrehajtási intézet elítéltjeinek
festményei sem.
Az Art for Help 14. évfolyama, ahogy a
nyilatkozatokban is elhangzott, mindenekelőtt
az összetartozás és az emberség jegyében
telt. A kiállítás megnyitóján Ján Krtík, Léva
polgármestere is hangsúlyozta: a nemes jellem
és a jóság kéz a kézben járnak. Az összetartozás
abban nyilvánult meg, hogy 51 ember úgy
döntött, a jó ügy érdekében honorárium és
minden elismerés nélkül felajánlja alkotását, de
abban is, hogy reagálva az időszerű társadalmi
eseményekre, az árverés 14. évfolyama
bevételének egy részét menekült ukrán
polgárok megsegítésére fordítja; idén alkotásait
két orosz származású képzőművésznő is
felajánlotta. Az összetartozás érzését lehetett
érezni a megnyitó kulturális műsorában
is a Lévai járás két legnagyobb művészeti

alapiskolája igazgatónőinek jóvoltából.
Egy héttel a kiállítás megnyitóját követően
az árverés résztvevőit Peter Benček, Léva
alpolgármestere köszöntötte, és háláját fejezte
ki mindazoknak, akik a Lev szálló csodaszép
termében jöttek eltölteni a kellemes délutánt,
és vásároltak a felajánlott művekből, hogy
ily módon is segítsenek a rászorulóknak. Az
eseményt elődje, a nemrégiben elhunyt Tolnai
Csaba emlékére ajánlotta fel: egy jószívű
embernek, „aki mindig ott volt, ahol jó dolgok
történtek”.
A nemes cselekedetekben sokan
álltak Tolnai Csaba mellett az Art
for Help során, kezdve Kanyuk
Józseffel, a jótékonysági akció
ötletgazdájával és alapítójával,
de folytatva a szervezőkkel,
szponzorokkal,
művészekkel,
vásárlókkal,
mindazokkal,
akik bekapcsolódtak az eddigi
árverésekbe. Az évek során, 2007től a tizenharmadik évfolyamig
összesen 464 alkotást árvereztek el
40 868 euró értékben. A műveket
228 vevő vásárolta meg.
Az idei árverésen további 50
alkotás talált gazdára 3195 euró
értékben. Két vásárló 5-5 művet vett meg a
licitálás során, amiért bonuszként felajánlott
képet kaptak, ahogy a legdrágább alkotás
vásárlója is. Ahogy Novák Margaréta, a
rendezvény egyik szervezője a összefoglalta:
„Ugyan kisebb összegről van szó, mint
legutóbb, 2019-ben, amikor is 5555 eurót

sikerült összegyűjteni, a lényeg az, hogy a pénz
jó helyre kerül. Olyan családokhoz, melyeknek
szükségük van rá, olyan emberekhez, akikről
sokszor megfeledkeznek. Ők nem kérnek,
nem hívják fel magukra a figyelmet, a városi,
községi hivatalok szociális osztályai javasolják
őket. Együttműködünk községekkel, polgári
társulásokkal, katolikus segélyszervezettel, és
sok rászoruló családot személyesen is ismerünk,
látogatjuk őket. Természetesen karácsony előtt
más a hangulata ennek a rendezvénynek, de
higgyék el, ezek az emberek nagyon hálásak.”

A szervezők hangsúlyozták, hogy az árverést
azért ebben a szokatlan időpontban tartották,
mert télen a járvány miatt már két alkalommal
el kellett halasztani. A következő, 15. évfolyamot
újra az eredeti, karácsony előtti időszakban
tervezik megrendezni.
Horváth Krisztián, Levicky László
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60 éves érettségi találkozóról
mindannyian, a többiek is becsülettel álltak helyt munkahelyükön.
Innen indult Laczkóné Erdélyi Margit karrierje, aki a környéken több
helyen is tanított, később Nyitrán, Besztercebányán, majd Komáromban
tanszékvezető volt, ahol a Selye János Egyetemen dékánként is dolgozott.
És a találkozó résztvevői: Juhász József a Zselízi Állami Birtok igazgatója
volt, majd Magyarországon vállalkozott, ahol az ország legnagyobb
húzottacél-importőr vállalatát vezette. Szilva József festőművész
Komáromban él és alkot, Miklós Zoltán évtizedeken át dolgozott
gyermekorvosként Farnadon. Felesége Miklósné Tyercha Zsuzsanna
tanárként és iskolaigazgatóként tevékenykedett, ahogy Begai Edit és
Drozdík József is tanárként dolgozott, emellett ez utóbbi nemzetközileg
elismert borszakértő. Gregor Lajos kutatómérnök volt, munkája során
bejárta egész Európát, Csudai Ernő és Andriskin József szép katonai
karriert futott be, Luky János helytörténészként több kiadvány, könyv

