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Vedúca sestra oddelenia drogových
závislostí v Psychiatrickej nemocnici
v Hronovciach Júlia Molnárová si koncom mája pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier prevzala z rúk manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej
ocenenie Biele srdce.
Viac na 5. strane

Pripravovaná investícia recyklačnej elektrárne v Želiezovciach
začína v ostatnom období naberať konkrétnejšie kontúry po
tom, čo sa manažovania príprav
ujala konzultačná spoločnosť
G-ierry Consult K.,
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cena: 0,35 eur
Práce na realizácii regionálneho centra na
zhodnotenie biologicky
rozložiteľného odpadu
(BRO),
umiestneného
v lokalite bývalej skládky
TKO pokračujú vo svižnom tempe.
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Júnové zasadnutie MsZ

Riešenie slobodárne
na jeseň
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 18. riadnom zasadnutí vo
štvrtok 28. júna 2012. V úvode sa členovia
mestského parlamentu zaoberali plánom
aktivít školských a kultúrnych zariadení
na obdobie letných prázdnin, ktorý zobrali
na vedomie. Rovnako učinili aj v prípade
návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky
na druhý polrok tohto roka. Schválili majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v záhradkárskej oblasti Medzijarky. Po tom, čo
pracovníci MsÚ ubezpečili zastupiteľstvo
o tom, že je všetko pripravené na dočasné
nasťahovanie expozitúry Slovenskej sporiteľne do mestskej budovy na Mierovej ulici
(bývalé CVČ), poslanci schválili dočasný
prenájom nebytových priestorov pre SLSP,
a.s. MsZ sa zaoberalo správou o súťažných
návrhoch na prenájom budovy bývalej MŠ

Letné mesto.
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Výstavba radových rodinných domov Želiezovce „CSIKÓ KERT“.
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Riešenie slobodárne na jeseň
1→

vo Svodove. Poslanci konštatovali, že v termíne nebola predložená žiadna ponuka na
prenájom nebytových priestorov. Na návrh
I. Turzovej schválili opätovné vyhlásenie
obchodnej súťaže s tým, že dobu prenájmu
upravia na 5 rokov. Zobrali na vedomie
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na
odpredaj parcely na Hronskej ulici a súhlasili s predajom pozemku. Vyhodnotené boli
aj súťažné návrhy na predaj pozemku v blízkosti Lidla, kde mal podľa plánov žiadateľa
stáť Kik textil. Do súťaže sa prihlásil jeden
uchádzač, ktorého návrh však nesplnil podmienky súťaže. Nesúlad sa týkal podmienky
dvoch nadzemných podlaží, ktorú žiadateľ
nesplnil. „Nie je to len otázka dizajnu. Aby
sa mohlo od tejto podmienky upustiť, bolo
by potrebné zmeniť územný plán mesta aj
centrálnej mestskej zóny. Schválením predaja
by ste porušili poslanecký sľub, pretože územný
plán je všeobecne záväzné nariadenia a išlo
by o jeho porušenie,“ povedal primátor. Poslanci zobrali na vedomie výsledky verejnej
obchodnej súťaže, súhlasili s vyhodnotením
a konštatovali, že ponuka nesplnila podmienky. Rozsiahlu diskusiu vyvolala otázka
ďalšieho osudu budovy slobodárne, ktorá po
niekoľkých minútach ešte impulzívnejšie pokračovala počas prestávky v rokovaní. Citovo
podfarbené vyjadrenia niektorých účastníkov debaty postupne prerástli do pragmatickejších návrhov, na základe ktorých sa zrodilo aj uznesenie k tomuto bodu. Podľa neho
má mesto uzavrieť nájomné zmluvy v slobodárni len do konca septembra tohto roka,
v núdzovej ubytovni pripraviť nevyužité
priestory na prijatie prípadných záujemcov
o ubytovanie a pripraviť návrh na využitie
budovy slobodárne. MsZ súhlasilo s kúpou

pozemkov v lokalite autokempingu v záujme
majetkovo-právneho usporiadania týchto
parciel. V súvislosti s návrhom na úsporné
riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia
v meste plénum odporučilo primátorovi pokračovať v spolupráci so spoločnosťou NGL,
s.r.o. Reakciou na správu mestskej polície za
uplynulé obdobie bola opakovaná otázka
o riešení problému túlavých psov – odpoveďou bolo, že riešenie je výlučne otázkou
financií, odchyt túlavých zvierat by mal stáť
asi 1000 eur. V rámci interpelácií sa Ladislav
Sokol spýtal, či sa neuvažuje o zriadení
okružných križovatiek v dvoch centrálnych
križovatkách mesta – pri mestskom úrade
a pri dome kultúry. „Najmä pri námestí je
to zle riešené, stáva sa tu mnoho dopravných
nehôd a stala sa tu aj smrteľná nehoda. Kruhový objazd je omnoho bezpečnejšie riešenie.“
Primátor odpovedal, že ide o štátnu cestu,
preto mesto môže podať žiadosť o vybudovanie kruhového objazdu na ministerstvo.
V diskusii sa Vojtech Tomašovič zmienil o šíriacom sa zápachu z uskladneného hnojiva
v mestskej časti Karolina. Problém môže byť
v blízkej budúcnosti vyriešený, keďže podľa
informácií primátora majiteľ nádrží neobnoví
nájomnú zmluvu so spoločnosťou skladujúcou
tieto hnojivá v Karoline. Pavel Polka navrhol
zintenzívniť propagáciu mesta vyložením
mestských vlajok pri rôznych príležitostiach.
Primátor informoval o rokovaní s majiteľmi
Euro Energy Slovakia s.r.o. o možnostiach
výmeny pozemkov. V závere sa hovorilo o výhodnosti zakladania mestských spoločností,
o zefektívnení kultúry a športu, o výhodnosti
spôsobu stravovania v rámci zasadnutí MsZ
a o možnostiach vyplývajúcich pre mesto z aktuálnej výzvy programu Leader.
(ik)

Traja záujemcovia o želiezovskú investíciu
Pripravovaná investícia recyklačnej elektrárne
v Želiezovciach začína v ostatnom období naberať konkrétnejšie kontúry po tom, čo sa manažovania príprav ujala konzultačná spoločnosť
G-ierry Consult K., pôsobiaca v Maďarsku.
Rokovania s možnými partnermi v uplynulých
mesiacoch neviedli k zdarnému zavŕšeniu
investície, keď potenciálny záujemca, podnik
Vodohospodárske stavby sa nakoniec nezapojil
do spolupráce s mestom a firmou Ekoferment,
s.r.o. a ani dodávateľ jednej zo sľubných technológií, spoločnosť ÖkoFerment Zrt. nezostal v hre
o želiezovskú investíciu.„V máji tohto roka sme sa
skontaktovali s firmou francúzskeho konzultanta
Gerarda ierryho a jeho zapojením sa príprava
investície veľmi rýchlo posunula na vyššiu úroveň,“
povedal primátor Pavel Bakonyi, na ktorého
zanechal francúzsky podnikateľ dobrý dojem.
To podľa všetkého platilo aj v opačnom prípade,
keďže G. ierry ocenil mimoriadne dobrú pripravenosť nášho mesta na spoluprácu s prípadnými investormi.

Ani na nich nebolo potrebné dlho čakať, francúzsky konzultant oslovil tri spoločnosti, podnikajúce v oblasti environmentálnych technológií.
Z nich dve, Dalkia a Stredoslovenská energetika,
a.s., pôsobia na Slovensku, tretia, francúzska spoločnosť Seché Environment podniká v Maďarsku. V polovici júla sa na MsÚ v Želiezovciach
uskutočnilo obchodné rokovanie so záujemcami
pôsobiacimi na Slovensku, ktorého cieľom bolo
vyjasnenie si očakávaní spojených s investíciou
a prípava podnikov pred podaním obchodných
návrhov. „Škoda, že sme pána ierryho nestretli
už v minulom roku, teraz sme už mohli byť úplne
inde v otázke investície do recyklačnej elektrárne,“
poznamenáva primátor, zároveň však dodáva,
že bez skúseností s neúspešnými rokovaniami
a slepými uličkami uplynulých mesiacov by
mesto nebolo v situácii pripraveného partnera,
akého mohli spoznať zástupcovia spoločností
zaujímajúcich sa o investíciu v Želiezovciach. Ich
ponuky majú byť podané v priebehu niekoľkých
týždňov.
(ik)

KRÁTKO
V máji zaevidovali príslušníci Mestskej polície prípad pohryznutia zatúlaným psom.
Jeho majiteľ bol sankcionovaný podľa
platných predpisov. Od občanov boli prijaté
tri sťažnosti týkajúce sa túlavých psov, kedy
tieto zvieratá ohrozovali občanov.
Mestská polícia riešila v máji 40 priestupkov, z toho v 30 prípadoch blokovým konaním, v rámci ktorých vybrali na pokutách
440 eur. V 112 prípadoch vykonali kontroly
mestských objektov a počas mesiaca museli
riešiť aj prípady záškoláctva.
O túlavé psy sa vyplývajúc zo zákona má
samospráva postarať, ale napríklad o bezdomovcov sa starať nemusí, takú povinnosť
zákon nepredpisuje, poznamenal primátor
na jednom z ostatných zasadnutí MsZ
v reakcii na otázku, či sa mestská polícia
zaoberá problémom narastajúceho počtu
túlavých psov v uliciach mesta.
Rímsko-katolícka farnosť v Želiezovciach
a Spoločnosť Pazmaneum zorganizovali
23. mája 2012 v Želiezovciach študijný
deň s názvom Kardinál Mindszenty a vierovyznávajúca cirkev. Na sérii prednášok
v rámci študijného dňa privítal účastníkov
zo Slovenska a Maďarska želiezovský dekan
Rudolf Galgóczi. Prednášateľmi boli farári
Gábor Szalai z Taty, János Karaffa z Piliscsaba, Ladislav Sztyahula z Kamenína a Róbert
Gombík zo Sv. Petra. Na konci študijného
dňa János Karaffa spolu s ostatnými účastníkmi predniesli spoločnú modlitbu za blahorečenie kardinála Józsefa Mindszentyho.
Niekoľko týždňov počas mája sa cestujúci
prímestských autobusových liniek stretávali s problémom chýbajúcich lavičiek na
autobusových zastávkach pri poliklinike.
Drevené sedadlá z primontovaných lavičiek
zmizli v oboch zastávkach naraz záhadným
spôsobom, čo spôsobovalo obrovské problémy starším a chorým návštevníkom zdravotníckych centier, keďže počas čakania na
autobusy si nemohli sadnúť. Problém bol
vyriešený po tom, čo v blízkosti pôsobiaci podnikateľ upozornil mestskú políciu,
prostredníctvom ktorej bol naň upozornený aj Eurospinn a ten začiatkom júna osadil
nové lavičky.
Za riaditeľku ZŠ s VJM v Želiezovciach bola
v júni vymenovaná Anikó Máté. Bývalá poverená riaditeľka, ktorá túto funkciu vykonávala od decembra minulého roka, sa ako
jediná prihlásila do výberového konania,
ktoré úspešne zvládla.
Len niekoľko týždňov po tom, čo boli po
meste rozmiestnené kontajnery na textil

júl-august 2012
KRÁTKO
a obuv, sú v niektorých častiach mesta už
zaplnené. Rýchlosť naplnenia nádob svedčí
o existujúcej potrebe takéhoto riešenia zo
strany občanov.
ROS Levice, Školský úrad Želiezovce a OZ
Nádas zorganizovali začiatkom júna v želiezovskom Dome kultúry Folklórny workshop
detských hier pre deti a pedagógov materských škôl želiezovského regiónu. Hlavným
cieľom bolo učenie sa schopnosti neizolovať
prejavy tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako integrálnu súčasť
existujúceho kultúrneho prostredia, využívať
ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote. Na tvorivej
dielni sa zúčastnilo 130 detí.
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SLSP sa presťahuje na 3 mesiace

Niekoľko rokov po kompletnej rekonštrukcii budovy Slovenskej sporiteľne, kedy banková budova pri hlavnom ťahu v centre mesta získala súčasný vzhľad, prebehne v objekte ďalšia
rekonštrukcia. Práce prebiehajú od začiatku júla do konca septembra. V rámci nich dôjde
k určitým zmenám na objekte: vchod sa presunie z boku na priečelie budovy, bude vymenená väčšina okien, dvere, budú dobudované podhľady, upravia sa niektoré miestnosti, obnoví
sa fasáda, bude osadený nový plynový kotol, vytvorí sa bezbariérový prístup a dôjde k zmene
umiestnenia bankomatu a nočného trezoru.

Na júnovom zasadnutí MsZ sa zrodil predbežný termín možného zasadnutia predstaviteľov mesta, občianskych združení Svodov
a Mikulčan a občanov mesta. Stretnutie sa
má uskutočniť vo Svodove 25. augusta a má
byť spojené s gulášovou párty.
Rómske deti sa kúpu v mestskej fontáne – aj
touto záležitosťou sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí.
Zároveň odznel aj poslanecký návrh: osadiť
zákazové tabule.
Miestna akčná skupina nášho regiónu,
pôsobiaca v rámci programu Leader, bude
koncom augusta reprezentovať región na
39. ročníku poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Pracovníkov
kancelárie MAS Dolnohronského rozvojového partnerstva nájdete v pavilóne M1.

Poskytovanie bankových služieb SLSP nebude prerušené ani počas rekonštrukcie budovy.
Želiezovská filiálka Slovenskej sporiteľne sa na toto obdobie presťahuje do susednej budovy
bývalého Centra voľného času, kde je vytvorené dočasné obchodné miesto. Banka poskytuje
svoje služby v priestoroch s rozlohou asi 80 m2 na prízemí mestskej nehnuteľnosti, ktoré boli
uvoľnené v priebehu mája po odsťahovaní obchodu s textilom.
(ik)

Ďalšie kamery v meste

V rámci projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce a Isaszeg boli na objekt Centra podnikateľských služieb osadené štyri monitorovacie kamery. Tri z nich monitorujú
okolie budovy, jedna je osadená v interiéri. Kamery sú napojené na mestskú políciu.
Podľa projektovej asistentky Adriany Tankóovej osadenie monitorovacích kamier bolo

Finančne náročný nárast počtu škôlkarov
Riaditeľka Materskej školy s výchovným jazykom maďarským na Ul. SNP 9
a predstavitelia rady školy, združenia rodičov a odboru školstva a kultúry MsÚ
v Želiezovciach zasadli začiatkom mája na pracovnom rokovaní, ktorého cieľom
bolo pripraviť návrhy na riešenie situácie, spôsobenej nárastom počtu zapísaných
detí v inštitúcii.
Do škôlky sa na budúci školský rok zapísalo 58 detí. Podľa zákona je kapacita
tejto MŠ v dvoch triedach 42 detí, avšak legislatíva povoľuje v prípade potreby
a so súhlasom zriaďovateľa zvýšiť počet detí triedach. „Pre veľký záujem rodičov
už dlhé roky pracujeme v našom zariadení s takto zvýšenou kapacitou,“ povedala
riaditeľka MŠ Gabriela Csókásová.
Riešenia tejto situácie sa ponúkali dve: MŠ s VJM by zvýšila kapacitu na 30
detí v jednej triede, alebo by zriadila ďalšiu triedu. Na májovom rokovaní sa strany rozhodli odporučiť zriadenie tretej triedy pre deti najmladšej vekovej skupiny.
Toto opatrenie by si vyžiadalo prijatie dvoch kvalifikovaných učiteliek od septembra a vykonanie stavebných úprav priestorov materskej školy. Prijatie nových
zamestnankýň by si v tohtoročnom rozpočte vyžiadalo dodatočné náklady vo
výške 6200 eur. Stavebné úpravy, keďže MŠ s VJM v tomto roku ešte nečerpala finančné prostriedky na materiálové zabezpečenie, by nekládli nároky na zvýšenie
rozpočtu. MsZ sa rozhodlo ísť cestou vytvorenia novej triedy a prijatia ďalších
učiteliek. MŠ s výchovným jazykom slovenským zatiaľ tento problém akútne netlačí, avšak počet narodených v predchádzajúcich rokoch dáva tušiť, že problémy
s kapacitou materských školách mesta týmto opatrením sa zrejme nekončia. (ik)

nutné z bezpečnostných dôvodov, keďže pri vchode
do objektu došlo neraz k rozhadzovaniu smetí a dokonca aj informačná tabuľa projektu bola poškodená.
V konečnej fáze projektu prebehla v objekte rekonštrukcia elektrického vedenia. Prostriedky na kamerový systém a rekonštrukciu boli v rozpočte preskupené
dodatočne na úkor osobných nákladov projektu.
(ik)
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Turisti požadujú
riadne záchody...