szerzője, és 2009-ben az ország kisfalvainak legjobb krónikása volt.
Csontó Zoltán aktív életét a vasútnak szentelte, a párkányi állomáson
dolgozott nyugdíjazásáig, Szabó István, akit sikeres zselízi labdarúgóként
is ismerhetünk, az állami biztosító ellenőreként dolgozott, majd a
Jednota zselízi nagyraktárában volt művezető. Adamcsekné Valovics Edit
életének nagy részét a családjának szentelte, később nyugdíjaztatásáig
zselízi vendéglőkben dolgozott, Kulcsár Szabó Nándor több helyen
üzemekben dolgozott, ő a természetjárásról és hegymászásról lett
híressé. Közös nevezőjük – legalábbis tübbségük bevallása szerint – a
zselízi történések iránti érdeklődés, amelyet internetes források és városi
lapunk olvasásával elégítenek ki. Ezt hallva az embernek érdekes érzése
támad, mintha egy furcsa logikát, rejtett kódot fedezne fel a 60 éve
érettségiző osztály jelenlétében. Hogy bizonyos dolgok összefüggenek.
És tudják mit? Van benne valami…
Levicky László

Leleplezések a parkban
A parkba látogatók örömmel állapíthatták
meg, hogy az utóbbi két évben két új
művészeti alkotással gyarapodott a terület.
2020 nyarán Esterházy János Károly márvány
domborművét helyezték el a kastély főbejárata
mellett. Múlt év végén pedig az eredeti helyére
került a több mint 20 éve eltulajdonított
Franz Schubert mellszobor új, tökéletes
másolata. És hogy megelőzzék a lopást,
ezúttal a bronzhoz hasonlító epoxigyantából
készítették.
Az alkotásokat akkor minden pompa és
ünnepély nélkül helyezték el. „A járvány
miatt nem lehetett nyilvánosan átadni őket,
és ezáltal kifejezni a köszönetet a készítőknek,
a kezdeményezőknek és mindazoknak, akik
tettek azért, hogy városunk e két remekművel
gazdagabb legyen. Ma van az a nap, amikor
ezt bepótolhatjuk, ráadásul egyszerre mindkét
esetben” – mondta Polka Pál május utolsó

vasárnapjának
összevont
programjáról,
amelyet
a
múzeum
udvarán
tartott
klasszikus zenei koncert is
gazdagított.
A meghívott vendégek és
az
Esterházy domborművet
készítő művész, Erdei Sándor
felesége jelenlétében három
városi képviselő leplezte le a
művet: a kezdeményező Polka
Pál, Juhász Eszter, a kulturális
bizottság elnöke és Kovács
Kázmér alpolgármester, aki
rövid köszöntő után a város
köszönőlevelét adta át Erdei Mártának,
a betegség miatt távolmaradt művész
feleségének.
Franz Schubert mellszobrának leleplezésén
személyesen is részt vett a mű készítője,

Drahomír Prihel, akinek az alpolgármester
ugyancsak átadta a város köszönőlevelét, és
Juhász András polgármester, az önkormányzat
és a város minden lakosa nevében köszönetét
fejezte ki a kiváló alkotásért.
(ik)

Kellemes vasárnap délután basszetkürttel
Hűs fák alatti kellemes időtöltés érdekes,
kevésbé ismert hangszereken megszólaltatott
minőségi zenével egy világszerte ismert együttes
előadásában, ráadásul bőséges vendéglátással
– ilyen program is kínálkozott május 29-én,

vasárnap délután városunkban. A múzeum
udvarán a Lotz Trio lépett fel, amely a történelmi
basszetkürtön szólaltatott meg – ezúttal nem
Schubert, hanem – Mozart-darabokat.
Mint ahogy azt a háromtagú formáció vezetőjétől,
Róbert Šebestától megtudtuk, a
basszetkürt a klarinét-család tagja
mélyebb alt-basszet fekvésben,
amelyet valószínűleg Passauban
találtak fel 1760-70 körül, innen
terjedt el a Dunán Bécsig és
a mai Németországba. A 18.
század 80-as éveinek kezdetén
tökéletesítésén részt vett eodor
Lotz, vagyis Lotz Tivadar udvari
hangszerkészítő is, akinek a nevét
vette fel az együttes.