Prečo nepodávate Sacherovu tortu, kávu
a prečo nemáte riadny záchod? Tieto otázky odznievajú podľa vedúceho pracovníka
mestského múzea Pavla Polku najčastejšie
z úst návštevníkov múzea. Priania turistov
nie sú nereálne a viac-menej sú aj oprávnené. V súčasnosti je pri múzeu osadené
mobilné WC, ktoré jednak nezapadá do
kultúrno-historickej zóny mesta, jednak nie
je práve najvhodnejším riešením, keď ho po
dlhej ceste chcú použiť takmer všetci cestujúci turistického autobusu naraz. Už sa vraj
stalo, že nielen muži, ale aj ženy – návštevníčky múzea si odľahčili radšej v tráve... Navyše prenájom mobilného WC stojí mesto
170 eur mesačne.
Riešením by mohla byť zámena pozemku za múzeom za pozemky pod tenisovými
kurtmi so spoločnosťou Euro Energy Slovakia, s.r.o., ktorá pred niekoľkými rokmi
investovala do obnovy tenisového areálu.
Rokovania o zámene prebiehali už pred
dvomi rokmi, no vtedy uviazli. Na májovom
zasadnutí MsZ poslanci poverili primátora
obnovením rokovaní. Výmenou parciel by
spoločnosť získala tenisový areál a mesto
pozemok za múzeom, kde by sa mohli postaviť sociálne zariadenia pre návštevníkov.
Rokovania sa už aj rozbehli, no ako primátor informoval na ostatnej schôdzi MsZ, do
konca júna neboli ukončené, keďže neprebehlo súdnoznalecké ohodnotenie oboch
pozemkov.
(ik)

Očakávajú nominácie
na vyznamenania
Komisia školstva a kultúry zasadala
26. júna na jednej z pravidelných schôdzí,
konajúcich sa vždy niekoľko dní pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Členovia komisie pod vedením predsedu
Vojtecha Tomašoviča vyhodnotili plnenie
uznesení z minulého zasadnutia, prerokovali plnenie koncepcie mestských novín
a oboznámili sa s plánom aktivít školských
a kultúrnych zariadení na obdobie prázdnin. Konštatovali, že materské školy budú
otvorené v júli, v auguste bude prebiehať
údržba priestorov – maľovanie niektorých
pavilónov, hygienická maľovka kuchyne.
V júli sa počíta s asi 50 deťmi v škôlkach.
Komisia sa predbežne zaoberala aj možnými návrhmi na udelenie mestských ocenení.
Podrobnejšie sa s návrhmi budú zaoberať
na augustovom zasadnutí, do toho obdobia
očakávajú nominácie na ocenenia. V závere
rokovania sa hovorilo o ťažkostiach financovania škôl a mimoškolských zariadení
v súvislosti s akútnym problémom CVČ,
ktoré v júni nedostalo predpísanú platbu.
(ik)

Centrum zhodnocovania BRO v príprave
Práce na realizácii regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO), umiestneného v lokalite bývalej skládky TKO pokračujú vo svižnom tempe. Mesto
realizuje investíciu z projektu kofinancovaného z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu SR sumou 2 040 648,45 €. „Regionálne
centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
je určené na spracovanie a homogenizáciu
zeleného a organického odpadu na kompostovanie. Navrhnutý technologický postup sa
bude vykonávať metódou aeróbneho rýchlokompostovania s prehadzovaním suroviny
na plochách. Predpokladané množstvo BRO
z mesta Želiezovce je 850 t/rok, pričom
kapacita zariadenia na zhodnocovanie
BRO je 1200 t/rok. Okrem vyseparovaného
BRO z mesta Želiezovce bude v zariadení
spracovávaný aj BRO z ďalších obcí, ktoré
sú členmi združenia Za čisté Dolné Pohronie, pričom separáciu BRO si tieto obce
budú zabezpečovať samostatne. Výsledný
produkt spracovania BRO – kompost bude
využívaný pre vlastné potreby mesta na
údržbu parkov a mestskej zelene,“ hovorí
referent MsÚ Vojtech Kalló. Práce na stavebnej a technologickej časti sa ukončia
už tento mesiac. Vďaka projektu vzniknú
dve pracovné miesta, títo pracovníci budú
zabezpečovať prevádzku kompostárne, prijímať, evidovať a zhromažďovať BRO, úpravu
a spracovanie odpadu a uskladnenie kompostu. Projekt sa realizuje od mája 2009, ukončený
má byť v decembri tohto roka.
(ik)

Jednopodlažný obchod pri Lidli nevyrastie
Vzhľad budov v centre mesta a otázky
dodržiavania územno-plánovacej dokumentácie mesta boli témami májového zasadnutia mestského zastupiteľstva. „Takéto obchody
by mali stáť napríklad na mieste bývalých
želiezovských vinárskych závodov a keď už
sa postavia v centrách miest, mali by zmeniť
stavebný štýl svojich budov, pretože 50 metrov
súvislého betónového múru nepridá na kráse centrálnym častiam
miest,“ vyhlásil primátor Pavel
Bakonyi v rozprave k návrhu
podmienok verejnej obchodnej
súťaže, vypísanej v súvislosti
so žiadosťou istej firmy o odkúpenie pozemku na výstavbu
obchodu Kik textil pri želiezovskom Lidli. Spoločnosť podala
žiadosť o odkúpenie pozemku
v blízkosti Lidlu na výstavbu
miestnej prevádzky nadnárodného obchodného reťazca. Ňou
navrhnutá stavba však nezodpovedá podmienkam územného
plánu centrálnej mestskej zóny. Primátor
dodal, že mesto mesačne dostáva žiadosti od
hypermarketov na výstavbu v centre mesta,
budovy v týchto návrhoch však nespĺňajú
požiadavky kladené územným plánom mesta. Vyhlásil, že to bolo tak aj v prípade Lidlu,
ktorého výstavbu v centrálnej časti mesta
ešte ako poslanec nepodporil práve z územ-

no-plánovacích dôvodov.
Územný plán centrálnej mestskej zóny
vyžaduje v najhodnotnejšej, centrálnej časti
mesta efektívnejšie využitie miesta intenzívnejšou výstavbou. V centrálnej mestskej zóne
je podmienkou, aby postavená budova mala
2 nadzemné podlažia. Táto požiadavka sa na
májovej schôdzi MsZ dostala aj do podmie-

nok verejnej obchodnej súťaže. Do nej sa prihlásil jediný záujemca, ktorý, i keď ponúkol
vyššiu ako znalcom určenú minimálnu cenu,
podmienku dvoch nadzemných podlaží nesplnil, a tak MsZ na júnovej schôdzi neodsúhlasilo odpredaj pozemku českej spoločnosti
na vybudovanie obchodu.
(ik)
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Vysoké ocenenie pre zdravotnú sestru zo Želiezoviec
Ľudia, určitým spôsobom
výnimoční, žijú aj okolo nás.
Uvedomíme si to v momente,
keď sa zamyslíme nad významom slova výnimočnosť. Výnimočné obyčajne nie sú celebrity,
česť výnimkám, ale výnimoční
sú napríklad ľudia, ktorí sústavne robia pre svojich blížnych
viac ako väčšina ostatných. Či už
je to dané prírodou, že čím viac
niekto robí, tým menej má času
o tom hovoriť, alebo samotnou
zaneprázdnenosťou, o výnimočnosti týchto ľudí sa najčastejšie
dozvedáme, až keď ich niekto
oficiálne ocení.
Taký je prípad pani Júlie Molnárovej, vedúcej sestry oddelenia
drogových závislostí v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach,
ktorá si koncom mája pri príležitosti Medzinárodného dňa
sestier prevzala z rúk manželky
prezidenta SR Silvie Gašparovičovej ocenenie Biele srdce. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa
uskutočnilo pod záštitou prvej
dámy SR a ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej. Biele
srdce je prestížne profesionálne
ocenenie, ktorým Slovenská
komora sestier a pôrodných
asistentiek vyjadruje uznanie
svojim členkám. Ocenenie je
podľa komory prejavom humánnej komunikácie a kvality
ošetrovateľskej
starostlivosti.
Sestry sú oceňované na základe
návrhu svojich kolegýň na regio-

nálnej alebo republikovej úrovni
v štyroch kategóriách: sestra/
pôrodná asistentka v praxi, manažér, pedagóg a mimoriadne
ocenenie. Výbor sekcie sestier
pracujúcich v psychiatrii SK
SaPA sa rozhodol navrhnúť
pani Júliu Molnárovú na ocenenie Biele srdce v kategórii
sestra – manažér pre jej vysoký morálny kredit, ľudskosť a
angažovanosť. „Je to v prvom
rade morálne uznanie na najvyššej úrovni, ktoré súčasne
zaväzuje a motivuje. Motivuje
ma, aby som napriek ťažkostiam pokračovala v načatej
práci a svojimi vedomosťami
a skúsenosťami prispela k pozitívnym zmenám v našom povolaní,“ hovorí ocenená, ktorá
v PN v Hronovciach pracuje
už 30 rokov.
Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila ako
zdravotná sestra pri lôžku,
sestra pre sociálnu službu,
manažérka
ošetrovateľského
procesu a v súčasnosti ako vedúca sestra oddelenia. „Každá
oblasť má svoje čaro, pre mňa je
rovnako dôležitá sociálna práca
ako ošetrovateľstvo, ide o pomáhajúce profesie, pri ktorých
uplatňujeme zásady holizmu.
Považujem sa za šťastnú, lebo
radosť z práce som si mala
možnosť vychutnať v rôznych
pozíciách, v ktorých som mohla
zúročiť svoje schopnosti.“

Popri zamestnaní vyštudovala vysokú školu v odbore
ošetrovateľstvo na UKF v Nitre,
absolvovala certifikačnú prípravu pre starostlivosť o drogovo

medziľudských vzťahov. Na druhej strane si vyžaduje mnoho
trpezlivosti, učenia, vytrvalosti
a v neposlednom rade tolerancie,
pretože sme v neustálej interak-

závislých, špecializačnú prípravu v sociálnej službe a v psychiatrickom
ošetrovateľstve.
Svoje vedomosti uplatňuje pri
konzultovaní diplomových prác
študentov odboru sociálna práca
a ošetrovateľstvo a pri zavádzaní
nových postupov do praxe. Pravidelne sa zúčastňuje na renomovaných celoštátnych a medzinárodných konferenciách. Ako
hovorí, práca zdravotnej sestry
jej obohatila život: „Obohacuje
ma najmä vo vedomostiach
a skúsenostiach, ako aj v oblasti

cii so svojim prostredím, s pacientmi, o ktorých sa staráme,
so spolupracovníkmi, s ktorými
tvoríme multidisciplinárny tím,
lebo u nás prebieha tímová práca,“ hovorí ocenená sestra. Na
záver dodáva, že na Slovensku je
veľa sestier, vrátane jej kolegýň,
ktoré by si toto ocenenie zaslúžili za svoju obetavosť, že počas
svojej profesionálnej kariéry sa
všetkými svojimi vedomosťami
a skúsenosťami dlhodobo oddane venujú starostlivosti o svojich
pacientov.
(ik)

Schôdzovali pod stromami
V piatok 8. júna zasadalo Občianske
združenie Mikulčan na výročnej členskej
schôdzi. Problém chýbajúcich priestorov vyriešili členovia tentoraz svojsky – v dobrom
počasí zasadli na dvore materskej školy. Asi
tridsiatku členov privítal predseda OZ Pavol
Ivan, ktorý celú schôdzu viedol. V úvode
podal správu o činnosti združenia. Keďže
v novembri minulého roka informovalo OZ
občanov Mikuly spravodajskou publikáciou,
správa o činnosti bola zameraná na obdobie
po tomto termíne. V rámci správy bolo spomenuté, že OZ počas uplynulého obdobia
viackrát čelilo problému chýbajúceho sídla,
okrem iných aj v súvislosti s potrebou dokladovania sídla pri podaní projektov.
V správe o hospodárení sa členovia
dozvedeli, že v minulom roku prijalo OZ
dary vo výške 250 eur, z členského sa vyzbieralo 256 eur. Účastníci súhlasili so zvýšením
členského príspevku z jedného na tri eurá.

Keďže podľa predsedu viac členov vedenia je
často zaneprázdnených a nemôže sa zúčastňovať aktivít OZ, odznel návrh na zvolenie
nových členov správnej rady. Za podpredsedu bol zvolený Ladislav Molnár, do revíznej
komisie pribudla Denisa Tóthová, správna
rada bola doplnená o Perlu Szalaiovú.
Predseda oboznámil prítomných členov s plánom činnosti združenia na druhý
polrok tohto roka. V polovici júla sa uskutoční 2. ročník súťaže vo varení gulášových
špecialít, v auguste súťaž vo varení leča. Ani
v tomto roku nebude chýbať hodová zábava,
v októbri posedenie so staršími občanmi
a silvestrovská zábava.
Záver zasadnutia patril členským diskusným príspevkom, v rámci ktorých sa hovorilo o projekte Mesto budúcnosti a o možnostiach podpory občianskeho združenia zo
strany samosprávy.
(ik)
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ZUŠ: vyše 50 podujatí, aj muzikál
Žiaci Základnej umeleckej školy Franza
Schuberta v Želiezovciach sa počas uplynulého školského roka zúčastňovali rôznych
súťaží, z ktorých si priniesli aj niekoľko ocenení a diplomov. Mimoriadne dobré výsledky vykázali opäť žiaci hudobného odboru,
kde k tradičným „úšpešným“ hudobným
nástrojom, ako je napríklad klavír a dychové
nástroje, pribudol aj spev. Žiaci želiezovskej
ZUŠ začínajú zbierať úspechy aj v speváckych súťažiach pod vedením učiteľky Diany
Horváthovej.
Okrem účasti na súťažiach absolvovali
žiaci školy aj rad koncertov, výstav a vystúpení počas školského roka 2011/2012. „Naši
žiaci absolvovali v tomto školskom roku 27
koncertov, 3 muzikály a 25 výstav,“ hovorí
riaditeľ školy Július Klimo a poukazuje na
príspevok čitateľky, uverejnený v novinách
vo februári, v ktorom kritizovala okrem
iných aj žiakov ZUŠ, že neboli na vianočnej
Schubertiáde. „Aj z tohto počtu vystúpení je
vidieť, že naši žiaci sú mimoriadne vyťažení,
nikto nemôže od nich očakávať, aby boli všade,
najmä na podujatiach pre dospelých,“ dodáva

riaditeľ.
Doteraz nevídanou akciou bolo nacvičenie muzikálu pre deti s názvom Na dvore,
keďže jeho prednes bol skĺbením daností
a zručností žiakov všetkých odborov ZUŠ.
„Žiaci hudobného odboru pôsobili v predstavení ako účinkujúci speváci a hudobníci,
keďže muzikál bol sprevádzaný vlastným
orchestrom. Svojím prispel aj tanečný odbor,
ktorého členovia tiež vystupovali a celé predstavenie ukončili country tancom. Kostýmy
a kulisy predstavenia sú dielom žiakov výtvarného odboru školy,“ hovorí riaditeľ, ktorý
poznamenal, že mimoriadne priaznivé bolo
hodnotenie muzikálu miestnymi škôlkarmi,
ktorí sa niektoré piesne aj naučili a spievali
s účinkujúcimi. Predstavenie bolo
ozvučené na vysokej úrovni a boli
použité aj laserové efekty. „Okrem
nôt, ktoré sme kúpili v rámci vyučovacieho procesu, bol celý muzikál
realizovaný vlastnými silami našej
školy. Pri jeho zrode boli Diana
Horváthová, Eugen Banda, Ľubomír Neviďanský a Soňa Mervová,“

Významnejšie úspechy žiakov ZUŠ F. Schuberta v školskom roku 2011/2012
Lea Acsajová – 3. miesto v okresnej speváckej súťaži Slávik Slovenska
Ľudovít Štefanec - 1. miesto v hre na saxofóne v celoslovenskej súťaži Čarovná flauta
Attila Mézes – 2. miesto v hre na klarinete v celoslovenskej súťaži Čarovná flauta
Veronika Pečeňová – strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži Piáno v modernom rytme
Kristína Lampertová – strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži Piáno v modernom rytme
Noémi Balážová – čestné uznanie za mimoriadny spevácky prednes v celoslovenskej súťaži Dni Miloša
Ruppeldta, zlaté pásmo z celoslovenskej súťaže v speve Pink Song 2012
Kristína Michlová – bronzové pásmo z celoslovenskej súťaže v speve Pink Song 2012
Ildikó Ambrušová – bronzové pásmo z celoslovenskej súťaže v speve Pink Song 2012

hovorí riaditeľ, ktorému skromnosť nedovoľuje poznamenať, že v úspechu zohrala
rolu aj jeho organizátorská práca. Dodáva,
že pri príprave bola mimoriadne náročná
koordinácia jednotlivých činností, čiže zladenie spevákov s orchestrom, s tanečníkmi,
orchestra s tanečníkmi a podobne. Netají
sa určitým sklamaním: napriek tomu, že
premiéra muzikálu bola dostatočne propagovaná, okrem rodičov vystupujúcich prišlo
málo dospelých návštevníkov. Naopak, vrúcnejšie bolo prijatie zo strany škôlkarov, ako
aj okolitých obcí, kde muzikálový súbor ZUŠ
bol veľmi žiadaný. Koncom júna sa predstavil
v Tekovských Lužanoch školákom z obce
a okolia.

Spomenuté vystúpenie bolo jedným
z posledných v tomto školskom roku. Ďalší
z úspešných rokov umeleckej školy bol zavŕšený tradičným spoločným koncertom školy
a Detského zboru F. Schuberta v kostole reformovanej cirkvi.
(ik)

Záver školského roka a podujatia v CVČ
S blížiacim sa koncom školského roka sa postupne všetky záujmové
útvary Centra voľného času v Želiezovciach predstavili na rôznych
športových, hudobných, tanečných a výtvarných podujatiach, vystúpeniach či súťažiach.
Po májovej súťaži karatistov (podrobný článok o tomto podujatí sa nachádza v predchádzajúcom čísle Želiezovského spravodajcu) predviedli
svoje tanečné a pohybové majstrovstvo mažoretky na 9. regionálnom stretnutí mažoretkových
súborov v Tekovských Lužanoch.
CVČ zorganizovalo na konci mája vlastivedný
kvíz pre žiakov 4. ročníkov ZŠ. Deti súťažili
v dvoch kolách – test z vedomostí o Slovensku
a spoznávanie historických pamiatok. Víťazkou
sa stala Katarína Gieronová (4. A), pred Kristínou Opavskou (4. B) a Natáliou Kandráčovou (4.
A). O týždeň nasledoval prírodovedný kvíz pre
žiakov 3. ročníkov. Pozostával z testu, rozoznávania druhov rastlín, plodov a listov, ako i poznávania živočíchov, stôp zvierat a zvukov, ktoré vydávajú naše najznámejšie cicavce. V tejto súťaži si
cenu za víťazstvo odniesol Jakub Koprla, druhá skončila Ema Feješová
a tretia Vivien Halászová (všetci 3. A). Oboch kvízov sa zúčastnilo 20
žiakov. Najlepší súťažiaci boli odmenení knihami, diplomami a všetci
účastníci sladkou odmenou.
K spestreniu voľnočasových aktivít prispelo 4. júna veselé popolud-

nie organizované ku Dňu detí. Priestory za budovou centra poskytli
dostatok možností zahrať sa a zasúťažiť si, za čo boli všetky deti
odmenené sladkými odmenami (patrí za ne poďakovanie firme
IMFOOD Slovakia – Ing. G. Valach). Celú akciu, ktorá bola výsledkom úspešnej spolupráce so Základnou umeleckou školou Franza
Schuberta, spríjemňovala živá hudba v podaní jej učiteľov a žiakov.
Predposledná júnová sobota sa v CVČ
niesla v znamení pohybu a hudby
– konal sa Aerobik maratón (zumba,
formovanie tela, pilates).
Koncom školského roka sa predviedli
aj žiaci výtvarných krúžkov. V CVČ
úspešne rozvíjajú svoje umelecké nadanie dva krúžky s takýmto zameraním: Tvorivé dielne a Výtvarné spracovanie materiálu. Od 19. do 25. júna boli
priestory Domu kultúry vyhradené
práve prácam žiakov, ktorí sa rozhodli
ukázať aj širšej verejnosti všetko to, čo
vytvorili v priebehu roka. Ale určite aj
to, z akých najrôznejších prírodných i umelých materiálov vedia zhotoviť dielo, ktoré potom slúži ako ozdobný, dekoračný predmet, no
v mnohých prípadoch aj ako pekný darček. Otvorenie výstavy bolo
spestrené krátkym kultúrnym programom – vystúpením mažoretiek,
tanečníkov a gitaristov.
(cvč)
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Anketa

Nečakaná návšteva v Novom domove

Kam sa chystáte toto leto? Kde strávite dovolenku, prázdniny a čím sa toto leto bude
odlišovať od minuloročného? S takýmito
otázkami sme sa obrátili na ľudí v uliciach
Želiezoviec. A tu máme odpovede.

Irena Csonková: Celá rodina chodíme každý
rok na východ Slovenska, keďže odtiaľ pochádzam. Pri takýchto príležitostiach navštívime
Sátoraljaújhely, Trebišov, Zemplínsku šíravu.
Veľmi rada sa tam vraciam.

tovkou zbormajstra Viktora Šimeka uviedol
ako súčasť otvorenia výstavy.
A keďže bol spevokol v Želiezovciach, medzi iným sa dozvedeli, že v tamojšom domove
dôchodcov Nový domov býva bývalý učiteľ-dôchodca Jozef Šúň, ktorého sa rozhodli navštíviť. Viktor Šimek je bývalým kolegom Jozefa
Šúňa a priateľom miestneho výtvarníka Jožka
Kanyuka, ktorý Viktorovi Šimekovi pomáhal
pri organizovaní jeho výstavy.
Ani sme sa nenazdali a priestrannými
chodbami bývalej nemocnice sa niesli
ľúbozvučné a krásne tóny slovenských a
maďarských ľudových piesní. Tento spev
prilákal z izieb tamojších obyvateľov druhého poschodia, ktorí s obdivom a hlbokým
uznaním sledovali asi dvadsaťminútový
koncert ženského speváckeho zboru zo
Žirian.
Účastníci koncertu sa v závere srdečne
poďakovali zbormajstrovi Viktorovi Šimekovi a členkám speváckeho zboru zo Žirian
za prekrásny umelecký zážitok a darček,
ktorý osviežil duše a mysle tamojších seniorov a zaželali všetkým veľa umeleckých
zážitkov v Ďalšom kultúrnom napredovaní.
L. Vestenický

Manuela Birdáčová (Jur nad Hronom):
Vlani sme s rodinou boli v Taliansku. Tento
rok ešte nevieme, kam pôjdeme na dovolenku,
rada by som sa dostala do Španielska.
Spracovali: Boglárka Borsosová,
Hajnalka Kreková

Úspech Gymnázia
J. A. Komenského
s VJM Želiezovce

Nedávno sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Želiezovciach uskutočnila výstava výtvarných prác učiteľa na dôchodku PaedDr.
Viktora Šimeka, ktorý dlhé roky učil v Jelenci pri Nitre a okolí. Okrem toho, že sa venuje
výtvarníctvu (maľuje prevažne portréty akvarelom s osobitným zameraním na figurálne kompozície, dobové folklórne stvárňovanie postáv a skupinových komparzov), do
Želiezoviec zavítal predovšetkým z dôvodu
vernisáže svojej výstavy, ale aj uvedenia
novonaštudovaného pásma slovenských a
maďarských ľudových piesní, cirkevných
piesní a zborových chorálov, ktoré ženský
spevokol z obce Žirany pri Nitre pod tak-

pani Papanická (Sikenica): My starší už
nevieme veľmi tu v obci čo robiť. Máme klub
dôchodcov, tam občas zájdeme a zabavíme sa.
Máme peknú obec a taktiež krásny kultúrny
dom, obnovený z programu Európskej únie. Aj
obec dávajú pekne do poriadku. Aj na výlety
chodíme len z klubu, napríklad do Veľkého
Medera. Tento rok možno pôjdem s vnučkou
do Dudiniec. Má 20 rokov a hrdo sa hlási
k svojej starej mame.
Adam Banda (Želiezovce): Pochádzam zo
Želiezoviec, som chlapec od Hrona a vlani
sme boli na Hrone. Chytali sme ryby, varili
sme, boli sme tam, kúpali sme sa a chodili za
dievčatami. Inde nechodíme na dovolenku, len
sem na breh Hrona.
Gabriel Melczer (Želiezovce): Na dovolenku
chodíme striedavo, jeden rok k moru, druhý
rok do Maďarska, najmä do kúpeľov. Tento
rok je rokom mora, uvidíme, ktoré pobrežie si
tentoraz vyberieme.
Anita Kovácsová (Želiezovce): Na letnú
dovolenku chodíme do Maďarska. Aj tento
rok sa tam chystáme, boli sme tam aj vlani, ale
predvlani sme neboli nikde.

Sabina Balázsiková: Na letnú dovolenku
chodíme najčastejšie do Tatier a do Maďarska,
k Balatonu. Každý rok navštívime obe tieto
miesta. Deti tam rady chodia, preto na tom
nebudeme nič meniť.

Kedy a za koľko na kúpaliská v širšom regióne?
Cena
Dospelý/dieťa

Otváracia doba

Teplota
vody

Podhajská

5,50/3.50 €

PO – 13:00–19:00
UT-NE – 09:00–19:00 h.

27-38 °C

Termálne kúpalisko
Vadaš - Štúrovo

7/3.50 €

PO-NE - 9:00-20:00 h.

26-36 °C

TK Margita-Ilona
Levice
Termálne kupalisko
Santovka
Termálne kúpalisko
Komárno
Termálne kúpalisko
Patince
Diakovce - termálne
kupalisko
Štrand Emila Tatárika
- Nové Zámky
Termálne kúpalisko
Tvrdošovce
Dudinka - Dudince

2.60–3.50/1.00–2.60 €

PO–NE – 9:00-19:00 h.

25 °C

3.50–4.50/2–3.50 €

PO 12:00–19:00
UT–NE 09:00–19:00 h.

24-26°C

2.00/1.40€

PO–NE 10.00–20.30

25-36 °C

4/2 €

PO–NE 7:30 - 20:00

3/1,50€

PO 12:00 19:00
UT-NE 9:00-19:00

4/2 €

PO-NE 9:00-20:00

2/1 €

10:00–18:00

5/2€

PO-NE 9:00-20:00

27 °C
28-33 °C
28-35 °C

28-33 °C

Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady
Slovenskej republiky, občianskym združením Prečo som na svete rád/rada a
občianskym združením Prima za podpory Ministerstva kultúry SR, Úradom
vlády SR a Ministerstvom zahraničných
vecí SR v tomto roku vyhlásili 18. ročník
celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou
Prečo som na svete rád/rada.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci Gymnázia J. A. Komenského s VJM, Štúrova
16, Želiezovce. Za podpory učiteľky Ing.
Heleny Martosyovej svoje práce poslali
Viktória Šerešová (I. r.) a István Torma
(II. r.). Slávnostné vyhlásenie súťaže sa
uskutočnilo dňa 5. júna 2012 vo výstavných priestoroch Národnej rady SR
v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu. Medzi ocenenými autormi
bol aj náš študent, István Torma, ktorý
mimoradne ocenenie prevzal od riaditeľa
Národného monitorovacieho centra pre
drogy Imricha Šteliara. Sme veľmi hrdí
na nášho študenta a gratulujeme mu k
tomuto úspechu!
Katarína Cserbová,
riaditeľka školy
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Bicyklom a lopatou – na mieste čiernej skládky rastie prekážková dráha
Najprv bola akási „divoká“ dráha pri Hrone,
ktorú si nádejní želiezovskí bikeri budovali
potichu, skromne, pre vlastné potešenie.
Usporadúvali si tam vlastné súťaže a o existencii prekážkovej
dráhy vedela len
úzka
komunita
a ich rodinní príslušníci. Keď „bajkovanie“
začalo
naberať masívnejšie
rozmery, prišli prvé
problémy. Ozval sa
lesný úrad, snaha
o legalizáciu cyklodráhy pri Hrone
nevyšla, niekto im
dráhu pravidelne
poškodzoval, a tak
výsledkom
bolo,
že bikeri sa museli
poberať. „Myšlienka vybudovania bike-parku skrsla začiatkom roka 2010. Chceli sme
vybudovať niečo väčšie a kvalitnejšie než
bola dráha medzi strmami při Hrone. Vďaka
nápadu Šaňa Tótha, ktorý nám pomohol aj
s projektom na vybudovanie dráhy, sme sa
mohli rozbehnúť. V januári sme vypracovali
projekt v rámci výzvy ZsE a Nadácie Pontis,
ktorý bol úspešný, mesto poskytlo pozemok
– staré dopravné ihrisko a tak sa začala písať história bike-parku,“ hovorí Miro Kriška,
podpredseda združenia Ironsheep Creew,
založeného miestnymi bikermi, o začiatkoch
bike-parku – prekážkovej súťažnej cyklodráhy pre špeciálne upravené bicykle. V roku
2010 sa im podarilo získať 6640 eur z projektu, 3300 eur poskytlo mesto na odstránenie
čiernej skládky z bývalého dopravného ihriska. Rozbehli sa práce na budovaní nových
dráh, bikeri podľa svojich možností takmer
denne chodili na brigády. Takmer z ničoho
vyrastala kvalitná prekážková dráha. „Ten
rok bol úplne super, mali sme dostatok peňazí aj pracovitých nadšencov, stavali sme
drevené konštrukcie, navážali zem, jedni
pílili, druhí lakovali, každý mal čo robiť,“
spomína Miro Kriška, avšak poznamenáva,
že počiatočný optimizmus schladil ďalší
rok: „Opäť sme podali niekoľko projektov,
nevyšiel však ani jeden. V minulom roku
sme získali len 500 eur od Nitrianskeho
samosprávneho kraja, čo nám nedovoľovalo
pokračovať v načatom tempe. Skúšali sme
osloviť sponzorov, bezvýsledne, všetci sa
vyhovorili na krízu a nedostatok peňazí.
Napriek tomu sme sa snažili niečo urobiť.
Postavili sme ďalšiu konštrukciu, zaplatili
sme mechanizmus, ktorý vyrovnal terénne
nerovnosti, opravovali sme hlinené stoky,
premaľovali sme konštrukcie a kosili sme.“
Koncom minulého roka dostali mestský pozemok do prenájmu.
Po vlaňajšom útlme sa na jar tohto roka

mohli práce na budovaní prekážkových dráh
opäť rozbehnúť. Stalo sa to vlastne vďaka
náhode, pretože i keď aj v tomto roku vypracovali a podali nejaké projekty, ich výsledok

v daňovom priznaní. O to viac ich potešil
sponzorský príspevok firmy Adriána Šima
– Stavmat Píla T. Hrádok, ktorá poskytla
materiál na výstavbu altánku v areáli bikeparku.
Cieľom členov združenia Ironsheep Crew
je vybudovať v areáli tri dráhy. Ak sa im to
podarí, želiezovský bike-park bude patriť
medzi 10 najkvalitnejších prekážkových
dráh na Slovensku. „Máme zrealizovanú
jednu z plánovaných troch dráh, druhá je rozrobená, z tretej máme len zeminu. Na všetko
treba financie. Začiatkom júna sme podali
dva projekty – do Slovnau a do Nadácie
SLSP. Ak by boli úspešné, tento rok by sme
mohli dokončiť všetky dráhy, minimálne nahrubo – na preteky by ešte neboli vhodné, ale
zatiaľ aspoň na tréningy. Ak by aj budúci rok
prišiel nejaký objem peňazí, dokončili by sme
ich úplne,“ črtá plány Miro Kriška a zároveň
konštatuje, že bike-park je už v súčasnosti,
v etape výstavby vyhľadávaným miestom
nielen mladých ľudí. „Prichádzajú mnohí,
pozrieť si areál, bikerov v akcii, poprechádzať
sa, a nielen mladí, ale aj mamičky s deťmi
a ďalší. Teší nás to,“ hovorí a zároveň potvrdzuje pozitívne ohlasy návštevníkov, ktorí si

ešte nie je známy. „Náhodou sme spozorneli,
že ktosi vo veľkom vozí po meste zem. Zistili
sme, kto to je a skontaktovali sme sa s ním.
Išlo o firmu ŠpecialTrans - Eva Urbánová,
ktorá vykonávala zemné práce v areáli firmy Selyz Nábytok. Prihovoril sa za nás aj
primátor, a tak sme
sa dohodli, že nám
privezie tri kôpky
zeme.
Následne
sme sa dohodli na
dvadsiatich a nakoniec z toho bolo
110 fúr. Je to pre nás
obrovská
pomoc,
môžeme vďaka nej
začať budovať tretiu dráhu, v čo sme
nedávno ani nedúfali,“ hovorí podpredseda združenia
železných
oviec
(názov združenia
vo voľnom preklade
– pozn. red.).
Podobnú po- Po uzávierke júlového čísla prišla správa, že projekty podané OZ Ironsheep
moc si členovia OZ Crew v tomto roku nebudú podporené. Veľkolepé plány sa tým oddiaľujú,
veľmi cenia, pretože ale v žiadnom prípade nerušia.
prevažne ide o maloletých a mladistvých, ktorí nemajú vlastný areál pamätajú ako dopravné ihrisko, alebo
príjem. Financie sú z toho dôvodu jedným zo z ostatných rokov skôr ako divokú skládku
slabších článkov združenia, čo pre OZ platí odpadu. Členovia OZ Ironsheep Crew doasi väčšinou, z prípade mladých bikerov však kazujú svoju odhodlanosť a vytrvalosť pri
dvojnásobne. „Okrem mňa, Martina Sýkorči- budovaní dráh a začínajú sa prejavovať aj
na a Patrika Somogyiho sú tam iba deti od 9 ich jazdecké kvality. Mnohí z nich začínajú
do 15 rokov, vekový priemer členov môže byť či začínali s týmto športom ako 9-10-roční a
asi 12–13 rokov,“ hovorí Miro Kriška. Potešia keď vytrvajú a budú mať vhodné podmienky,
sa preto každej sponzorskej pomoci, či už tak v nadchádzajúcom období asi budeme
prichádza vo forme peňazí alebo materiálu. svedkami výborných výkonov a výsledkov
Zatiaľ sa s prehnanou ochotou nestretli, v tomto zaujímavom športe. A v Želiezovaspoň čo sa týka podnikateľov. Podporujú ciach bude o jedno miesto viac, kam sa dá
ich skôr nepodnikatelia, ľudia chodiaci do a oplatí chodiť...
Ladislav Levicky, foto: (Ironsheep Crew)
práce, ktorí si túto podporu nemôžu uplatniť
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Súťažné výsledky Gymnázia v Želiezovciach
DRUH SÚŤAŽE
Olympiáda NEJ 2A - okres
Olympiáda NEJ 2B - okres
Olympiáda NEJ 2E - kraj
Olympiáda ANJ 2E - okres
Olympiáda ANJ 2A-okres
Essay competition-eseje
Súťaž Evy Shaligerovej
Olympiáda SJL - okres
Olympiáda SJL B - kraj
Olympiáda SJL A - kraj
Štúrovo pero - národné kolo
Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín
Rodová rovnosť
Literárne Šurany
Literárny Zvolen
O čom sa nehovorí - esej
Esej Jána Johanidesa
Európa v škole
Plagát roka 2012
Olympiáda GEO A - kraj
Olympiáda GEO C - kraj
Olympiáda GEO C - kraj
Olympiáda GEO B - kraj
Olympiáda MAT B - škola
Olympiáda MAT C - škola
MO MAT Z9 - okres
Korešpond.seminár MAKS
Korešpondenčný seminár BIO
SOČ - geoveda

ŽIACI
Jurášová
Číková
Páchnik
Paulovics
Turcsek
Orságová,
Martosyová, Šedivá,
Paulovics, Turcsek
Hutai
Šafár
Jurášová
Šedivá
Šedivá
Gulai
Pakuszová
Dubová
Hajdamár
Hajdamár
Turcsek
Turcsek
Šedivá, Jurášová
Mészarošová,
Majtánová, Turcsek,
Kormosi
G.Juhász
Paulovics
Jurášová
Bieliková
Sárkányová
Jurášová, Virág
Šafár
žiaci kvarty
Juhász G.
Bieliková

Dedičstvo regiónu
v spoločnej publikácii
Pripravuje sa vydanie viacjazyčnej
publikácie s názvom Zbierka kultúrneho
dedičstva Dolného Pohronia. Vydáva ju
Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo, realizujúce v našom
regióne program Leader. Na publikáciu
prispela Nadácia SPP v rámci svojho
grantového programu Dedičstvo regiónov 1700 eurami. Cieľom publikácie
je zjednotiť informácie o pamiatkach,
osobnostiach, historických pamätných
miestach, archeologických náleziskách,
tradičných podujatiach, kultúre, kultúrnych skupinách a remeslách dolnohronského regiónu. Informácie budú dostupné
aj v elektronickej forme. Vydanie publikácie má podporiť zvyšovanie kultúrneho
povedomia občanov regiónu, ich informovanosť, ako aj pôsobiť ako vodidlo pre
návštevníkov, čím má prispieť k rozvoju
cestovného ruchu.
Zhotovitelia publikácie očakávajú aj
podporu verejnosti, privítajú akékoľvek
materiály, fotografie kultúrnych a historických pamiatok, podujatí, festivalov
aj dôležitých udalostí z histórie obcí
regiónu, informácie o kultúrnych zoskupeniach a nositeľoch tradícií. Príspevky
občanov očakávajú na e-mailovej adrese:
zbierka.kultury@inmail.sk Spracoval (ik)

UMIESTNENIE
4.miesto
5.miesto
5.miesto
6.miesto
5.miesto
účasť
9.miesto
16.miesto
4.miesto
účasť
účasť
účasť
účasť
ocenenie
účasť
účasť
účasť
prémia
účasť
účasť
8.miesto
8.miesto
5.miesto
7.miesto
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
3.miesto

SOČ - dejepis
Čo vieš o hviezdach - okres
Čo vieš o hviezdach - kraj
Olympiáda FYZ B - škola
Olympiáda FYZ D - kraj
Olympiáda ľudských práv - kraj
Olympiáda DEJ - okres
Poznaj svoju vlasť - okres
Mladý európan - región
Škola očami žiakov
Nenápadní hrdinovia
Stolný tenis - dievčatá - obvod
Kalokagatia - kraj
Kalokagatia - obvodné kolo
MO vo volejbale - okres
MO vo volejbale - okres
MO vo futbale
MO vo futbale
MO v atletike - okres 100 m
MO v atletike - okres 200 m
MO v atletike - okres 3000 m
MO v atletike - okres 1500 m
MK v atletike - kraj 100 m
MK v atletike - kraj 200 m

Šedivá
Hamran
Hamran
Paulovics
Jurášová
Nap
Hutai, Páchnik
Z.Szabo, G.Juhász,
Číková
Gera
Z.Szabo, Šedivá
družstvo dievčat
družstvo dievčat a
chlapcov
družstvo dievčat a
chlapcov
družstvo dievčat
družstvo chlapcov
starší žiaci
mladší žiaci
Rotík
Rotík
Duchoň
Spišiaková
Rotík
Rotík
družstvo dievčat a
chlapcov

účasť
1. miesto.
7. miesto.
účasť
účasť
účasť
účasť
2.miesto
2.miesto
účasť
účasť
2.miesto
2.miesto
4.miesto
4.miesto
3.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
4.miesto

Súťaž prvej pomoci - okres
účasť
Externá časť MS 2012
Slovenský jazyk a literatúra (v rámci všetkých stredných škôl)
1. miesto v Nitrianskom kraji
2. miesto v SR
Anglický jazyk – úroveň B2 (v rámci gymnázií)
2. miesto v Nitrianskom kraji

Pre deti...
Želiezovce boli k deťom tohto roku naozaj štedré, aspoň čo sa týka rôznych podujatí ku Dňu detí, organizovaných rôznymi inštitúciami, organizáciami, jednotlivcami. O niektorých podujatiach sme informovali už
v minulom čísle našich novín, niektoré sa udiali po uzávierke.
V sobotu 8. júna sa podobné podujatie konalo na štadióne
MŠK. Zorganizované a podporené bolo podnikateľom Marekom Budom, prevádzkujúcim denný bar na štadióne. Deti
sa mohli zahrať s klaunmi, zaskákať si v skákacích hradoch,
vyskúšať si hasičskú techniku a zahrať si zaujímavé hry. Aby
si na svoje prišli aj dospelí, popoludní sa na štadióne konala
súťaž silných mužov. Účastníci súťažili v rôznych silových
disciplínach, známych z podobných súťaží. Najočakávanejšou
aktivitou bolo ťahanie kamióna, čo všetci účastníci zvládli až
na druhýkrát, keď namiesto nebadateľne stúpajúceho svahu na
bežeckej dráhe to s ťahaním skúsili do opačného smeru. Súťaže
sa zúčastnil aj Želiezovčan Martin Dulai. Divákov podujatie
zaujalo, niektorí sa však zamýšľali nad tým, prečo sa gro súťaže odohrávalo práve pred striedačkami, ktoré
ako jediné na celom ihrisku zakrývajú výhľad z hľadiska na dráhu. Napriek tomu je možné konštatovať, že
podujatie zaujalo verejnosť a záujemcovia takmer zaplnili lavičky v hľadisku.
(ik)