Világszerte, neves helyeken szerepeltek
már, pl.: e Metropolitan Museum of Art
New York, Early Music Festival Stockholm,
Musikinstrumentenmuseum
Berlin,
Koncertkirken Koppenhága, Sigurjón Ólafsson
Museum Reykjavík, Schloss Mirabell Salzburg,
vagy akár az ostravai Szent Vencel Zenei
Fesztivál vagy a pozsonyi Mozart Fesztivál
színpadán. Az utóbbi években a szlovákiai
zenekultúra
szisztematikus
fejlesztésével
foglalkoznak A Lotz Trio a szlovákiai nemesi
rezidenciákban projekt keretében. Menedzserük
szerint a három hangszert továbbiakkal bővítve
terveznek további fellépéseket Szlovákia-szerte,
és nem kizárt, hogy Zselízen is találkozunk
még velük, pl. az Esterházy kastély felújítását
követően.
(ik)
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Gyémánt matúra – jelentés egy
A zselízi magyar gimnázium történetét 1956-ban Általános Műveltséget
Nyújtó Tizenegyéves Középiskola címszó alatt kezdték írni. Az azóta
eltelt idő alatt az alma mater rengeteg ügyes diákot készített fel az életre,
akik az itt megszerzett tudásukra alapozva futottak be karriereket, értek
el sikereket, voltak hasznos tagjai a társadalomnak. Az első évfolyamok
egyike volt az éppen 60 évvel ezelőtt érettségiző osztály, amely 1959-ben

Az 1959/62-es osztály hat évtizede a tablón...

„60 éves találkozónk emlékére” felirattal. Az 50 éves találkozójukhoz
egy 80 oldalas kiadványt is készítettek, amelyben felelevenítették a
régi történeteket, bemutatták az egykori osztálytársak további sorsát,
tanáraikat, valamint fényképeket közöltek a gimnáziumi időkből és a
későbbi találkozókról.
Amikor már javában folyik a beszélgetés arról, kivel mi történt, mi van
azokkal, akik ezúttal nem jöttek el, hol és hogy vannak, mi
történt a legutóbbi találkozó óta, valaki bejelenti a bombasztikus
hírt: egyik társuk, aki eddig egyetlen érettségi találkozón sem
vett részt, úton van, mindjárt megérkezik. Megdöbbentő és
szívbemarkoló látvány, amikor befut, és összeölelkezik az
egykori pajtásokkal. Sokukkal 60 éve nem találkozott, de most
nagy az öröm. Nem szívesen válaszolna az újságíró kérdésére,
miért nem jött sokáig, és most miért igen. Talán nem is fontos.
A társak sem kérdezik erről. Ebben a korban az ember már
megtanulja becsülni az élet adta szép pillanatokat, és tudja, nem
kell mindenre magyarázatot keresni. Hiába, az életbölcsességet
nem adják ingyen, ki kell várni, ki kell érdemelni, és akkor is csak
adagolva, cseppenként érkezik.
Előkerülnek a régi történetek is, egymást kisegítve az emlékezet
rejtett bugyraiból sorra halásszák elő az elfelejtett részleteket,
mígnem megvilágosodik az egykori csínytevés minden
fontosabb mozzanata. „Az osztály egyszer a szalagavató
előtti időszakban »lelécelt« az órákról, hogy a kultúrházban
biliárdozással üsse el az időt tanulás helyett. Azonban Api – mert
így hívtuk Gerő tanár urat, akit nagyon szerettünk és tiszteltünk
– ott is ránk talált. Nem üvöltözött, nem csinált cirkuszt, csupán egy ideig
nem szólt hozzánk, ami elég nagy büntetés volt. Később azt mondta: ha
még egyszer ilyet teszünk, nem lesz többé számunkra Api. És ez hatott.”
Akadt egy jó tapasztalat sportot kedvelő, érettségi előtt álló fiatalok
számára is: ha az érettségi történetesen egy labdarúgó-világbajnokság
idejére esik, mint például az 1962-es chilei vb idején, a vizsgabiztossal a
fociról is lehet értekezni, ilyenkor akár el is tekinthet a hosszas felelettől.
Ahogy ez egyikükkel megtörtént.
Az elején 31-en voltak, mára 19-en maradtak. Közülük pedig 14-en
jelen voltak a találkozón. Az 1959—62-es zselízi gimnáziumi osztály