Športom k zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti
V rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2012 sa na slovenskom Gymnáziu v Želiezovciach uskutočnil projekt, ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Počas projektu sme pre žiakov našej školy zorganizovali 26.6.2012 Olympijský deň, aby sme takouto
formou podporili ich vzťah k športu. Cieľom projektu bolo podporiť myšlienky olympizmu, zapojiť čo
najväčší počet žiakov do športovania, uskutočniť osvetu a tým podporiť šport ako žiaduci druh zábavy,
zlepšiť materiálno-technické podmienky športových aktivít v škole a umožniť prístup k voľnočasovým
aktivitám všetkým žiakom. Pre naplnenie cieľov projektu sme zakúpili športové náradie a uskutočnili
medzitriedne turnaje v rôznych športoch. Keďže gymnázium nemá vlastnú telocvičňu, tak sa nám zakúpením športového náradia podarilo oživiť doterajšie možnosti športovania netradičnými športmi, ako sú
napríklad florbal a ringo. Vytvorili sme tiež priestor do budúcnosti, aby sme športové aktivity mohli realizovať v čase mimo vyučovania. Veríme, že kladný postoj k športu privedie žiakov k zdravému životnému
štýlu a naučí ich väčšej zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti.
(bs)
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Základná umelecká škola F. Schuberta v Želiezovciach usporiadala začiatkom júna spolu s Centrom voľného času podujatie ku
Dňu detí. V rámci neho sa uskutočnila tradičná súťaž v kreslení
na asfalt. Tohtoročnou témou
bolo: Slnko, leto, voda, prázdniny. Súťaže sa zúčastnilo 29
žiakov výtvarného odboru
ZUŠ. Výsledky – I. kategória:
1. Viktória Kováčová, 2. Nina
Černá, 3. Márk Boška; II. kategória: 1. Nóra Gubíková, 2. Patrik Svetlošák, 3. Katarína Gieronová, 4. Simona Rosíková;
III. kategória: 1. Karin Kecskésová, 2. Nikoleta Buchlovičová, 3. Anna Bobálová. Žiaci
hudobného odboru dotvárali
príjemnú atmosféru spevom
a hudbou.
(is)
Učitelia hudobného odboru Základnej
umeleckej školy F.
Schuberta v Želiezovciach si uvedomujú,
že pre napredovanie
žiakov je dôležité aj
vzájomné „meranie
síl“ spoločnou hrou
alebo účasťou na
súťažiach a verejných
vystúpeniach. Žiakov
je však veľa a ak by
na koncerte ZUŠ mali
vystúpiť všetci, bol by to veľmi dlhý koncert. Učiteľ hry na gitare Július
Kormosi sa preto rozhodol uskutočniť koncert výlučne svojich žiakov.
Dňa 20. júna si v koncertnej sále ZUŠ rodičia žiakov a všetci
prítomný sa tak mohli vypočuť gitarovú hudbu podaní žiakov napredujúcich v zvládaní svojho nástroja rôznym tempom avšak rovnakým
smerom.
(šh)

V prvú júnovú sobotu bol Želiezovský Dom kultúry dejiskom súťaže,
aké poznáme väčšinou len z televízie. Profesionálne moderovaná súťaž
tanečných párov z celého Slovenska, súťažiacich v rôznych vekových kategóriách a hodnotených odbornou porotou v medzinárodnom zložení, s
minimálnou diváckou účasťou niesla názov Magnum Cup 2012. (šh)

Upevňovali vzťahy
Začiatkom júna sa Deň detí netradične oslavoval aj v Novom domove, zariadení slúžiacom ako domov sociálnych služieb a domov
dôchodcov v priestoroch bývalej želiezovskej nemocnice. Deti z oboch
základných škôl mesta privítali pracovníci a klienti sociálneho zariadenia s rôznymi prekvapeniami: boli pre ne organizované rôzne hry, súťaže,
občerstvenie, guláš a ďalšie atrakcie. „Život klientov v takomto domove
je dosť stereotypný, preto pri rôznych príležitostiach počas roka žiadame
školy, aby klientom predniesli rôzne programy, ktoré majú nacvičené.
Vždy ochotne prišli a zabavili obyvateľov domova. Toto podujatie je
akýmsi poďakovaním. Deti k nám tentoraz neprišli vystupovať, naopak,
my sme pre ne pripravili rôzne hry a zaujímavosti a do organizovania
sa zapojili aj klienti svojimi nápadmi. Zároveň takéto stretnutia poslúžia
našim klientom v rámci spevňovania medzigeneračných vzťahov,“ povedala nám organizátorka podujatia, zamestnankyňa Nového domova,
sociálna pracovníčka Erika Moháriová. Deti sa vďaka ochote mestských
policajtov oboznámili s policajnou technikou a výstrojom, pobavili sa
s klaunom, zasúťažili si v skákaní vo vreci, hádzaní na cieľ, kuželkách,
navliekaní korálok a preťahovaní lanom, zajazdili si na koňoch a niektoré
si pohovorili aj s obyvateľmi domova.
(ik)

Štvrtá bude viac vyhovovať...
Trikrát a dosť – pravidlo z trestného
zákonníka platilo tento rok v želiezovskom
futbale, keď hráči A družstva MŠK Želiezovce postúpili po troch rokoch strávených v V.
lige do vyššej súťaže. Počas tohto obdobia
boli naši hráči viackrát jesennými majstrami,
až teraz však dokázali jesennú formu pretaviť
do celosezónneho úspechu. MŠK vyhralo 21
z 30 zápasov sezóny, remizovalo iba v dvoch
prípadoch, prehralo sedem zápasov. Jasne
dominovalo na domácom trávniku, keď
13 zápasov zvládlo trojbodovo, raz uhralo
remízu a raz prehralo. „Pri tejto príležitosti
by som sa chcel poďakovať nielen hráčom,
funkcionárom, sponzorom a mestu, ale aj
divákom, ktorí vytvárali výbornú kulisu domácich duelov. Pred 350–400 fanúšikmi sa
zle hrať ani nedalo,“ poznamenal tréner Štefan Štuller. Kouč družstva dodal, že postup
bol nevysloveným cieľom, ktorý sa podarilo
splniť, a tým zavŕšiť úspešnú sezónu, keďže
aj mládežnícke družstvá si počínali dobre.
Dorastenci skončili na 6. mieste IV. ligy,

v III. lige skončili starší žiaci na 7., mladší
žiaci na 9. mieste. Potešený z postupu je aj
predseda klubu Ladislav Sokol: „Veľmi sa
tešíme z postupu, ktorý je o to cennejší, že sme
ho vybojovali po dvoch neúspešných pokusoch.
Tento rok sme si ho zabezpečili už tri kolá pred
koncom. Za týmto výsledkom je tvrdá práca
mužstva, trénera, ale aj výboru a ostatných
trénerov a hráčov. Každý z nich má svoj podiel
na úspechu.“
Obaja, predseda klubu aj tréner „áčka“, sa
zhodnú v tom, že vyššia súťaž sadne našim
mladým hráčom viac ako V. liga. „V štvrtej
lige hrajú družstvá, ktoré majú túto súťaž
prečítanú. Ani my však nie sme úplným nováčikom, pred časom sme dlhodobo účinkovali na tejto úrovni. Hráčom bude táto súťaž
vyhovovať viac, keďže tu pôjde viac o hru
a asi nebudú uplatňované určité nefutbalové praktiky,“ myslí si L. Sokol. „Môžeme
očakávať vyššiu hernú kvalitu a kultúrnejšiu
hru, a to naším mladým hráčom bude viac
vyhovovať, avšak to, čo stačilo v IV. lige, nie

vždy musí stačiť aj o triedu vyššie,“ upozorňuje tréner, poukazujúc na to, že napriek
úspechu je stále čo zlepšovať v hernom prejave: „Ide o vyrovnanosť výkonov, prístup
a disciplínu, kde ešte stále máme rezervy.
Práve nedostatočná disciplína zohrala
podľa neho rolu napríklad v prehre so Sv.
Petrom a v domácej prehre s Imeľom. Naopak, družstvo odohralo výborné zápasy
v Hurbanove, Tvrdošovciach a aj ostatné
domáce zápasy boli veľmi dobré.“
Letná príprava sa začala 5. júla, hráči
v rámci nej odohrajú aj niekoľko prípravných zápasov. Káder sa podľa trénera nemení, k slovu sa občas dostanú dorastenci
Štuller a Dobrovický, ktorí však väčšinou
budú pôsobiť v dorasteneckom tíme. Okrem
toho sa veľké zmeny nechystajú, alebo koncom júna ešte neboli známe. MŠK Želiezovce
okrem majstrovskej súťaže už ako účastník
IV. ligy štartuje aj v pohári, diváci sa teda
môžu tešiť aj na kvalitné pohárové zápasy.
(ik)
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Róbert Szalai (nar. 21. VII. 1963 Želiezovce)
Už ako trojročnému mu bola lopta vzrušením a potešením, na stole, spoza stola ju
hádzal ako hračku, len tak pre vlastné potenie a napĺňalo ho to spokojnosťou. Neskôr si
futbal tak obľúbil, že ho hrával aj pre poteše-

na trávnik v radoch A družstva a polovicu
sezóny odohral na poste ľavého obrancu
a záložníka. Svoje vojenské roky strávil
v Českých Budějoviciach a Chebe, kde svoje
schopnosti uplatnil v B družstve RH Cheb.
„V Česku sa zápasy
spravidla odohrávali na škvárovom
ihrisku, aj teraz dokážem nájsť škváru
vo svojom kolene,
pochádzajúcu
z tých čias. Neraz
sme do šatní odchádzali takí špinaví,
že by nás vlastná
mater nepoznala.“
Keď sa vrátil do
rodného mesta, na
tréningu sa stretol
s úplne novými
tvárami. Zo starej
V roku 1977 v žiackom družstve, Róbert Szalai v hornom rade 6.
partie zostali len
zľava
Sál, Csudai, bratia
nie iných. Ako 12-ročný bol registrovaným Gulyásovci, ostatní boli bývalí ligoví hráči,
hráčom žiackeho družstva. V úvodnej časti najmä z Levíc, ako Záhorský, Jobko, Kocian,
jeho športovej kariéry zohrali významnú Hajdamár. Na trénerskej stoličke sa vystrieúlohu tréneri Tibor Sál a Viktor Virág. O tri dali Raus, Vincúr a Méhely. Robo bol mimoroky neskôr v dorasteneckom tíme usmer- riadne silný v hlavičkách, ale ani po tvrdosť
ňoval jeho futbalovú púť jeho otec v úlohe nemusel chodiť k susedom. Hrubosť mu
trénera družstva, ktorý sa stal slávnym me- však vôbec nebola blízka. Ani raz nemusel
dzi velikánmi želiezovského mužstva. Mladí ísť predčasne pod sprchy, keďže vždy mal
účinkovali v I. A triede a Nyírő, Petrovics, pred očami otcove slová, ktoré sa stali časCsudai, Janšík, Sál, Valach a Csikós priam to citovaným okrídleným výrazom: „Slovo
súperili vo valcovaní protivníkov. Nad Čajkovom napríklad vyhrali, súpera zahanbili
výsledkom 32:0. Našlo
sa družstvo, ktoré
v prestávke radšej boj
proti nim vzdalo, aby
tak predišlo prípadnej drvivej prehre.
„Prekvapený zostal aj
61-násobný reprezentant Kálmán Mészöly,
keď sme v pomere 2:
1 zdolali dorastencov
Vasasu, účinkujúcich V r. 1980, v A družstve v hornom rade 5. zľava.
v maďarskej NB1.
I keď majstrovské súťaže sme vyhrávali jeden rozhodcu je sväté písmo, väčšinou neodvolá
za druhým, nemohli sme postúpiť, keďže sme ani svoje chybné rozhodnutia.“ Bol dosť senemohli pôsobiť vo vyššej súťaži ako družstvo bavedomým futbalistom, ktorého tréneri
dospelých,“ spomína si Róbert na vtedaj- poverovali úlohami prísnej osobnej obrany
šie udalosti. Len čo zavŕšil 18 rokov, keď protivníkových útočníkov, ktorí sa tak nie
v spoločnosti Paľa Líšku, Beláka, Kokošku, veľmi dostávali k slovu pri ňom. Túto taktiCsikósa, Baku, Béreša a Sála mohol nastúpiť ku však nemal príliš v láske, lebo takáto hra

mu nespôsobovala ozajstný zážitok a pobavenie. „Vtedajší futbal nebol pretaktizovaný,
počas zápasu sme mohli premýšľať voľnejšie
ako dnes. Bolo takmer našou povinnosťou
nechať srdce na ihrisku.“ Následne sa želiezovské mužstvo stalo majstrom v I. A triede
a postúpilo do krajskej súťaže. Róbert začal
v tom čase stavať svoj dom a ako 28-ročný
zavesil kopačky na klinec. „Nútený odchod
z futbalu bolel, ale nedokázal som skĺbiť tréningy s každodenným životom. Volali ma do
Pohronského Ruskova a Tekovských Lužian,
svojmu materskému oddielu som však zostal
verný.“
Obaja jeho synovia účinkovali v bratislavskom Interi, kvôli štúdiu na univerzite však
ukončili futbalovú kariéru. Robo pracuje
v bezpečnostnej službe, vo svojom voľnom
čase sa venuje chovu poštových holubov.
(ág)

Preplávali jazero
(Balaton, ik) – Začiatkom júla sa konalo
tradičné preplávanie jazera, ktorého sa
zúčastnilo asi desaťtisíc plavcov. V tomto
roku boli medzi nimi aj Želiezovčania.
Skupinku plavcov z nášho mesta tvoril
Gabriel Nagy, Zoltán Ábel, Pavel Bakonyi
a štvrtým členom bola Agáta Ballová
z Malých Ludiniec. Trať s dĺžkou 5,2
kilometra z nich zdolal najrýchlejšie
Gabriel Nagy, ktorý skončil s časom 3
hodiny 7 minút, Pavel Bakonyi preplával
jazero za 3 hodiny 22 minút, Zoltán Ábel
a Agáta Ballová za 3 hodiny 25 minút.
K skvelému výkonu im aj touto cestou
gratulujeme.
FUTBAL

Výsledky futbalových družstiev
V. liga – dospelí – východ
Nesvady – Želiezovce 3:5 (2:2)
Rotík 3, Duchoň, Herceg
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Šamorín – Želiezovce 3:0
III. liga – starší žiaci – juh
Okoličná n/O – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Šaľa B 3:3
III. liga – mladší žiaci – juh
Okoličná n/O – Želiezovce 4:0
Želiezovce – Šaľa B 0:0

(ik)
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Ponuka na leto

Školské a kultúrne zariadenia v meste pripravili
aj na tieto prázdniny rôzne aktivity pre deti. Centrum
voľného času organizovalo začiatkom júla mestský
tábor. V rámci neho prebiehali tvorivé a športové
aktivity, účastníci navštívili kúpalisko a absolvovali
výlet do Ipeľského Sokolca a na Donovaly. V auguste
zorganizuje CVČ sústredenie futbalistov vo veku
8–11 rokov na štadióne, začiatkom augusta sa želiezovskí karatisti môžu zúčastniť sústredenia v Radave
a svoju prípravu absolvujú aj mažoretky.
Dom kultúry zorganizoval začiatkom prázdnin
diskotéku, 13. júla organizuje stretávku DJ-ov regiónu. Od 6. do 10. augusta zorganizuje v spolupráci
s fondom Čistý prameň a ROS Levice IV. medzinárodný ľudovo-umelecký tábor pri Hrone. Koncom
augusta plánuje DK hudobnú rozlúčku s letom pri
fontáne – koncert pre verejnosť, v rámci ktorého sa
predstavia interpreti z mesta a regiónu. V polovici
augusta je plánovaná výstava fotografií Ľudovíta
Göbölösa.
Mestská knižnica a múzeum pripravuje 13. júla
vernisáž výstavy Šahanské inšpirácie – grafiky študentov UVU Budapešť, 17. júla podujatie Na Petra
Pavla... – spomínanie na staré zvyky, 24. júla v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou pozorovanie neba
ďalekohľadom. Počas celého júla bude prístupná
výstava výtvarných prác žiakov ZŠ. 7.–10. augusta sa
uskutoční podujatie Soví zámoček rozpráva – hlasné
čítanie z Hontianskych povestí a z cyklu Želiezovské
spomienky. 28. augusta sa s podporou MK SR bude
konať tradičné Hľadanie pokladov mesta.
ZŠ pripravila na začiatok júla pre svojich žiakov
tábor v Hutách, kde sa deti mohli zúčastniť táborovej
olympiády, hry Boyard, zahrať si športové hry, zaplávať si a absolvovať turistické vychádzky do okolia.
V rámci tábora boli organizované aj vlastivedno-poznávacie zájazdy a zábavné večery.
Žiaci ZŠ s VJM sa počas prázdnin môžu zúčastniť troch táborov, koncom júla v penzióne Včielka
v Ipeľskom Sokolci, na prelome júla a augusta
v maďarskom Kismarose a začiatkom augusta tábora
Výlet bez hraníc pri Balatone.
Spracoval (ik)

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

8. 6. Rebeka Mia Špirková (Želiezovce), 20. 6. Emil Gallo (Želiezovce), 29. 6. Hanna Florina Paksi
(Želiezovce), 30. 6. Simona Oboňová (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť

16. 6. Ľubomír Čornák (D. Seč) – Jana Buriová (Svodov), 7. 7. Alexander Zigiň (Sikenica) – Zsuzsanna
Kozár (Maglód – MR), Erik Gálus (V. Chyndice) – Terézia Dobroviczká (Želiezovce), Tomáš Balko (Nita)
– Annamária Mihálková (Zbrojníky), Gabriel Demeter (T. Lužany) – Ildikó Dubová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Mária Csengerová 05. 07.
Ladislav Németh 10. 07.
Katarína Kaszmánová 10. 07.
Gustáv Zahoranský 16. 07.
Rozália Miháliková 16. 07.
Anton Zámečník 18. 07.
Tuan Phung Quoc 20. 07.
Dušan Kmotricza 23. 07.
Zlatica Tóthová 01. 08.
Anna Vyskoková 08. 08.
Dezider Porubský 09. 08.
Erika Vlkanová 16. 08.
Jozef Vékony 16. 08.
Gabriel Szalay 23. 08.
60
Helena Dubová 01. 07.
Juraj Režo
05. 07.
Eva Mészárosová 06. 07.
Vojtech Porubszky 06. 07.
Jaroslav Šonkoľ 09. 07.
Mária Plešinská 11. 07.
Mária Murcinová 16. 07.

Vilma Tóthová 18. 07.
Helena Duchoňová 21. 07.
Magdaléna Mikešová 22. 07.
Oľga Ambrúzová 23. 07.
Anna Marušíková 26. 07.
Mária Szalayová 29. 07.
Juraj Dostál
30. 07.
Eva Maračeková 07. 08.
Ľudovít Čábi
09. 08.
Eugen Antal
13. 08.
Jaroslav Chytil 19. 08.
Katarína Farkašová 21. 08.
Alžbeta Karková 23. 08.
Jarmila Čábiová 24. 08.
Alžbeta Szakácsová 24. 08.
Štefan Hlinka 29. 08.
70
Alexander Lontai 05. 07.
Vojtech Tóth
09. 07.
Elena Mihóková 15. 07.
Ernest Kováč 22. 07.
Rozália Šállová 02. 08.

Milan Herceg 04. 08.
Milan Herák
13. 08.
Ondrej Antal 14. 08.
Piroška Lázoková 22. 08.
Rozália Dobrovická 22. 08.
80
Mária Nagyová 11. 07.
Anna Popracová 23. 07.
Mária Zlehovecová 01. 08.
Ernest Szalai 13. 08.
Judita Benková 16. 08.
Ludovít Tóth
23. 08.
Helena Füryová 30. 08.
90
Júlia Šuchová
16. 08.
Elena Klimajová 18. 08.
Alžbeta Tóthová 29. 08.

Opustili nás – Elhunytak

17. 6. Daniel Kozač (Želiezovce, 56 r.), 18. 6. Alžbeta Teleková (Želiezovce, 81 r.), 20. 6. Mária Fuszková
(Želiezovce, 80 r.), 26. 6. Erika Oláhová (Želiezovce, 48 r.), 28. 6. Zuzana Šonkoľová (Želiezovce, 58 r.),
29. 6. Anna Feješová (Želiezovce, 78 r.), 3. 7. Priska Bandová (Hronovce, 43 r.), 12. 7. Alžbeta Lányiová
(P. Ruskov, 77 r.), 15. 7. Tibor Straňák (Želiezovce, 68 r.), 17. 7. Mária Bendeová (Želiezovce, 70 r.),

Želiezovce, Ul. SNP 26
e-shop:
www.darcekoveerotickepredmety.eu
(12-20)
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Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

(04-43)

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44
EZ

REALITNÁ KANCELÁRIA
Anikó Repková - 0907 246 470
Mierová 18, Želiezovce

LEHETNE

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností.

HIRDETÉ-

Naše obchodné zastúpenie Vám zabezpečí výhodný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou od 2,9%, až do výšky
170 000,- € a do výšky 25 000,- € bez záložného práva s dobou
splatnosti až do 30 rokov.
Hľadáme externých spolupracovníkov.
Kontaktná adresa:Kancelária OZ PSS, a.s.
Mierová 45 (Biely dom), 937 01 Želiezovce
tel.: 0915 740 138
Kontakt:
e-mail: zkuraliova@fo.pss.sk

SÉNEK
HELYE.
036/7721170
MIESTO
PRE
VÁŠ
INZERÁT

(12-12)

Cena
Lokalita
Druh
41 800,-€
Levice
2-izbový byt
31 800,-€
Želiezovce
2-izbový byt
22 000,-€
Želiezovce
2-izbový byt
34 800,-€
Želiezovce
3-izbový byt
3-izbový byt Želiezovce-zrekonštruované28 000,-€
18 800,-€
Rodinný dom Malé Ludince
60 000,-€
Rodinný dom Želiezovce
71 000,-€
Rodinný dom Želiezovce
18 600,-€
Rodinný dom Čata
24 800,-€
Rodinný dom Čata
14 800,-€
Rodinný dom Čata
32 000,-€
Rodinný dom T. Lužany
32 000,-€
Rodinný dom Hronovce
9 000,-€
Rodinný dom Trhyňa
32 000,-€
Rodinný dom Kukučinov
42 000,-€
Rodinný dom Málaš
Rodinný dom V. Ludince-zariadený 83 000,-€
42 500,-€
Rodinný dom Lontov
Rodinný dom Ipeľský Sokolec 12 990,-€
Rodinný dom Ipeľský Sokolec 24 000,-€
410 000,-€
Levice
Reštaurácia
..... a iné

Máte záujem o úver – máte nevýhodné
mesačné splátky úveru?

AZ ÖN

www.kajatrade.sk

tel.: 0908 795 945
e-mail: kszaboova_zahorecova@fo.pss.sk

Predám kompletne
zrekonštruovaný
trojizbový byt
v Želiezovciach,
cena 28.000,- €.
0917 092 613.

(12-16)

(12-15)

Opatrovateľský kurz
Účtovná kancelária

najlacnejšie v celom okrese!

vedenie kompletného účtovníctva
(jednoduché a podvojné)

Možnosť individuálneho štúdia

pre právnické a fyzické osoby

Želiezovce, Ul. SNP 26
tel.: 0918 074 888

Info: Monika Pápai, 0918 86 99 83

(12-17)

alebo gutgepflegt@gmail.com

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Dukan Pierre: DUKANOVA DIÉTA
Bratislava, Noxi 2012.
Ako rýchlo a pritom trvalo schudnúť.

Cena 10,59 €

Cena 10,92 €
Silva, D.: ŠPIÓNKA.
Bratislava, Slov.spisovateľ 2012.
Saudskoarabská púšť, Washington, Londýn – tu všade sa odohráva napínavý špionážny príbeh.
Shepardová, S.: MALÉ KLAMÁRKY – DOKONALÉ.
Cena 9,95 €
Bratislava, Mladé letá 2012.
Nikdy never peknej slečne so škaredým tajomstvom.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
kniznicazeliezovce@gmail.com
www.facebook.com/KniznicaZeliezovce

(12-18)

- aj popri zamestnaní!

Ára 4,95 €
FURFANGOS MESÉK.
Budapest, Elektra, 2012.
A nyári vakációhoz nem hiányozhat egy jó könyv. Hüvelyk
Matyi, Ravasz Panka stb.
Ára 1,29 €
JANCSI ÉS JULISKA,
Budapest, AK, 2012.
Színes matricás kifestő vákációkra kicsiknek. A Három kismalac,
Aladdin és a csodalámpa is várják az ügyes kezeket.
KULCSÁR FERENC legszebb versei. Ára 8,257 €
Bratislava, AB ART, 2012.
A vers ne maradjon ki életünkből. Szép bőrkötéses kiadás.
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* Sport *

Szalai Róbert (szül.: 1963. VII. 21., Zselíz)
Már hároméves korában
izgalmat és örömöt jelentett
számára a labda, az asztal felett, az asztal mögül dobálta
a játékszert, akkor még csak
saját lelkesedésére, de elégedettség töltötte őt el. Később annyira megkedvelte a
focit, hogy másokat is szórakoztatott vele. Tizenkét
évesen a diákcsapat igazolt
játékosa lett, Sál Tibor és
Virág Viktor edzők töltöttek
be meghatározó szerepet
kezdődő sportpályafutásában. Három évvel később
az iúsági együttesben
már az édesapja egyengette
útjait edzőként, aki valami- 1977-ben még a diákcsapatban, az álló sorban balról a 6.
kor a zselízi csapat nagyjai
között vált neves játékossá. A fiatalok az I. A hírmondónak, a többiek a ligaküzdelmekben
osztályt erősítették, Nyírő, Petrovics, Csudai, is megfordult, elsősorban lévai játékosok
Janšík, Sál, Valach és Csikós egymást felül- voltak, mint Záhorský, Jobko, Kocian és
múlva valósággal felőrölték az ellenfeleket. Hajdamár. Az edzők közül Raus, Vincúr és
A csejkőieket például 32:0-ás szégyenletes Méhely váltották egymást. Robi a fejelésben
vereséggel alázták meg. Akadt olyan csapat, rendkívül erősnek bizonyult, de a keményamely félidőben inkább feladta a küzdelmet, ségért sem kellett a szomszédba mennie. A
és ezáltal nem kínálta fel a lehetőséget egy durvaság azonban nagyon távol állt tőle.
méretes zakóra. „A hatvanegyszeres váloga- Egyszer sem állították ki, mivel mindig szem
tott, Mészöly Kálmán is megdöbbent, amikor előtt tartotta apja szállóigévé vált mondását:
2:1 arányban két vállra fektettük a Vasas NB „a bíró ítélete szentírás, s többnyire a téves
I-es ifistáit. Hiába nyertük azonban sorra a döntéseket sem vonja vissza.” Eléggé magabajnokságokat, nem kerültünk fel, mivel nem biztos labdarúgó volt, így a szakvezetők gyszerepelhettünk magasabb osztályban, mint akran bízták meg szoros emberfogással. Az
a felnőttek” – emlékszik
vissza a történésekre
Róbert. Épphogy betöltötte a tizennyolcat,
amikor Líška Pali, Belák,
Kokoška, Csikós, Baka,
Béreš és Sál társaságában
felnőtt csapattagként is
kifuthatott a zöld gyepre,
és egy fél szezont lehúzott balhátvédként és összekötőként. Katonaéveit
České Budějovicén és
Chebben töltötte, az RH
Cheb fakóban is igénybe vették játéktudását.
„Csehországban általában salakpályán zajlot- 1982, felnőtt csapat, Szalai Robi a felső sorban balról az 5.
tak a mérkőzések, még
mindig található a térdemben salak abból éppen aktuális csatár bizony nemigen jutott
az időszakból. Nemegyszer olyan koszosan lélegzethez mellette. Nem kedvelte azonban
vonultunk az öltözőbe, hogy talán saját ezt a taktikai megoldást, mivel nem jelentett
anyánk sem ismert volna ránk.” Amikor számára igazi élményt és szórakozást. „Az
hazatért szülővárosába, teljesen új arcok fo- akkori foci nem volt túltaktizálva, szabadabgadták az első edzésen. A régiek közül csu- ban gondolkodhattunk meccs közben, mint
pán Sál, Csudai és a Gulyás fivérek maradtak manapság. Szinte kötelező volt a szívünket

a pályán hagyni.” Közben a zselízi csapat az I. A osztály győzteseként a kerületi bajnokságba
került. Róbert ekkor elkezdett
építkezni, és 28 éves korában
szögre akasztotta a stoplist. „Nagyon fájt a korai kényszerbúcsú,
ám képtelen voltam az edzéseket
összehangolni a mindennapokkal. Hívtak még Oroszkára és
Nagysallóba, én azonban hű maradtam anyaegyesületemhez.“
Mindkét fia a pozsonyi Interben
futballozott, egyetemi tanulmányaik miatt viszont szakítottak
a focival. Robi egy őrző-védő
vállalatnál dolgozik, szabadideje
jelentős részét a postagalambsportra fordítja.
(ág)

Átúszták a tavat
(Balaton, ik) – Július elején tartották
meg a hagyományos Balaton-átúszást,
amelyen idén kb. 10 ezer úszó vett részt.
Városunk tekintetében figyelemre méltó az
a tény, hogy idén három zselízi lakos is részt
vett a tömeges sportrendezvényen. Zselízt
Nagy Gábor, Ábel Zoltán és Bakonyi Pál
képviselte, csoportjukat a kisölvedi Balla
Ágota egészítette ki. Az 5,2 kilométeres távot Nagy Gábor 3 óra 7 perc alatt, Bakonyi
Pál 3 óra 22 perc alatt, Ábel Zoltán és Balla
Ágota pedig 3 óra 25 perc alatt teljesítette.
Kimagasló sportteljesítményükhöz ezúton
is gratulálunk.

LABDARÚGÁS

Futballcsapataink eredményei
V. liga – felnőttek – kelet
Nesvady – Želiezovce 3:5 (2:2)
Rotík 3, Duchoň, Herceg
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Šamorín – Želiezovce 3:0
III. liga – diákcsapat – dél
Okoličná n/O – Želiezovce 7:0 (3:0)
Želiezovce – Šaľa B 3:3
III. liga – kölyökcsapat – dél
Okoličná n/O – Želiezovce 4:0
Želiezovce – Šaľa B 0:0

(ik)
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Kedves Olvasó! Hagyományainkhoz híven nyári számunkban nyelvművelő rovatunkban keresztrejtvénnyel jelentkezünk. Idei keresztrejtvényünk témája az olimpia. Beküldendő: a vízszintes 30., 32., 47., 64., a függőleges 14., 21., 25. és
49. megfejtése.
OLIMPIAI JÁTÉKOK, 2012
Vízszintes: 1. Villanyszerelési munkálatoknál alkalmazott
műanyag cső. 6. Protaktínium. 8. A Pál utcai fiúk egyik
szereplője. 11. Dísz és egyszerű gép is. 12. Gyom. 13. Idegen Zsófia. 15. Termálvizéről ismert település Komárom
közelében. 17. Nyitrai és vágsellyei jelzés a gépjárművek
rendszámtábláján. 18. Oxigéntartalmú közegben fejlődő
(baktérium). 20. Szemével észlelte. 22. Aratószerszám. 24.
… Milan – sportklub. 26. …nya – tésztaféle. 27. …-hordó.
29. Igevégződés. 30. 1948-ban rendezték meg első ízben a
„kerekesszékesek világversenyét”. Mi ennek a rendezvénynek a mai neve? 32. Az újkori olimpiai játékok egyik
megalapítója: Pierre de … báró. 34. Páratlanul rágom.
35. Adódott; volt olyan. 37. Afrikai arab főváros. 39. Vietnami nagyvárost. 41. Értéktelen holmin (jiddis kifejezéssel).
42. Betűvetés (ékezetek nélkül). 43. Azonos a vízszintes
11-gyel. 45. Kicsinyítő képző. 46. Római 101. 47. Az olimpiai játékok egyik jelképe. 52. …-szigetek. Szigetcsoport
Alaszka közelében. 53. Egy délutánt … (= egy egész délutánon keresztül jégkorongozó). 55. Idegen összetételekben
kettősséget jelöl. 56. Csirkefogó. 58. A határozói igenév
képzője. 60. Londoni és. 62. Meg-… – hozzáadás, megtoldás.
63. Szórakozóhely. 64. 1992-ben Magyarország 11 aranyérmet szerzett a nyári olimpiai játékokon. Hol volt ebben az évben
az olimpia? 65. … nyílt szemekkel bámul.
Függőleges: 1. Szerkezet. 2. Ilyen alakzatban repülnek a vadlibák.
3. Páros pengő. 4. Ének olaszul. 5. Bizalmas köszönés. 6. Folyó ÉszakOlaszországban. 7. Az egyenruha hajtókájára varrt szövetcsík névelővel. 8. … László József, a golyóstoll feltalálója. 9. Hangosan odadob (!).
10. Juttat. 13. Kampós szaglószerv. 14. A magyar olimpiai csapat itt
16 aranyat, 10 ezüstöt és 16 bronzot szerzett 1952-ben, és a hivatalos pontversenyben a 3. helyen végzett. 16. Nyit. 19. Bárium. 21. Az
ókori olimpiai játékokat Nagy … császár pogány rendezvénynek
minősítette és betiltotta. 23. Gabonát betakarít. 25. Itt tartották

1924-ben az első téli olimpiai játékokat. 26. Kevert Tahiti. 27. Baedeker elején olvasható. 28. Tavaszi hónap nevének idegen változata.
30. Ólom. 31. Középkori énekmondó. 32. Csatorna közismert olasz
szóval. 33. Csomag is, lapu is lehet ilyen. 36. Esterházy …, Franz
Schubert egyik zselízi tanítványa. 38. „A” küzdelem vége. 40. Szaggat.
41. Richard Strauss egyik operája. 44. Kurjantó. 45. Ez … – ezekkel a
szavakkal kezdődik Kodály Zoltán: Villő c. kórusműve. 48. Páratlan
metszettel. 49. Itt rendezték az első újkori olimpiát. 50. Többszörös
EMeRTon-díjas dalszerzőt, énekest. 51. Párosan igaz. 52. A paszuly.
54. Vámosladánnyal és Garamszentgyörggyel szomszédos település.
57. Kevert éle. 59. Menyasszony. 61. Doktor. 63. Bulgária nemzetközi
személygépkocsi-jelzése.
Összeállította: Horváth Géza

Regionális fürdőmustra - árak, nyitvatartás
Podhajská
Vadas Termálfürdő
Párkány
Margita-Ilona,
Léva
Santovka Wellnes,
Szántó

Ár felnőtt/gyermek

Nyitva tartás

5,50/3.50 €

Hé – 13:00 –19:00
Ke—Va – 09:00–19:00

7/3.50 €

Hé—Va – 9:00–20:00

2.60–3.50/1.00–2.60
€

Hé—Va – 9:00–19:00

Vízhőmérséklet
27—38 °C
26—36 °C
25 °C

3.50–4.50/2–3.50 €

Hé – 12:00–19:00
Ke—Va 09:00–19:00

24—26 °C

Termálfürdő, Komárom

2.00/1.40 €

Hé—Va 10.00–20.30

25—36 °C

Termálfürdő, Pat

4/2 €

Hé—Va 7:30–20:00

Érsekújvári strandfürdő

4/2 €

Tardoskeddi fürdő

2/1 €

10:00–18:00

Dudinka – Gyűgy

5/2 €

Hé—Va 9:00–20:00

Hé—Va 9:00–20:00

27 °C.
28—35 °C

28—33 °C

A Comenius Gimnázium
újabb sikere
Az Országos Kulturális Központ a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztériumával karöltve
az idén 18. alkalommal hirdette meg drogellenes
tematikájú nemzetközi képzőművészeti versenyét Az élet örömei címmel.
A versenybe Martosy Ilona tanárnő vezetésével iskolánk két diákja is bekapcsolódott,
mégpedig Šereš Viktória (I. o.) és Torma István
(II. o.).
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2012. június 5-én volt a Pozsonyi Vár Galériájában. Nagy
örömünkre Torma István alkotása különdíjat
kapott.
Nagyon büszkék vagyunk Istvánra, és gratulálunk neki.
A díjazott alkotások jelenleg is a galériában
vannak kiállítva, de hamarosan útra kelnek, hogy
Európa más országaiban is gyönyörködhessenek
bennük.
Cserba Katalin, igazgatónő
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A Comenius Gimnázium versenyeredményei a 2011/2012-es és a 2010/2011 tanévekben
Köztudott, hogy egy érdeklődő
diáknak a Comenius Gimnáziumban a hagyományos tanórák
mellett számos lehetősége nyílik,
hogy bővítse ismereteit, megméretesse magát különféle versenyeken, projektekben vegyen részt és
nem utolsó sorban kiránduljon,
szórakozzon. Ezt támasztja alá az
eseménynaptárunk is, ami több
mint 100 rendezvényt, versenyt
foglal magába. A teljes eseménynaptár megtekinthető iskolánk
honlapján (www.comgim.sk Eseménynaptár címszó alatt).
Gimnáziumunk legjobb diákjai
az elmúlt két tanév során is kimagasló eredményeket értek el.
2011/2012
Magyar nyelv és irodalom
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny (Felkészítő tanár:
Gubík Mária): Récsei Noémi
(III.) – országos 1. hely, arany
sáv; Melczer Ákos (III.) – megyei
bronz sáv;
Cséfalvay Alapítvány pályázata
(Felkészítő tanár: Gubík Mária):
Volter Teodóra (III.) – 2. hely;
Esszépályázat a Magyar Kultúra
Napja alkalmából (Palóc Társaság) (Felkészítő tanár: Gubík
Mária): Récsei Noémi (III.) – 3.
hely;
Jókai vetélkedő – csapatverseny
(Felkészítő tanár: Jankus Zsolt):
Goda Nikoletta (II.), Javorka