kezdte meg tanulmányait. Bizonyos szempontból különleges, szerencsés
társaságról lehet szó, hiszen keveseknek adatik meg, hogy több emberöltő
után is összetartó egységet alkossanak, és ilyen hosszú idő elteltével is
viszonylag szoros kapcsolatot ápoljanak. Az egykori osztály csaknem
felének részvételével idén májusban megszervezték a 60 éves érettségi
találkozójukat.
Ennyi idő után is érezhető, megtapasztalható az egykori osztálytársak
közti összetartás, mintha a közösen töltött évek óta csupán kis idő, nem
pedig hat évtized telt volna el. Persze, ennek is megvan a titka. „Nagyon
jó osztály voltunk, kitűnő közösséget alkottunk, és kapcsolatainkat nem
kezdte ki az idő vasfoga. Az évek során rendszeresen szerveztünk
érettségi találkozókat, amelyekre a többség eljárt, és közben is
tartottuk egymással a kapcsolatot. Ahogy idősödtünk, és néhányan
eltávoztak közülünk, úgy döntöttünk, hogy sűrítjük találkozásainkat,
így az utóbbi években már nemcsak a kerek évfordulókon, hanem
egyéb alkalmak mentén is szerveztünk összejöveteleket. Néhány
évvel ezelőtt például »hetvenkedtünk«, és kerek születésnapunk
volt jó alkalom a találkozásra. Rövidesen pedig itt a 80-as” – számol
be csapatépítő elhatározásaikról az összetartás egyik mozgatója,
Andriskin József, egyike azon keveseknek, akik egyetlenegyszer
sem hiányoztak. A covid-járvány ugyan megakadályozta az egyik
találkozót, és az utóbbi időszakban többen is eltávoztak soraikból,
mégis, erős az elhatározás, hogy 3 év múlva ismét találkozzanak.
Jó ideje már az osztályfőnök nélkül folynak az összejövetelek,
hiszen Gerő János 1996-ban elhunyt, így az ilyen tapasztalt
érettségi-találkások ilyenkor már nem ülnek be az iskolapadba, csak
egyszerűen összejönnek, örülnek egymásnak. Ez a társaság pár évvel
80 előtt nagyon fiatalos, senki nem panaszkodik, a párbeszédek ... és 2022-ben a Csikó Csárda kistermében...
kavalkádjából nem szűrődik ki, hogy itt és ott fáj, nem, inkább olyan
szavak sejlenek elő, mint: „emlékszel?” vagy „vele ez történt, érdeklődtem értékes emberekkel ajándékozta meg a környező világot. Orvos, tanár,
utána...”, esetleg „elintéztem” vagy „máig rendszeresen sportolok”. Rendre művész, mérnök és bőven egyéb foglalkozású ügyes ember került ki
megemlékeznek elhunyt társaikról, akiknek sírjára idén kis ikebana kerül innen. Büszkék arra, hogy a 31 közül 24-en szereztek diplomát, de
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Hézagosak a jogkörökről meglévő ismereteink
Kinek a jogkörébe tartozik a kerékpárút a telküktől 5 méterig terjedő sávot rendben
környékének rendben tartása, például a tartsák. Külön köszönet illeti azokat a
Zselíz és Mikola közti szakaszon? A lakossági szódóiakat, mikolaiakat és zselízieket, akik ma
érdeklődést Ivan Pál közvetítette a képviselő- is rendben tartják telkeik környékét. Köszönet
testület ülésén, és felvetése lehetőséget nyújtott jár azoknak, akik nem várnak mindenben a
arra, hogy a résztvevők megvilágítsák a város városra, hanem készek tenni is a közös ügyért”
és egyéb szervezetek, intézmények, vállalatok – jelentette ki a polgármester, aki a múltban
jogkörei közti határokat. Ahogy Juhász András többször mutatott rá arra, hogy az említett
polgármester ezzel kapcsolatban megállapította, törvénymódosítással jelentős többletfeladatot
sokaknak hézagosak az ismereteik arról, mi ruháztak át az önkormányzatokra anélkül,
tartozik városi jogkörbe, illetve melyek azok hogy az új jogkörök ellátására bevételi forrást
a tevékenységek, amelyekért már nem a város biztosítottak volna.
felel.
Juhász András örömmel nyugtázta azt is,
A városi hivatal vagyongazdálkodási és hogy több esetben folyik önkéntes közösségi
szolgáltatási
osztályvezetője
tájékoztatta a képviselőket, hogy a
szóban forgó terület fenntartása a
Garam-menti területen gazdálkodó
Povodie Hrona vállalat jogkörébe
tartozik. A Szlovák Vízgazdálkodási
Vállalat lévai központú területi
vállalata Haris Péter szerint a
múltban aktívabban tett eleget
ebbéli
kötelességének,
ebben
az időszakban már túl volt az
első Garam-menti kaszáláson.
„Mostanában június végén, vagy
csak júliusban kezdenek hozzá Fűkaszálás a kerékpárút mentén
a kaszáláshoz. Felvesszük velük
a kapcsolatot, mert arra halad a kerékpárút, munka szomszédi összefogás keretében. Ezt
amelynek környékét rendben kell tartani. egy példával is alátámasztotta. „Köszönetet
A fenntartónak ez törvény által kiszabott mondok azoknak a lakosoknak, akik
kötelessége” – jelentette ki az osztályvezető. érdeklődnek a Sári-patak menték meghirdetett
Hozzátette, hogy közvetlenül a kerékpárút önkéntes munka iránt. Ennek keretében a terv
mentén a városnak kell biztosítania a rendet, szerint megtisztítanák a patak híd feletti részét.
azonban ha nem kaszálják a mellette levő Kapcsolatba léptem a kezdeményezőkkel, és
területeket, a városi hivatal számára ez a biztosítottam őket, hogy a szükséges technikát
a város rendelkezésükre bocsátja. A munkákat
tevékenység igényesebbé és drágábbá válik.
A
polgármester
ezzel
kapcsolatban a patak mentén lakók végzik el, ha már a
hozzátette, hogy a város munkaerőhiánnyal fenntartó nem látja el a feladatát. Ebben az
küszködik a zöldövezet-karbantartás terén. esetben is tudni kell azonban, hogy ez nem
„Csupán négy olyan alkalmazott van városi terület.”
nálunk munkaviszonyban, akik bevethetők A polgármester hozzátette: fontos tudni, kihez
a kaszálás során, ezért fel kellett állítanunk tartozik egy-egy terület, mert vannak esetek,
bizonyos prioritásokat e téren. Prioritásaink amikor a saját jogkörön túllépő tevékenységnek
a városi temetők, az iskolák, óvodák területe rossz vége van. „Ilyen eset velünk is megtörtént,
és a városi park. Ezen felül csak azt tudjuk amikor a város jóhiszeműen beavatkozott a
biztosítani, amit a meglévő állománnyal Schubert és Rozmaring utcai kereszteződés
győzünk elvégezi.” Juhász András ezért munkálataiba. A terület azonban Nyitra megye
nagyra értékelte a lakókörnyezet rendezésére fenntartásába tartozik, és a vége az lett, hogy
irányuló lakossági kezdeményezéseket. Sokan bírságot kellett fizetnünk. Ezzel kapcsolatban
akkor is rendben tartják környezetüket, ha később hozzátette: senki sem várhatja a
ez számukra nem kötelező. „A kaszálás és lakosoktól, hogy a város minden centiméteréről
zöldövezet-karbantartás kérdésének egyik tudni fogják, kinek a fennhatósága alá tartozik.
alapproblémája az a törvénymódosítás, Elég, ha tudatosítjuk: ahogy a Szlovák
amely alapján a parlament pár évvel ezelőtt Köztársaság területén sem minden terület
a házak környékének karbantartását az állami, a város területén sem mindenért az
önkormányzatokra ruházta át. Ezt megelőzően önkormányzat a felelős, amely idegen telken
a telektulajdonosok kötelessége volt, hogy nem valósíthat meg beruházásokat. Gyakran