Noémi (III.), Volter Teodóra (III.)
– 3. hely;
Médiasztár (Felkészítő tanár: Gubík
Mária): Volter Teodóra (III.) – 2. hely;
Kárpát-medencei Csengey Dénes
Szavalóverseny (Felkészítő tanár:
Gubík Mária): Récsei Noémi
(III.) – döntő, különdíj
Szlovák nyelv és irodalom
Poznaj slovenskú reč (Felkészítő
tanár: Dóka Erika): Jurkovsky
Valéria (III.) – országos 1. hely
Angol nyelv
Angol nyelvi olimpia (Felkészítő
tanár: Bogolepova Klára): Kiss
Bálint (III.) – kerületi 5. hely
Matematika
Felvidéki Magyar Matematikaverseny (Felkészítő tanár: Jalsovszky Horváth Kinga): Goda
Nikoletta (II.) – 4. hely
Képzőművészet
Az év plakátja – 2012 (Koordináló tanár: Cserba Katalin):
Torma István (II.) bekerült azon
50 alkotó közé, akiknek a műve a
vándorkiállítás része
Prečo som na svete rád (Koordináló tanár: Martosy Ilona): Torma István (II.) – különdíj
Sport
Röplabda fiúk (felkészítő tanár:
Kepka Márk): körzeti 2. hely
– Holop Zoltán (IV.), Tóth Ádám
(IV.), Németh Dániel (VIII.),
Sajka Róbert (III.), Kováč Tibor
(III.), Torma István (II.) és Né-

meth Zsolt (III.)
2010/2011
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanár: Gubík Mária)
Szép Magyar Beszéd: Volter Teodóra (II.) – különdíj, országos
4. hely;
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny: lírai színpad
(Csicsmann Dániel (I.), Jurkovsky Valéria (II.), Kis Markéta (II.),
Récsei Noémi (II.), Volter Teodóra (II.)) – arany sáv; Riczo Dániel
(VI.) – bronz sáv;
Mikszáth-esszépályázat: Volter
Teodóra (II.) – 1. hely;
A Palóc Társaság esszépályázata:
Holop Zoltán (III.) – 2. hely, Volter Teodóra (II.), Klimaj Viktória
(VI.) – dicsérő oklevél;
Szövegértelmezési
Anyanyelvi
Vetélkedő: Majtán Krisztina (VI.)
– 2. hely
Angol nyelv (Felkészítő tanár:
Bogolepova Klára)
Angol nyelvi olimpia: Nyúl Dóra
(I.) – járási 6. hely; Alföldi Nikolett (IV.) – 2. hely;
Drámafesztivál, Nyitra: elismerés
a legjobb zenei és hanghatásokért
Matematika (Felkészítő tanár:
Jalsovszky Horváth Kinga)
Matematikai olimpia – kerületi
sikeres megoldók: Szabó Ákos
(IV.) – 9. hely, A kategória; Kiss
Bálint (II.) – 4. hely, B kategória;
Goda Nikoletta (I.) – 9. hely, C

kategória;
Felvidéki Magyar Matematikaverseny: Goda Nikoletta (I.) – 11.
hely; Jurkovsky Valéria (II.) – 7.
hely;
Kenguru – nemzetközi matematikaverseny: Kiss Bálint (II.) - 6.
hely; Jurkovsky Valéria (II.) – 15.
hely, Tóth Ádám (III.) - 19., Goda
Nikoletta (I.) - 30. hely
Fizika (Felkészítő tanár: Šoóky
Krisztián)
Korešpondenčný seminár z fyziky: Goda Nikoletta (I.) – sikeres
megoldó;
Biológia (Felkészítő tanár: Martosy Ilona)
Biológiai olimpia: Klimaj Viktória
(VI.) – országos 10. hely;
Földrajz (Felkészítő tanár: Tóth
Boglárka)
Taktik Výzva: Kiss Bálint (II.)
– 4. hely; Zsigmond Tibor (VI.)
- 9. hely;
2012. június 20-án a gimnázium
mellett működő szülői munkaközösség létrehozott egy ösztöndíj
alapot, amely – köszönhetően a
helyi és környékbeli iskolabarátok
támogatásának – a gimnázium
legtehetségesebb diákjait hivatott
segíteni. Idén Goda Nikoletta
(II.), Torma István (II.), Jurkovsky
Valéria (III.), Récsei Noémi (III.)
és Volter Teodóra (III.) nyert
ösztöndíjat.
-jhk-

7mérföldes csizmában hetedhét országon át
Hol volt, hol nem, egyszer 4 kis tigris meg
egy anyatigris elhatározta, hogy Csizmás
Kandúrhoz hasonlóan felveszi lábára a
hétmérföldes csizmát, és az előttük álló megmérettetésekben felveszi a kesztyűt is... lehetne ez egy mesekezdet is, de jöjjön a realitás:
A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
IV. B osztályos tanulói
idén is nagy lelkesedéssel kapcsolódtak
be a „7mérföldes
csizmával
hetedhét
országon át” elnevezésű mesevetélkedőbe.
4-fős csapatot alkotva
Klimaj Fanni, Gašparik Tamás, Petrovics
Krisztina és Varga
Rebeka „TIGRISEK”
csapatnévvel képviselte iskolánkat. A Zselízen megrendezett
körzeti fordulóban az 1. helyet, a Vásárúton
megrendezett területi fordulóban a 9. helyet,
majd a szintén vásárúti helyszínű országos

versenyben az előkelő 5. helyet szerezte meg
a csapat 16 versenyző csapatból.
A versenyre való felkészülés során a tanulóknak 20 mesével kellett tüzetesen megismerkedniük, ezenfelül pedig előkészítő jellegű
feladatok tömkelegét kellett megoldaniuk.
Nemcsak az értő olvasás képességére volt
szükségük ehhez
a versenyzőknek,
hanem
számos
más
készségre
és képességre is,
ugyanis a meséket
különböző szempontok
alapján
elemezték is a gyerekek. A vetélkedő
minden fordulója
nagyon
igényes
feladatokat tartalmazott, melyeknek szinte mindegyike azt
célozta meg, hogy mennyire képesek a tanulók odafigyelni a legapróbb részletekre. A
helyzetet nehezítette, hogy az egyes fordulók

feladatait a gyerekek csak a vetélkedőn kapták meg, tehát előre nem tudhatták, milyen
feladatok, milyen kérdések lesznek.
Húsz mese egyidejű feldolgozása nagyon
nagy odafigyelést, rengeteg idő- és energiaráfordítást igényelt mind a tanulóktól, mind
a felkészítőtől. Felkészítő tanító néniként
elmondhatom, hogy a felkészülés minden
perce megérte a fáradozást, és nem csupán
azért, mert szép helyezést értünk el ezen a
rangos döntőn, hanem azért is, mert jó volt
megtapasztalni tanulóim hihetetlen elszántságát, töretlen munkakedvét, motiváltságát.
Jó volt látni, milyen iramban fejlődnek olvasástechnikai és szövegértési képességeik, és
mennyi új ismeretre tesznek szert.
Rendkívüli erőfeszítésük gyümölcse nemcsak
az lett, hogy különböző jutalomtárgyakat és
emléklapot hoztak haza magukkal. Munkájuk
és kitartásuk hozadéka az a hatalmas sikerélmény lett, mely egy egész életre szóló útravalóval látta el ezeket a tanulókat.
Horváth Csilla,
a tanulók felkészítő pedagógusa
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A 3. sakkligába való továbbjutás csak egy hajszálon, egyetlen ponton múlt
(Befejezés.)

Más sakkhírek

2011-ben befejeződött a sakk-tisztségviselők választási időszaka. A tagság döntése alapján a
sakk-klub elnöke a következő 5
éves időszakra Kuruc István lett.
A stafétát a zselízi sakk-klub második elnökétől, Ján Machníktól
vette át, aki 20 éven át állt a klub
élén. Az első elnök Nagy Árpád
volt, aki 30 évig töltötte be az
elnöki tisztséget. Az új elnöknek
gratulálunk, és a jövőben sikeres
éveket, sok tehetséges sakkozót
kívánunk.
Mint ahogy azt már említettük, a
2011-es év jubileumi volt, hiszen
ekkor ünnepeltük a zselízi versenysakk 50. évfordulóját. Az évforduló
jegyében megrendezett ünnepségek arra köteleznek bennünket,
hogy legalább újabb 50 évig folytassuk a tevékenységet a sakkozás
hagyományaiban. Az ünnepség
mellett meg kell említenünk,
hogy
kísérőrendezvényként
kiállítást is szerveztünk Caissa
istennő zselízi sakk-kincsei címmel, továbbá megtartottuk a város polgármesterének serlegéért
folyó sakktorna 14. évfolyamát.
A kultúrház épületében berendezett kiállítást több mint egy hétig
tekinthették meg az érdeklődők.
A tornát az esztergomi Kovács
Géza nyerte meg. A díjakat a
város polgármestere, Bakonyi
Pál adta át.
Az ünnepeltek közt voltak az
alapító tagok is, Nagy Árpád,
Mészáros Béla és Koncz András,
akiket ebből az alkalomból városi
kitüntetéssel jutalmaztak.

Zsombor végzett, harmadik pedig Ábel Dávid lett.
2012. január 21-én tartották
Oroszkán a község serlegéért
folyó sakktornát. Nyolc tanuló
nevezett be a versenybe. Az első
helyen végzett, így a község bajnoka Kristína Čermáková lett,
második Levický Nikolas, harmadik pedig Katona Ádám lett.
Ebben az időszakban volt a farnadi alapiskola tanulói közt folyó
verseny is – az eredmények nem
ismertek.

Klubtorna

A téli hónapokban rendezett, a
sakk-klub bajnoka címért folyó
hagyományos tornán idén a klub
bajnoki címét Jozef Kakačka
nyerte el. A második-harmadik
helyen, egyenlő pontszámmal
František Memersheimer és Koncz
András végzett. Sajnos, Koncz
András részére ez a verseny az
utolsó volt, mert váratlanul távozott az élők sorából. Olyan sportolót búcsúztattunk, aki testben
és lélekben ennek a sportágnak
szenelte magát. Első, sakkban
elért bajnoki címét 1958-ban, 14
éves korában szerezte a Zselízi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. 1961-ban alapító tagja
volt a Zselízi Slovan Testnevelési
Egyesület Sakkszakosztályának.
Segítségével tudott a szakosztály
a járási versenyből továbblépni
a körzeti osztályba, majd a Közép-szlovákiai, később Nyitrai
kerületi 3. Ligába. Tudását kihasználta az edzői-metodikai
munkában, az új klubtagok beta-

Iskolai tornák az iskola bajnoka címért

2011. október 27-én rendezték
meg a nagysallói alapiskolában
az alapiskola bajnoka címéért
folyó sakktornát. Húsz tanuló
vett részt a megmérettetésen.
Első helyen végzett, így az iskola
bajnoka lett Peter Žiga, a második helyen Marta Petrovičová
végzett, harmadik pedig Miloš
Guzman lett.
2011. december 14-én rendezték
meg a zselízi magyar alapiskolában az alapiskola bajnoka címéért folyó sakktornát. Tizenhat
tanuló vett részt a megmérettetésen. Első helyen végzett, így az
iskola bajnoka lett Štugel Patrik,
a második helyen Sárai Bálint

nításában. Aki ismerte, szenteljen
emlékének néhány pillanatot!
De a sakkélet megy tovább
– a bánat és az öröm pillanatai
váltják egymást. Nemrégiben
lehetőségünk nyílt gratulálni
Béla bácsinak, Mészáros Bélának,
92. születésnapja alkalmából. Az

alapító tagok egyikeként ma
is aktívan játszik. Az elmúlt
idényben hétszer szerepelt az
V. ligában és szép eredményt
ért el – 3,5 pontot. Még sokáig
maradjon meg körünkben, és
ne veszítse el legendás érzékét
a sakk iránt! Álló sor: Jozef
Kakačka, František Memersheimer, Dušan Forbak, Süveg
Zoltán, Farkas István, Kovács
József, Ján Machník, első sor
balról: Bóna Ervin, Kuruc
István, Mészáros Béla, Nagy
Árpád és Mézes Attila.

Sakk az iskolákba

A Nemzetközi Sakkszövetség, a
FIDE és a Szlovákiai Sakkszövetség új projektet szervez. A
rendezvény Sakk az iskolákban
cím alatt fut, és célja, hogy
minél több alapiskolás tanulót
szólítson meg ennek a sportnak.

A tervek három évre szólnak.
Célul tűzték ki, hogy 3 x 100
iskolát kapcsoljanak be ebbe a
mozgalomba. El kell mondani,
hogy az első évben már 150
iskola bekapcsolódott, akik
tankönyveket, sakk-készletet és
mágneses fali sakktáblát kaptak
kölcsönbe. Örömmel állapítjuk
meg, hogy köztük vannak a
deméndi, garamszentgyörgyi
és oroszkai alapiskolások is. Az
utóbb említettek már az iskolai
szakkörön kívül is találkoznak
saját sakk-klubjukban, és lehet,
hogy ősszel önálló egyesületként bejelentkeznek az 5.
sakkligába. Szurkolunk nekik.
És a többi iskola? Felébrednek?
Bekapcsolódnak? Például a
nagysallói, a farnadi alapiskola,
az ipolyszakállosi vagy a zselízi
magyar alapiskola...?
MJ

Családias hangulatban…
Gyermek- és gyülekezeti napot tartottak június második szombatján a zselízi református templomban és a templom kertjében.
A rendezvény író-olvasó találkozóval kezdődött, amelyen a szép
számban
összegyűlt
felnőttek és gyermekek Miklya-Luzsányi
Mónikával, a Narnia
Tábor
megálmodójával ismerkedhettek
meg. Volt könyvvásár,
a gyerekeknek játék
minden mennyiségben
és ügyességi versenyek,
alkotóház, zoknibábkészítés, hintázás, foci és Csillagok háborúja-beli fénykard-harc is.
A résztvevőket a templomkertben gulyás, frissítők és édesség várta, amelyek mellett a felnőttek kötetlen beszélgetéssel múlatták az
időt. A Révész házaspár hosszan tartó igyekezetének köszönhetően
a találkozó minden mozzanatában jelen volt az a családias légkör,
amely láthatatlan kapocsként kötötte össze a résztvevőket. Ezzel
magyarázható az is, hogy a református közösség rendezvényei nagy
érdeklődésnek örvendenek. A gyülekezeti rendezvényt az egész nap
folyamán fenyegető időjárás is kegyeibe fogadta, hiszen az eső csak
késő délután eredt el, teret hagyva ezzel napközben a szórakozásnak, hogy aztán a befejezés a hitnek és Istennek szentelve valósulhasson meg.
(ik, foto: Révész Csilla)
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Hova utazik el idén nyáron? Hol tölti
a nyári szabadságát, szünidejét, és tervei
szerint miben különbözik majd az idei nyár
a tavalyitól? Ilyen kérdésekkel fordultunk az
utca emberéhez Zselízen. Íme a válaszok.
Papanický Jánosné (Tergenye): Mi, idősek,
nem nagyon tudunk itt a faluban mit csinálni. Van nyugdíjasklubunk, oda eljárunk, szórakozunk. Most már szép a falunk, nagyon szép
kultúrházunk van, uniós programból újítottuk
fel. A falut is nagyon szépen rendbe teszik.
Minden csütörtökön a nyugdíjas klubba
járunk. Nyaralni is csak a klubból szoktunk
járni, például Nagymegyerre. Idén talán elmegyünk Gyűgyre az unokával, aki 20 éves,
és vállalja a nagymamáját.
Banda Ádám (Zselíz): Zselízről származom,
garami gyerek vagyok, és tavaly a Garamon
voltunk. Horgásztunk meg főztünk, ott voltunk, fürödtünk, meg nőztünk is. Máshova
nem járunk nyaralni, csak ide a Garampartra.
Melczer Gábor (Zselíz): Váltakozva járunk
nyaralni, egyik évben a tengerhez, a következőben pedig Magyarországra szoktunk
menni, főleg fürdőhelyekre. Idén a tenger
éve van, meglátjuk melyik tengerpartot
választjuk.
Kovács Anita (Zselíz): Többnyire Magyarországra járunk nyaralni. Idén is oda készülünk,
tavaly is ott voltunk, tavaly előtt viszont nem
voltunk sehol.
Balázsiková Sabina: Nyaralni többnyire a
Tátrába és Magyarországra, a Balatonhoz
járunk. Minden évben elmegyünk mindkét
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Job Expo 2012
Nyitra (šh) – Az Agrokomplex kiállítási
csarnokaiban május 10—11-én szervezte
meg a Munka-, Szociális- és Családügyi
Hivatal a Job Expo 2012 munkavásárt, amelyet ezúttal összekötöttek a XIV. nemzetközi
munkabörzével, amelyen bemutatkoztak
a munkaadók, valamint tájékoztattak az
EU országainak munkalehetőségeiről az
EURES tanácsadói. A munkaadókon és
a munkaközvetítő ügynökségeken kívül
lehetőség nyílt a különféle tanácsadó és
személyzeti ügynökségek szolgáltatásait is
igénybe venni – az érdeklődők tesztelhették
képességeiket, nyelvi adottságaikat, ismereteiket, és részt vehettek szemináriumokon,
ahol megtudták, hogyan kell egy állásinterjún részt venni, hogyan kell megfelelő munkahelyet találni, hogyan lehetünk sikeresek
munkahelyünkön, ill. hogyan kell vállalkozásba fogni. Már az eseményen is sor került
néhány munkamegbeszélésre.
Szlovákia legnagyobb munkahelyi vásárán
helyre. A gyerekek szeretnek oda járni, ezért
nem változtatunk.
Csonková Irena: Családommal keletre
járunk minden évben, mivel onnan származom. Ilyenkor elmegyünk Sátoraljaújhelyre,
Tőketerebesre, a Síravára. Szeretek visszajárni oda.
Manuela Birdáčová (Garamszentgyörgy):
Tavaly ellátogattunk Olaszországba a családommal. Idén még nem tudjuk, hova megyünk
nyaralni, de szeretnék eljutni Spanyolországba.
Feldolgozta: Borsos Boglárka,
Kreková Hajnalka

A Comenius Gimnázium
diákja Nyitrán

Minden évben doc. Ing. Milan Belica, PhD., Nyitra megye
elnöke, kitüntetéseket ad át azoknak a diákoknak, akik az elmúlt
tanévben a tanulmányi versenyeken a legsikeresebbek voltak. Az
idén iskolánkból
Récsei
Noémi
III.
osztályos diákot érte az
a megtiszteltetés,
hogy
részt vehetett
a
június
13-án tartott
ünnepélyes
aktuson. Noémi az idén a
XXI. Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai
Színpadok Versenyén ért el I. helyezést. A versenyre Gubík Mária
tanárnő készítette fel.
Az oklevelet és az ajándékcsomagot doc. Ing. Milan Belicától,
PhD., Nyitra megye elnökétől és PhDr. Ľubica Libovától, PhD., az
oktatási osztály vezetőjétől vette át. Gratulálunk! Cserba Katalin

a belépés díjtalan volt, sőt a munkaügyi
hivatalokban nyilvántartott munkakeresők
visszaigényelhették útiköltségük egy részét
is. Megkérdeztünk néhány résztvevőt tapasztalatairól: „Csupa olyan ügynökség van
itt, amelyek biztosítanak ugyan munkát, de
csak azért, hogy élősködhessenek rajtunk
– mi kevés fizetésért dolgozunk, mert keresetünk egy részét ők kapják meg, anélkül, hogy bármit kellett volna csinálniuk”
– mondja egy 35 év körüli nő, a többiek meg
bólogatnak. Az aranyosmaróti 29 éves Karol
már optimistább, sőt a nyitrai 23 éves Martin is, utóbbi szívesen vállalna raktárosként
állást külföldön.
„Olyan állásokról van szó főleg, amelyeket
középiskolai és főiskolai végzettséggel lehet
betölteni, de keresettek a szakmunkásképzőt
végzettek is, a különféle gépsorokra. Több
nagyvállalat is részt vesz az eseményen,
mint pl. a Samsung Galanta, Kia, Volkswagen..., de főleg ügynökségek vannak
jelen, a nagyobb cégek mukaerő-válogatást
tartanak” – mondta Mgr. Jozef Mesároš, a
Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal
munkatársa.
Megállapítható, hogy az idősebbek a munkahelykeresés terén szkeptikusabbak voltak,
míg a fiatalok inkább optimisták. Többen
átadták előre sokszorosított életrajzukat, és
reménykedve várják, hogy az ügynökségek
valamelyike a közeljövőben megszólítja
őket.
Minden résztvevő sorsoláson vett részt, melyen nyelvtanfolyamot, ill. londoni nyelvtanfolyamon való részvételt nyerhetett.