elég átgondolni, kinek fizetünk egy-egy
szolgáltatásért. Ha nem folyik a víz, a Nyugatszlovákiai Vízművekhez fordulhatunk, ha pedig
nem szállítják el az osztályozott hulladékot,
a Služby Šarovce vállalatot keressük. Jó, ha
előbb tájékozódunk, kihez milyen szolgáltatás
tartozik, megelőzhetjük a félreértéseket
és lehetséges konfliktusokat, tanácsolja a
polgármester.
(ik)

Gyakran passzívak
a fenntartók
A közterületek karbantartása során gyakran
megesik, hogy egy-egy terület fenntartójáról
nincs pontos információnk. Az alapvető
viszonyokról Haris Péter, a városi hivatal
vagyongazdálkodási
és
szolgáltatási
osztályvezetője tájékoztatott.
A lakosok gyakran vitáznak a témáról
a közösségi oldalakon, ám gyakran
nincs áttekintésük arról, mely szervezet
felelős egy-egy területért. Melyek ebből
a szempontból a legproblémásabb
területek?
A legtöbb gondunk a patak környékének
rendben tartása okozza – május vége van,
és a fenntartó még nem végezte el az első
kaszálást sem. A patak medrét is tisztítania
kellene, de az utóbbi 10 évben nem tette. Az
útkarbantartó vállalat sem látja el a jogkörébe
tartozó utak védelmi övezetének rendben
tartását, pl. a Nálepka százados, a Schubert
és az Sznf utcában. Nem kaszálja a füvet,
nem tisztítja az árkokat, és nem söpri az utak
peremét. Ezeket a munkákat a város végzi
helyette, mivel ún. reprezentatív területekről
van szó. Azonban ezek a munkaköltségek
más helyekről vonnak el forrásokat, kevesebb
jut például az óvodaudvarokra. A Garami
töltés karbantartását is a Povodie Hrona
vállalatnak kellene biztosítania, és ott sem
kaszálták még a füvet.
Milyen
lehetőségei
vannak
az
önkormányzatnak abban az esetben, ha
a terület más jogkörébe tartozik, és az a
szervezet nem tartja rendben?
Saját költségén kaszál, és begyűjti a szemetet.
A múltban több terület-fenntartót szólítottunk
fel, de vagy egyáltalán nem, vagy csak nagy
késéssel, rugalmatlanul reagáltak.
Amennyiben egy bizonyos terület a
városhoz tartozik, mit tegyen a lakos, ha
minél gyorsabban javulást szeretne elérni?
A közösségi oldalakon való vitatkozás helyett
tájékoztassa igényéről a városi hivatal.
(ik)
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Májusi önkormányzati ülés

Életre kel a sportpálya bárja.
Jóváhagyták a bérbeadását
A zselízi városi képviselő-testület május 25-én,
szerdán a művelődési otthon nagytermében
ült össze 36. rendes ülésén. A tárgyalást
egyetlen lakos kísérte figyelemmel.
A bevezető ügyintézést követően a testület
Csicsman Diana és Petrík Gabriella
személyében megválasztotta Zselíz város
küldöttjeit a Lévai Járásbíróság esküdtjeinek
sorába a 2022–2026-os időszakra. Jóváhagyta
egy 53 négyzetméteres Ötvös utcai városi
telekrész eladását 795 euróért, egy 202
négyzetméter kiterjedésű kertterület eladását

a Nálepka százados utcában 1414 euróért,
valamint két Ötvös utcai telek eladását
– a 65 és 23 négyzetméteres területet
1320 euróért. A képviselők mindhárom
esetben az adásvételi szerződés szövegét
is jóváhagyták, amely szerint a vásárlók
az értékbecslés költségeit, valamint a
tulajdonjog
telekkönyvi
bejegyzésével
kapcsolatos illetéket is kötelesek megtéríteni.
A városatyák megismerkedtek a város
nem lakás céljára szolgáló ingatlanjainak
bérbeadási pályázatáról szóló beszámolóval,

A képviselő-testületi ülés vitájából
A zselízi városi képviselő-testület májusi ülésén
az általános vita keretében a város mindennapi
életét érintő kérdések merültek fel.
Csonka Ákos tájékoztatta kollégáit a zselízi
plébánia sikeres pályázatáról, amelynek
köszönhetően 18 ezer eurót nyert a templom
középkori részének felújítására. A képviselő
ismertette kollégáit arról a kezdeményezéséről,
amely városi elkerülő út építését célozza
meg. Egyelőre nem valósulhat meg a jelentős
mértékű megtakarítást kínáló javaslat, amelyet
a közlekedésügyi minisztérium – ígérete
szerint – figyelembe vesz.
A városi hatáskörökkel kapcsolatban a
jelenlevők vitát folytattak a kerékpárút
szegélyének kaszálásáról, a Sári-patak
partjának és a családi házak mellett húzódó
közterületek rendben tartásáról, a közvilágítás
üzemzavarairól a városban és a kerékpárút
mellett, valamint a társadalmi rendezvények
– például a gyermeknap – megszervezésének
fontosságáról.
Juhász András polgármester a közvilágítás
kiesésével kapcsolatban megismételte, amit
már többször nyilatkozott: „A felújítás
keretében minden póznára került világítótest,
oda is, ahol évekig nem volt. Sajnos, a felújítás
nem érintette a vezetékeket, melyek ez okból,
főleg erős szél és viharok esetén zárlatot
okozhatnak, ami áramkieséshez vezet némely
szakaszon. Igyekezetünk arra irányul, hogy a
helyzetet fokozatosan megoldjuk, a vezetékeket
a földbe helyezzük, de ez jelentős forrásokat
igényel.”
Haris Péter hozzátette, hogy a kerékpárút menti
közvilágítás a kis vízi erőmű üzemeltetőjének
hatásköre. A városi vagyonkezelési és
szolgáltatási osztályvezető megígérte, hogy
tájékoztatja az erőmű vezetését a problémáról,
és felkéri a hiba elhárítására.

Egy képviselői kérdésre: vajon a város rendeze gyermeknapi eseményt, a polgármester és
Polka Pál is válaszolt: idén a költségvetésben
nem hagytak erre a célra keretet. A múltban
ezeket a rendezvényeket az iskolák, az óvodák
vagy a polgári társulások szervezték. Ha lesz
igény, a város rendezhet ilyen eseményt, de
csak abban az esetben, ha a képviselő-testület
a költségvetésben jóváhagyja az erre szánt
anyagiakat.
A képviselők megkérték a polgármestert,
hogy jelen lehessenek a jelentősebb projektek
fontos mozzanatainál, példaként említették
a csatornázási projekt esetében az építkezési
terület átadását. A polgármester megjegyezte,
hogy munkaértekezlet jellegű hivatalos
eseményről volt szó, de ha a képviselők részéről
mutatkozik érdeklődés, szívesen meghívja őket
a hasonló eseményekre, valamint a projektek
megvalósításának folyamán rendszeresen
sorra kerülő ellenőrző napokra is.
A jelenlevők felköszöntötték kollégájukat,
Polka Pált kerek, 70. születésnapja alkalmából,
aki köszönetet mondott a jókívánságokért, és
meghívta kollégáit a városi parkba Esterházy
János Károly domborművének és Franz
Schubert mellszobrának leleplezésére, valamint
a múzeum udvarán tartandó koncertre. Érzelmi
húrokat pengető beszédében szkeptikusan
nyilatkozott a képviselők részvételéről az általa
rendezett eseményeken, de elmondta azt is,
hogy örömteli fejlődést tapasztal a Sacher-ház
és a múzeum közötti együttműködésben.
A vita végén a képviselők érintették a városban
a kétnyelvűség témáját, méghozzá a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola anyák napi
koncertje kapcsán, melyen a fellépőket szlovák
és ukrán nyelven mutatták be, magyarul
azonban nem, amit több néző is negatívan
értékelt.
(ik)

ezt tudomásul vették, egyetértettek a
pályázat eredményeinek kiértékelésével,
amelyek alapján jóváhagyták a sportpálya
bárjának bérbeadását. A helyiségeket
Klimaj Sylvia – MINACO vállalkozó veszi
bérbe, a bár céljaira szolgáló termeket
évi 45 eurós, a terasz alatti területet évi 1
eurós négyzetméterenkénti áron. A testület
tudomásul vette a határozatok teljesítéséről
szóló beszámolót és a városi rendőrség
áprilisi tevékenységéről szóló beszámolót.
(ik)