Országos első!
A Poznaj slovenskú reč – Ismerd
a szlovák nyelvet! elnevezésű verseny
országos döntője 2012. június 13–15-én
volt Nyitrán. A Comenius Gimnáziumot az idén Jurkovsky Valéria, a III.
osztály tanulója képviselte, aki megvédte a kerületi fordulóban szerzett elsőségét, és ismét a III. kategória győztese
lett.
A résztvevők első feladatként az
olimpiai játékokról szóló tudományos-ismeretterjesztő szöveget interpretálták, a második részben pedig tudásukat
önálló szövegalkotásban mérték össze,
amelynek műfaja elmélkedés volt.
A versenyzők 5 téma közül húztak egyet, amelyet a felkészülés után
a vázlat felhasználása nélkül kellett előadniuk. A harmadik részben 10
megadott szó felhasználásával kellett összefüggő szöveget alkotniuk,
majd előadniuk.
Valika nemcsak olvasottságával, természetes intelligenciájával és
kreativitásával emelkedett ki a mezőny többi tagja közül, hanem gazdag
szókincsével és helyes nyelvhasználatával is. Ez a kiemelkedő eredmény
ékes bizonyítéka annak, hogy szorgalommal és kitartással mindent el
lehet érni. Szívből gratulálok, és sok sikert kívánok a továbbiakban is.
Dóka Erika
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Művészeti alapiskola: több mint 50 rendezvény
A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulói a múlt tanévben különféle versenyeken vettek részt, ahonnan szép eredményekkel, oklevelekkel tértek haza. Rendkívül jó
eredményeket ért el a zenei szakosztály, ahol
a már hagyományosan sikeres hangszerek,
mint pl. a zongora vagy a fúvós hangszerek mellé csatlakozott az ének is. A zselízi
művészeti iskola tanulói sikereket érnek el
énekversenyeken is, Horváth Diana énektanár vezetésével.
A versenyeken kívül az iskola tanulói részt
vettek koncerteken, kiállításokon és külön-

az igazgató.
Eddig példátlan esemény is történt, a gyerekek betanulták Az udvaron című musicalt,
amely a művészeti alapiskola minden
részlegén munkát adott a növendékeknek. „A zenei részleg tanulói énekesekként és zenészekként mutatkoztak be,
mivel a darabot saját zenekar kísérte.
A mű sikeréhez hozzájárultak a táncosok is, akik szintén felléptek benne,
és az előadást country-tánccal fejezték
be. A kosztümök és a díszletek a képzőművészeti részleg növendékeinek keze

A Franz Schubert Művészeti Alapiskola 2011/12-es tanévben elért legjelentősebb sikerei
Acsaj Lea – 3. hely a Pacsirta járási versenyen
Ľudovít Štefanec – 1. hely országos szaxofonversenyen
Mézes Attila – 2. hely országos klarinétversenyen
Veronika Pečeňová – ezüst sávos minősítés a Piano modern ritmusban országos versenyen
Kristína Lampertová – ezüst sávos minősítés a Piano modern ritmusban országos versenyen
Balázs Noémi – elismerő oklevél a Miloš Ruppeldt Napok országos versenyen előadott énekszámért,
arany sávos minősítés a Pink Song 2012 országos énekversenyen
Kristína Michlová – bronz sávos minősítés Pink Song 2012 országos énekversenyen
Ambrus Ildikó – bronz sávos minősítés a Pink Song 2012 országos énekversenyen

féle fellépéseken. „Tanítványaink ebben
a tanévben 27 alkalommal vettek részt koncerten, 3-szor musicalben és 25 alkalommal
kiállításon” – mondta Július Klimo, az iskola
igazgatója, és mutatja a februári újságcikket,
amelyben egy olvasó hölgy azt bírálja többek
között, hogy a művészeti alapiskola tanulói
nem voltak a karácsonyi Schubertiádán.
„Ezekből a számokból is kitűnik, hogy tanulóink igen leterheltek, senki nem várhatja
el tőlük, hogy mindenütt ott legyenek, főleg
nem a felnőttek rendezvényein” – teszi hozzá

munkáját dicsérik” – mondta az igazgató,
és megjegyezte, hogy nagyon kedvező volt
az előadás fogadtatása a helyi óvodások
körében, akik néhány dalt meg is tanultak,
és együtt énekelték a szereplőkkel. Az előadás hangosítása magas szinten történt, lézer
effektusokat is bevetettek.
„A dallamokon kívül – a kottákat az oktatási
folyamat keretében vásároltuk – az egész
musicalt saját erőből hoztuk létre. Létrejöttében közreműködött: Horváth Diana, Banda
Jenő és Ľubomír Neviďanský” – mondta az

igazgató, aki szerénysége miatt elhallgatta,
hogy a sikerben nagy szerepet játszott az ő
szervezési munkája is. Hozzátette még, hogy

az előkészületek során rendkívül igényes volt
az egyes tevékenysége koordinálása, tehát az
énekesek, a zenekar és a táncosok összehangolása. Nem titkolja el csalódottságát sem: annak
ellenére, hogy kellően propagálták a musical bemutatóját, a szülőkön és a szereplőkön kívül alig
volt más felnőtt nézője a darabnak. Ámde annál
forróbb volt a fogadtatás az óvodások, valamint
a környező falvak részéről, ahol a művészeti alapiskola musicalje nagyon kapós volt. Június végén
bemutatkoztak a nagysallói iskolásoknak.
Az említett fellépés egyike volt az idei tanév
utolsó előadásainak. Az iskola újabb sikeres
évének évzárójára a református templomban
került sor, melyen már hagyományos módon
közös koncertet adott az iskola és a Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola Franz Schubert
Gyermekkara.
(ik)

Tanévzáró a szabadidőközpontban
A tanév végének közeledtével a zselízi szabadidőközpont részlegei
sorra bemutatkoztak különféle sport, zenei, tánc, képzőművészeti
eseményeken, fellépéseken vagy versenyeken.
A karatésok májusi versenye után (az erről szóló írást a Zselízi
Hírmondó előző számában olvashatták) a mazsorettek mutatták be tánc- és mozgásművészetüket
Nagysallón a mazsorettcsoportok 9. regionális
találkozóján.
A szabadidőközpont május végén honismereti
vetélkedőt rendezett az alapiskolák 4. osztályos
tanulói részére. A gyerekek két fordulóban (szlovákiai ismeretek tesztekben és történelmi emlékek
felismerése) versenyeztek. A győztes Katarína
Gieronová (4. A) lett Kristína Opavská (4. B) és
Natália Kandráčová (4. A) előtt. Egy héttel később
következett a természettudományi vetélkedő a 3.
évfolyamok számára. Egy tesztből állt, amelyben
a növények, termések és levelek meghatározása, valamint az élőlények felismerése, állatok,
legelterjedtebb emlőseink nyomainak, hangjának felismerése volt
a feladat. Ebben a versenyben a győztes Jakub Koprla lett, második
Ema Feješová, harmadik pedig Vivien Halászová, mindannyian a 3.
A osztály tanulói. Mindkét vetélkedőn 20 tanuló vett részt. A legjobbak
könyvjutalomban részesültek, oklevelet kaptak, és minden versenyző
édességet kapott.

A szabadidő-tevékenység gazdagítását célozta június 4-én a gyermeknapi vidám délután. A központ épülete mögött elegendő tér
van a játékra, versenyre, az édes jutalmat az IMFOOD Slovakiának,
személy szerint Ing. G. Valachnak köszönhetik a résztvevők. Az egész
rendezvényt, amely a Franz Schubert Művészeti Alapiskolával való
közös együttműködésnek köszönhető, élő zene tette kellemesebbé,
a tanárok és növendékek előadásában. Június utolsó előtti szombatja
a szabadidőközpontban a mozgás
és a zene jegyében telt – aerobik
maraton (zumba, testformálás,
pilátes).
A tanév végén bemutatkoztak
a képzőművészeti körök tagjai is.
A szabadidőközpontban két ilyen
irányultságú kör tevékenykedik:
alkotó műhely és képzőművészeti
anyagfeldolgozás. Június 19-től 25-ig a kultúrházban állították ki
a gyerekek év közben készített munkáit. Bemutatták azt is, hogy
milyen sokféle természetes anyagból és műanyagból képesek művet
alkotni, amelyek aztán dísztárgyakként, dekorációs anyagként és sok
esetben ajándékként szolgáltak. A kiállítást rövid kultúrműsor előzte
meg – felléptek a mazsorettek, táncosok, gitárosok.
(cvč)
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Zselízi nővért tüntettek ki
Körülöttünk is élnek emberek,
akik a maguk módján különlegesek. Ezt akkor tudatosítjuk,
ha elgondolkodunk a különleges
szó jelentésén. Általában nem az
ún. celebek kivételesek, tisztelet
a kivételnek, sokkal inkább pl.
azok az emberek, akik embertársaikért többet tesznek, mint
a nagy többség. A természet
műve-e, ha valaki minél többet
dolgozik, annál kevesebb ideje
jut erről beszélni, vagy maga
az elfoglaltság okozza-e, hogy
ezeknek az embereknek a kivételességéről csak akkor szerzünk
tudomást, ha valaki hivatalosan
is értékeli őket?
Ilyen lehet Molnár Júlia története is. A lekéri pszichiátriai kórház
kábítószerfüggők
osztályának
főnővére május végén a nővérek
nemzetközi napja alkalmából
vette át a Fehér Szív-kitüntetést Silvia Gašparovičovától,
a köztársasági elnök feleségétől.
A kitüntetés ünnepélyes átadása az elnök feleségének és
Zuzana Zvolenská egészségügyi
miniszter védnökségével történt. A Fehér Szív olyan magas
rangú szakmai kitüntetés, amellyel a Nővérek és Szülésznők
Szlovákiai Kamarája jutalmazza
tagjait. A kitüntetés a kamara
szerint a humán kommunikáció és a minőségi gondoskodás

megnyilvánulása. A nővéreket
négy kategóriában saját kollégáik
javaslata alapján regionális vagy
országos szinten jutalmazzák:
nővér/szülésznő, menedzser, pedagógus és rendkívüli kitüntetés.
A lekéri pszichiátrián dolgozó
nővérek szekcióbizottsága javasolta, hogy Molnár Júliát jutalmazzák a Fehér Szív menedzserkitüntetéssel, erkölcsi és emberi
hozzáállásáért.
„Elsősorban
országos szintű morális elismerésként értelmezem a kitüntetést,
amely kötelez és motivál a jövőre
nézve. Arra ösztönöz, hogy a
nehézségek ellenére folytatni
kell a megkezdett munkát, hogy
tudásomhoz és képességeimhez
mérten részt vállaljak a hivatásunkban bekövetkező pozitív
változásból” – mondja a kitüntetett Molnár Judit, aki már 30 éve
dolgozik a lekéri pszichiátriai
kórházban. Munkahelyén tevékenykedett már egészségügyi
nővérként, szociális nővérként,
egészségügyi ellátási menedzserként, jelenleg pedig osztályvezető
főnővérként dolgozik. „Minden
területnek megvan a maga varázsa,
éppúgy fontos számomra a szociális munka, mint az ápolási terület,
hiszen olyan tevékenységekről
van szó, amelyek során a holisztikus szemlélet kap szerepet.
Szerencsésnek mondhatom ma-

gam, mivel minden beosztásban
megtapasztalhattam a munka
örömét, mások és a saját megelégedésemre is kamatoztathattam
tudásomat és képességeimet.”
Levelező tagozaton elvégezte
Nyitrán a gondozói szakon
a főiskolát, megszerezte a kábí-

nagyon sok türelmet, tanulást,
kitartást és nem utolsósorban
toleranciát követelt, mivel az ember állandó kapcsolatban van a
környezetével, betegeivel, akikről
gondoskodik, a munkatársaival,
akikkel egy csapatot alkot, mivel nálunk csapatmunka folyik”

tószerfüggőkről való gondoskodás, a szociális szolgálatban és
a pszichiátriai gondozásban való
előkészületek minőségi bizonyítványát. Vallja, hogy egészségügyi
nővérként végzett munkája
gazdagabbá tette az életét: „Elsősorban tudásban és tapasztalatokban, emberi kapcsolatokban
gazdagított. Másrész viszont

– mondja a kitüntetett nővérke.
Végezetül hozzáteszi, hogy Szlovákiában nagyon sok nővér van,
beleértve munkatársait is, akik
megérdemelnék ezt a kitüntetést,
mivel egész pályafutásuk során
tudásukkal,
tapasztalataikkal
odaadóan gondoskodnak betegeikről.
(ik)

A negyedik jobban megfelel...
Háromszor és elég – a büntető-törvénykönyv
egyik aktuális szabálya idén a zselízi labdarúgásban is érvényes volt, amikor a Zselízi Városi
Sportklub felnőtt csapata az V. ligában eltöltött
három év után kiharcolta a felsőbb osztályba
jutást. Ez idő alatt játékosaink több ízben is őszi
bajnokok voltak, azonban csak most sikerült
a jó őszi formát megőrizni a tavaszi mérkőzéseken is. A zselízi gárda 30-ból 21 mérkőzését
nyerte meg, két esetben játszott döntetlent,
hétszer hagyta el vesztesen a pályát. Rendkívül
jól szerepelt hazai gyepen, ahol 13 alkalommal
vívta ki a három pontot, két döntetlent játszott,
és egy alkalommal kikapott. „Ez alkalomból
szeretném megköszönni nemcsak a játékosok, tisztségviselők, szponzorok és a város
igyekezetét, hanem a szurkolók támogatását
is, akik nagyszerű légkört teremtettek a hazai
mérkőzések alkalmával. 350–400 szurkoló előtt
nem is lehetett rosszul játszani” – jegyezte meg
Štuller István edző. A tréner hozzátette, hogy
a feljutás ki nem mondott cél volt, amelyet
sikerült teljesíteni, és így teljessé tenni a jól
sikerült idényt, hiszen az ifi- és diákcsapatok is

jól szerepeltek. Az iúsági csapat a IV. ligában
a 6. helyen, az idősebb diákcsapat a III. ligában
a 7., a fiatalabbik ugyanott a 9. helyet szerezte
meg. A sportklub elnöke, Sokol László is örül
a sikernek: „Boldogak vagyunk a feljutás miatt,
amely annál értékesebb, hogy két sikertelen
próbálkozás után sikerült kiharcolni. Idén már
három fordulóval a vége előtt bebiztosítottuk a
feljutást. A siker mögött a csapat, az edző, a vezetőség és a többi csapat tagjának és edzőjének
küzdelmes munkája áll. Mindannyiuknak része
van ebben a sikerben.”
Mindketten – a klubelnök és az A csapat
edzője is – egyetértenek abban, hogy a nagyrészt fiatal játékosokból álló csapatnak jobban
megfelel majd a IV. liga légköre. „Ebben a bajnokságban olyan csapatok vannak jelen, akik
már ismerik egymást. Mi sem vagyunk teljes
újoncok, hiszen néhány évvel ezelőtt tartósan
ezen a szinten játszottunk. Játékosainknak
jobban ül majd a IV. liga, mert inkább szól
a játékról, és kevésbe az egyéb praktikákról”
– mondta Sokol László. „Magasabb szintű és kulturáltabb labdarúgást láthatunk majd, és ez jobban

megfelel fiatal játékosainknak, ugyanakkor tudnunk kell, hogy ami elég volt az ötödik ligában,
nem biztos, hogy itt is elég lesz” – figyelmeztet
az edző arra utalva, hogy a siker ellenére van
min javítaniuk a játékosoknak: „Elsősorban a
kiegyensúlyozott teljesítményre, a játékosok
hozzáállására és a fegyelemre gondolok,
e területeken vannak még tartalékaink. A
fegyelmezetlenség okozta például a szentpéteri vereséget vagy az egyetlen hazai vereséget
Imely ellen. Persze voltak nagyon jó teljesítményeink is, például Ógyallán, Tardoskedden és
általában a hazai meccseken.”
A csapat július 5-én kezdte nyári felkészülését, amely során több előkészítő mérkőzést is
játszik a bajnokság kezdetéig. A keret az edző
szerint nem változik, időnként lehetőséget kap
két ifijátékos, Štuller és Dobrovický. Ezenkívül
június végén nem voltak tervben nagyobb változtatások. Mivel a csapat a IV. ligában szerepel,
idén már részt vesz a kupaküzdelmekben is, így
a szurkolók a bajnoki találkozók mellett színvonalas kupamérkőzéseket is láthatnak.
(ik)
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A turisták rendes
vécéket is szeretnének...
Miért nem adnak Sacher-tortát, kávét,
és miért nincsenek rendes vécék? Ezek a
kérdések elég gyakran hangzanak el a városi múzeum látogatóinak szájából, mondja
Polka Pál, a múzeum vezetője. A turisták
kérései egyáltalán nem irreálisak, és többékevésbé megalapozottak. Jelenleg a múzeum előtt egy mobil vécé áll, amely egyrészt
nem illik bele a városképbe, másrészt nem
a legjobb megoldás arra az esetre, amikor
egy autóbusznyi turista szeretné a hosszú út
után egyszerre használni. Már megtörtént,
hogy nemcsak a férfiak, a női látogatók is
inkább a toy-toy mellett a fűben könnyítettek magukon. Emellett figyelmet érdemel az
is, hogy a mobil vécé bérleti díja 170 euró
havonta...
Megoldást jelenthetne, ha a múzeum
mögötti területet a város megkapná cserébe a teniszpályák területéért az Euro
Energy Slovakia K-től, amely néhány
évvel ezelőtt felújította a teniszpályákat.
A telekcsere ügyében már két évvel ezelőtt
folytak tárgyalások, ám akkor megakadtak.
Az idei májusi képviselő-testületi ülésen
a képviselők meghatalmazták a polgármestert, hogy újítsa fel a tárgyalásokat, hogy
sikeres csere esetén a város végre szociális
helyiségeket építhessen a múzeum számára. A tárgyalások meg is kezdődtek, ám a
polgármester szerint június végéig nem
fejeződtek be, mert nem készült el mindkét
telek értékbecslése.
(ik)

Várják a javaslatokat
a városi kitüntetésekre
Az oktatási és kulturális bizottság június
26-án, pár nappal a képviselő-testületi ülés
előtt tartotta soros ülését. A bizottság tagjai,
Vojtech Tomašovič elnök vezetésével kiértékelték az előző képviselő-testületi ülés
határozatainak teljesítését, megtárgyalták
a városi újság koncepciójának betartását
és megismerkedtek az oktatási és kulturális
intézményeknek a nyári szünetben tervezett
tevékenységével. Megállapították, hogy az
óvodák júliusban lesznek nyitva, augusztusban a helyiségek karbantartását: némely pavilon és a konyhák higiéniai festését fogják
végezni. Júliusban kb. 50 gyermeket várnak
az óvodákba. A bizottság foglalkozott a városi kitüntetések kiosztásával, a kitüntetettekre tett lehetséges javaslatokkal. A javaslatokról részletesebben az augusztusi ülésen
foglalkoznak majd, addig várják a jelöléseket a kitüntetésre. A tanácskozás végén szó
esett az iskolák és az óvodák finanszírozásának nehézségeiről, azzal kapcsolatban, hogy
a szabadidőközpont júniusban nem kapta
meg a meghatározott összeget.
(ik)