Egyelőre ellenállunk
az inflációnak

A zselízi önkormányzat egyelőre jól viseli
az inflációs hatásokat. Ezt Juhász András
polgármester jelentette ki májusban, amikor
a szlovákiai önkormányzatok jelentős része
már jelezte: pénzügyi gondjai lehetnek a
jelentős áremelkedések miatt. Zselíznek a
polgármester szerint jó előfeltételei vannak
ahhoz, hogy nagyobb nehézségek nélkül
vészelje át a pénzügyi nehézségek időszakát.
„Egyelőre nem látok nagyobb problémát a
növekvő inflációban, a határértékeken belül
vagyunk, persze, nem szeretnék elbizakodni.
A város dolgozóival már konzultáltunk
arról, milyen lehetőségeink lennének az
energiatakarékosságra. Több módon is
takarékoskodhatunk, amennyiben erre
szükség lesz.”
Szerinte a nagyobb városok lehetnek majd
gondban, amelyek helyi tömegközlekedést
üzemeltetnek, vagy ellenkezőleg, a legkisebb
falvak, amelyek egy lakosra sokkal kisebb
részadót kapnak, mint a nagyobb települések.
„Sok önkormányzat úgy takarékoskodik,
hogy kikapcsolja a közvilágítást. Mi a
közvilágítás
rendszerének
felújítását
követően több tízezer eurót takarítunk
meg évente, nagyrészt biomasszával
fűtjük a városi épületeket, amelyek közül
több hőszigeteléssel rendelkezik. Néhány
önkormányzatnak létfenntartási gondjai
vannak, mások jól gazdálkodnak. Ez
részben a menedzsmenttől függ. Akárhogy
is lesz, nem fogunk pénzhiány miatti
kifogásokat keresni. Átvészeltünk már egy
nehéz időszakot, és akkor is tudtuk tenni a
lakosokért, még ha csupán kisebb dolgokat
is. Ám ezért is hálásak voltak az emberek”
– tette hozzá a polgármester.
(ik)
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Gyémánt matúra
- jelentés egy 60 éves
érettségi találkozóról

Orvos, tanár, művész, mérnök és bőven egyéb
foglalkozású ügyes ember került ki innen.
Büszkék arra, hogy a 31 közül 24-en szereztek
diplomát, de mindannyian, a többiek is
becsülettel álltak helyt munkahelyükön.
(Bővebben a 4-5. old.)
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Torma Gábor díj - megvannak
az első kitüntetettek
A díjban ezentúl évente olyan alapiskolások és
gimnazisták részesülnek, akik kiemelkedő eredményeket
értek el a sportban, illetve a vers- és prózamondás
területén, tehát olyan tevékenységekben,
amelyekben Gábor egykor jeleskedett.
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Ellenőrző nap a kastélyban új információkra is fény derült

Május 25-én megtartották a kastélyfelújítási munkálatok első ellenőrző
napját, amelyen a kivitelező vállalat képviselői mellett Juhász András
polgármester és néhány városi képviselő is megjelent. A kivitelező
Pohori Tamás beszámolt az eddig elvégzett tevékenységekről:
„Elsőként a feltárt statikai problémákat kellett kezelnünk, hogy
szakembereink biztonságosan hozzákezdhessenek a bontási
munkákhoz. Az épület szerkezeti elemeinek statikai megerősítése
3–4 hétig tartott. Ennek keretében alátámasztottuk a boltíveket,
kéményeket, ill. a mennyezet problémás részeit. Ezt követően kezdtük
meg a kerámia födémek bontását, majd a tetőcserepek eltávolítását.”
A kivitelező arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy akadozik
a faanyag-beszerzés. Emiatt, illetve árkímélő okokból statikus
bevonásával megvizsgáltatják a bontásból fennmaradt faanyagot,

hogy amennyiben minősége megfelel, újból felhasználhassák. A fa és
acél piaci árainak emelkedése, valamint az épület statikai stabilizálása
miatt a jelenlegi költségvetés nem fedezi teljesen az építkezési
költségeket. További jelentős áremelkedéshez vezet, hogy a kivitelezés
során figyelembe kell venni a műemléki hivatal kötelező érvényű
szakvéleményét, amely a fennmaradt eredeti elemek restaurálást írja
elő.
A felújítás két pályázati forrásból – az Európai Gazdasági Térség
finanszírozási mechanizmusából (Norvég Alap) és az Interreg
határon átnyúló együttműködési programjából – folyósított vissza
nem térítendő támogatásnak köszönhetően valósul meg összesen
1,15 millió eurós költségvetéssel. A felújítási munkálatok keretében a
tetőszerkezet és a kastély északkeleti szárnya újul meg.
(rr)