Fák alatt tanácskoztak
Június 8-án, pénteken tartotta évi tagsági
ülését a Mikulčan polgári társulás. A hiányzó helyiség problémáját ezúttal sajátosan oldották meg – szép időben, az óvoda udvarán
találkoztak. Közel 30 tagot üdvözölt Pavol
Ivan, a polgári társulás elnöke, aki az ülést is
vezette. Bevezetőben a társulás tevékenységéről számolt be. Mivel múlt év novemberében a társulás kiadványban értékelte az addigi aktivitást, a mostani beszámoló főként
az ezt követő időszakról szólt. Megemlítette,
hogy a társulás az utóbbi időben gyakran
szembesült a székhelyhiány problémájával,
többek között a pályázatok benyújtásakor is
fel kell tüntetni a székhely címét.
A gazdálkodásról szóló beszámolóból a tagok megtudták, hogy múlt évben a társulás
250 euró értékben kapott adományt, tagsági
díjként 256 eurót gyűjtött össze. A résztve-

vők egyetértettek azzal, hogy a tagsági díjat
az eddigi 1 euróról 3 euróra emeljék. Az
elnök szerint a vezetőség tagjai közül többen
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni
az akciókon, ezért javasolta, hogy az elnökségbe válasszanak új tagokat. Alelnöknek
Molnár Lászlót választották meg, a revíziós
bizottság további tagja lett Denisa Tóthová,
az elnökségé pedig Perla Szalaiová.
Az elnök ismertette a jelenlevőkkel a társulás második félévi terveit. Július közepén
a gulyásfőző verseny 2. évfolyamát tartják,
augusztusban pedig lecsófőzésben mérik
össze tudásukat. Idén sem hiányozhat a búcsúi mulatság, októberben az idősekkel való
találkozó, majd a szilveszteri bál.
A vitában beszéltek A jövő városa projektről
és a város általi támogatás lehetőségéről.
(ik)

Nem lesz földszintes üzlet a Lidl mellett
A városközpontban álló épületek képének és
a városrendezési tervdokumentáció betartásának kérdése is terítéken volt a képviselőtestület májusi ülésén. „Az ilyen üzleteknek
valahol a volt borüzem területén kellene
állniuk, és ha már a városközpontban épülnek fel, más építészeti stílust kellene képviselniük, mert 50 méteres összefüggő betonfal
biztosan nem szépíti a városköpont képét”
– mondta Bakonyi Pál polgármester egy telekeladást célzó pályázat kiírásának vitájában,
amelyet a város azután hirdetett meg, hogy
egy cseh vállalat kérvényezte a Lidl melletti
telek eladását a Kik textildiszkont részére.
A vállalat a hálózat számára városunkban
építene üzletet, az általa javasolt építmény
azonban nem felel meg a városközponti
rendezési terv feltételeinek. A polgármester
elmondta, hogy a város szinte havonta kap
hasonló kérvényeket különféle hipermarket-láncoktól, amelyek a városközpontban

szeretnék felépíteni helyi bevásárlóközpontjukat, az általuk javasolt épületek azonban nem egyeznek a rendezési tervvel. Kijelentette, hogy ez így volt a Lidl esetében is,
amikor még képviselőként területrendezési
megfontolásokból nem támogatta az üzlet
városközpontban való helyezését.
A városrendezési terv megköveteli, hogy
a város legértékesebb, központi telkeit építkezési szempontból hatékonyan használják
ki intenzív beépítéssel. A városközponti
zónában feltétel, hogy a felépített objektum két szintes legyen. Ez a követelmény
a képviselő-testület májusi ülésén bekerült
a pályázati feltételek közé is. A pályázatra
egyetlen érdeklődő jelentkezett, aki, bár
a megállapított minimálárnál magasabb
árat kínált, a két szint feltételét nem teljesítette, ezért a testület júniusi ülésén nem
hagyta jóvá a városi telek eladását a cseh
vállalatnak.
(ik)

Bár a Zselíz és Isaszeg
közti projektek véget értek, a két város közötti kapcsolatok tovább élnek. Erről
több közös rendezvény és
program is árulkodik. A
zselízi magyar alapiskola
mazsorettjei június 30-án
Isaszegen részt vettek a III.
nemzetközi SztárLáb fesztiválon. Július 6-án Isaszeg
város küldöttsége látogatott
városunkba. A látogatókat
Bakonyi Pál polgármester
fogadta, majd megtekintették a városi múzeumot és a
parkot. Ugyanebben az időben a kultúrházban megnyílt a közös kultúrprojekt keretében megtartott Kulturális nyár 2011
elnevezésű rendezvény fotóanyagának kiállítása, amely szeptember 15-ig tekinthető meg.
(ik)
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célja az volt, hogy a résztvevők megtanítsák: a hagyományos kultúra elemeit nem
úgy kell tekintenünk, mint az élettől elszigetelt régiségekre, hanem mint a létező
környezet részeire. Az alkotóműhelyen 130
gyermek vett részt.

Három hónapra elköltözik
a takarékpénztár
Néhány évvel a Szlovák Takarékpénztár épületének teljes rekonstrukciója után, amikor
a városközpontban lévő banképület elnyerte mai arculatát, újra átépítik. A munkálatok
várhatóan július végétől szeptember végéig tartanak, ezek keretében átépítik a kazánházat,
megváltoztatják a fűtési rendszert, kicserélik a bankautomatákat.

Csak néhány hét telt el azóta, hogy városszerte elhelyezték a ruhanemű és cipő gyűjtésére szolgáló konténereket, a város egyes
részein ezek a tárolók már meg is teltek. Ez
azt bizonyítja, hogy a lakosok részéről volt
igény erre a megoldásra.
A városi képviselő-testület júniusi tanácskozásán előzetes időpontot határoztak
meg egy lehetséges találkozóra, melyen
részt vennének a város képviselői valamint
a Svodov és Mikulčan polgári társulások és
a város lakosai. Az összejövetel augusztus
25-én lesz Szódón, és gulyáspartival kötik
össze.
A roma gyerekek a városi szökőkútban fürdenek – ezzel is foglalkozott a városi képviselő-testület júniusi ülésén. És elhangzott
egy javaslat is: helyezzenek ki tiltó táblát.
Régiónk helyi akciós csoportja, amely részt
vesz a Leader programban, augusztus végén
képviseli környékünket az Agrokomplex
mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás
39. évfolyamán. Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség irodájának dolgozóit az
M1-es pavilonban találják meg.

Több lesz az óvodás

A takarékpénztár banki szolgáltatásai a rekonstrukció alatt is zavartalanok lesznek. A
Szlovák Takarékpénztár zselízi fiókja erre az időre átköltözik a szomszédos épületbe, az
egykori szabadidőközpontba. A bank a szolgáltatásait kb. 80 m²-es területen nyújtja, a város
ingatlanjának földszintjén, ahonnan májusban a textilüzlet elköltözött.
(ik)

További kamerák a városban
A Zselíz és Isaszeg városok vállalkozói infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében
a vállalkozói szolgáltatások épületére négy térfigyelő kamerát szereltek fel. Három az épület
környékét figyeli, egy pedig az épületben található. A kamerákat rákötötték a városi rendőrség
térfigyelő rendszerére.
Tankó Adrianna projektmenedzser szerint a kamerák telepítése biztonsági szempontból
volt fontos, mivel a bejáratnál gyakran fordul

Az Sznf utcai magyar nevelési nyelvű óvoda igazgatónője, az óvoda mellett működő iskolatanács és a szülői szövetség képviselői a Zselízi Városi Hivatal oktatásügyi és kulturális részlegével
közösen május elején tárgyalóasztalhoz ültek, hogy megoldást keressenek a megnövekedett
gyermeklétszámból adódó helyzetre.
Az óvodába a következő tanévre 58 gyermeket írattak be. A törvény szerint ebben az
óvodában a két osztály befogadóképessége 42 gyermek, de a törvények lehetővé teszik,
hogy szükség esetén, és ha a fenntartó is beleegyezik, növelhetik a gyermekek számát az
osztályokban. „A szülők részéről mutatkozó nagy érdeklődés arra késztet bennünket, hogy
intézményünkben már évek óta emelt gyermeklétszámmal dolgozunk” – mondta Csókás
Gabriella igazgatónő.
A helyzet megoldására két lehetőség mutatkozik: A magyar óvoda megemelné a kapacitást 30 főre egy-egy osztályban, vagy nyitna egy újabb osztályt. A májusi ülésen a felek úgy
határoztak, hogy nyitnak egy harmadik osztályt a kiscsoportosoknak. Ez az intézkedés azzal
jár, hogy szeptembertől két újabb képesített tanerőt kell alkalmazni, és az óvoda helyiségeit
át kell építeni. Két további tanerő alkalmazása 6200 euróval növeli az óvoda költségvetését,
és ehhez járulnak még az átépítés költségei, de – mivel a magyar óvoda idén még nem költött
anyagbeszerzésre – ez a tétel nem emelné meg a költségvetést.
A képviselő-testület egyik legutóbbi ülésén foglalkozott a kérdéssel, ahol egyetértett egy
újabb osztály megnyitásával, és további óvónők alkalmazásával. A szlovák óvodának egyelőre
nincsenek ilyen jellegű gondjai, ám az utóbbi évek demográfiai adatainak vizsgálata azt jelzi,
hogy a testület most meghozott döntésével még nem érnek véget a helyi óvodák kapacitásgondjai.
(ik)

elő szemetelés, sőt az információs táblát meg
is rongálták. A projekt befejeződött, ám keretében még megjavítják az épületben az
elektromos vezetékeket. A kamerákra és a
felújításra a költségvetést a személyi juttatások rovására utólag módosították.
(ik)
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feltételtől, meg kellene változtatnunk a város
és a városközponti zóna területrendezési
tervét. Az eladás jóváhagyásával megszegnék
képviselői esküjüket, mivel a rendezési terv
általános érvényű rendelet, és ez a megsértését jelentené” – jelentett ki a polgármester.
A képviselők tudomásul vették a pályázat
kiértékelését, amivel egyetértettek, és megállapították, hogy a beérkezett ajánlat nem
felelt meg a feltételeknek. Széles körű vitát
váltott ki a munkásszálló épületének további
sorsáról szóló napirendi pont, amely néhány
percnyi hivatalos tárgyalás után a szünetben
is folytatódott. A gyakran érzelmileg túlfűtött hozzászólások fokozatosan váltottak át
egyre pragmatikusabb javaslatokra, amelyek
alapján megszületett a határozat. E szerint a
város csak szeptember végéig köt szerződést
a jelenlegi bérlőkkel, a Vasút utcai szükségszálláson átalakítja a jelenleg kihasználatlan
helyiségeket az esetleges szükségszállások
iránt érdeklődők számára, és javaslat készül
a munkásszálló további sorsára vonatkozóan. A testület egyetértett a kemping területén található néhány telek megvásárlásával,
tulajdonjogi tisztázásával. A közvilágítás
költségkímélő felújításával kapcsolatban a
plénum javasolta a polgármesternek, hogy
folytassa a tárgyalásokat az NGL K-vel.
A városi rendőrség beszámolója kapcsán
Vékony Ladislav megkérdezte, mi a helyzet
a kóbor kutyák ügyével. A válasz szerint a
kóbor kutyák befogása csupán pénzkérdés,

a szolgáltatók esetenként ezer eurót szoktak
kérni. Az interpellációk során Sokol László
megkérdezte, nem merült-e még fel, hogy
a városi hivatal és a kultúrház előtti útkereszteződéseket körforgalmira építsék át.
„Elsősorban a főtér melletti útkereszteződés
veszélyes, sok baleset történik itt, és volt mál
halálos baleset is. A körforgalom sokkal
biztonságosabb megoldás.” A polgármester
elmondta: mindkét kereszteződés országúton
fekszik, így a város kérvényt nyújthat be a
minisztériumnak a körforgalmak kialakítására. A vitában Vojtech Tomašovič szólt arról, hogy Karolinán a trágyalé-tartályokból
ismét elviselhetetlen bűz árad. A gond – úgy
tűnik – a közeljövőben megoldódik; a polgármester tájékoztatása szerint a tartályok
tulajdonosa nem újítja meg a rövidesen lejáró bérleti szerződését a trágyát felhasználó
vállalattal. Polka Pál azt ajánlotta, a város
intenzívebben propagálja magát, például
városi lobogók használatával különféle alkalmakkor. A polgármester tájékoztatta a
jelenlevőket az Euro Energy Slovakia képviselőivel folytatott tárgyalásairól a múzeum
mögötti terület és a teniszpályák cseréjéről.
Befejezésül a városi vállalatok előnyeiről és
hátrányairól, a kultúra és a sport eszközhatékonyságának növeléséről, a testületi ülések
során felszolgált ebédek áráról és a Leader
program aktuális kiírásában rejlő lehetőségekről beszéltek a résztvevők.
(ik)

Hárman is érdeklődnek a zselízi beruházás iránt
A zselízi reciklációs erőmű tervezett beruházása az utóbbi időben élesebben kezd
körvonalazódni, miután az előkészületek
menedzselését a Magyarországon működő
G-ierry Consult K. vette kézbe. Az elmúlt
hónapok tárgyalásai a lehetséges partnerekkel
nem vezettek sikerre a beruházás megvalósításában, az egyik potenciális résztvevő, a
Vodohospodárske stavby végül visszalépett
a várossal és a Ekoferment K-vel való együttműködéstől, és a miskolci ÖkoFerment
Zrt. technológiai vállalat sem maradt játékban
a zselízi beruházásban való részvételért folyó
tárgyalások során. „Idén májusban léptünk
kapcsolatba a francia Gerard ierry üzleti
tanácsadó vállalatával, akinek az előkészületi
folyamatokba való belépése rövid idő alatt
magasabb szintre helyezte a beruházás előkészítését” – mondta Bakonyi Pál polgármester,
akire a francia vállalkozó nagyon jó benyomást tett. Ez minden jel szerint fordítva is
igaz lehet, hiszen G. ierry rendkívül nagyra
értékelte városunk felkészültségét a lehetséges
beruházókkal való együttműködés terén.
Nem is kellett rájuk sokáig várni, a francia
tanácsadó három, környezetkímélő technológiákkal is foglalkozó vállalatot szólított
meg. Kettő – a Dalkia és a Közép-szlovákiai

Energetika – belföldön működik, a harmadiknak, a francia Seché Environmentnek pedig
Magyarországon vannak érdekeltségei. Július
közepén a zselízi városházán megbeszélések
valósultak meg ezekkel az érdeklődőkkel,
amelynek célja a beruházással kapcsolatos
elvárások tisztázása, a cégek tájékoztatása, va-

RÖVIDEN
A törvény értelmében a kóbor kutyákról
az önkormányzatnak gondoskodnia kell,
de pl. a hajléktalanokról nem, ilyen kötelességet a törvény nem ír elő, jegyezte meg
a polgármester az egyik legutóbbi önkormányzati ülésen arra a kérdésre reagálva,
hogy a városi rendőrség foglalkozik-e
a város utcáin megjelenő egyre több kóbor
kutyával.
A Zselízi Római-Katolikus Plébánia és a
Pazmaneum Társulás szervezésében 2012.
május 23-án tanulmányi napot tartottak
Zselízen Mindszenty bíboros és a hitvalló
egyház címmel. Az előadás-sorozaton megjelent hazai és magyarországi lelkiatyákat
Galgóczi Rudolf zselízi esperes-plébános
köszöntötte. A jelenlevőknek Szalai Gábor
tatai, Karaffa János piliscsabai, Sztyahula
László kéméndi és Gombík Róbert szentpéteri plébános tartott előadást. A tanulmányi
nap végén Karaffa János atya a jelenlevőkkel együtt imát mondott Mindszenty József
boldoggá avatásáért.
Május folyamán a buszjáratokon utazók
találkozhattak azzal a problémával, hogy
a rendelőintézet melletti autóbuszmegállóból hiányoztak a padok. A felszerelt padok
fából készült ülőkéi mindkét megállóból
egyszerre tűntek el, ami hatalmas problémát okozott az egészségügyi intézmények
idős és beteg látogatóinak, hiszen a buszra
várva nem volt lehetőségük megpihenni.
A gondot azután orvosolták, hogy a közelben dolgozó vállalkozó figyelmeztette
a városi rendőrség tagjait. Ők szóltak az
Eurospinn dolgozóinak, akik június elején
új padokat helyeztek el.
A Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola
igazgatója júniusban Máté Anikó lett. Az
eddig megbízott igazgató ez év elejétől töltötte be ezt a funkciót, és egyedüli jelentkezőként nyerte meg a versenypályázatot.

lamint felkészítésük az ajánlatot megtételére.
„Kár, hogy ierry úrral nem tavaly tavasszal
találkoztunk, most már máshol tartana reciklációs erőmű beruházása” – jegyezte meg
a polgármester, ugyanakkor elismerte, hogy a
sikertelen tárgyalások és különféle zsákutcák
tapasztalatai nélkül a város nem lenne ilyen
felkészült a beruházókkal való tárgyalásokra.
A három vállalat ajánlatát a város a következő
hetekben várja.
(ik)

A városi rendőrség májusban 40 kihágást
vizsgált, ezek közül 30 alkalommal rótt
ki pénzbírságot, 440 euró értékben. 112
alkalommal tartottak ellenőrzést városi
létesítményekben, és a hónap folyamán iskolakerülőkkel is foglalkozniuk kellett.
A lévai Regionális Művelődési Központ, a
Zselízi Tanügyi Hivatal és a Nádas polgári
társulás június elején játékos folklór-foglalkozást szervezett a környékbeli óvodások
és pedagógusaik számára. A rendezvény
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Molnár Júlia, a lekéri pszichiátriai
kórház kábítószerfüggők osztályának főnővére május végén a nővérek
nemzetközi napja alkalmából Fehér
Szív-kitüntetést vett át Silvia Gašparovičovától, a köztársasági elnök
feleségétől.
Bővebben az 5. oldalon.

A zselízi reciklációs erőmű
tervezett beruházása az utóbbi időben élesebben kezd
körvonalazódni, miután az
előkészületek menedzselését
a Magyarországon működő
G-ierry Consult K. vette
kézbe.
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ára: 0,35 euró
A Révész házaspár hosszan
tartó igyekezetének köszönhetően a találkozó minden
mozzanatában jelen volt az
a családias légkör, amely
láthatatlan kapocsként kötötte össze a résztvevőket.
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Júniusi önkormányzati ülés

A munkásszálló
sorsáról ősszel
döntenek
A városi képviselő-testület június
28-án tanácskozott 18. rendes ülésén. Bevezetőben a városi döntéshozók az iskolák,
szabadidős és kulturális szervezetek nyári
programkínálatával ismerkedtek meg, és
az erről szóló beszámolót tudomásul vették. Hasonlóan cselekedtek a főellenőr
második félévi tevékenységi tervezetének
esetében is. Jóváhagyták a Garamon túli
kiskertek területén levő egyik telek tulajdonjogi tisztázását. Miután a városi hivatal
dolgozói biztosították a képviselőket, hogy
minden készen áll a Szlovák Takarékpénztár ideiglenes átköltöztetéséhez a volt
szabadidőközpont Béke utcai épületébe,
a testület jóváhagyta a bank és a város
közötti ideiglenes bérleti szerződés tervezetét. A testület foglalkozott a volt szódói
óvoda épületének eladására kiírt pályázat
kiértékelésével – megállapította, hogy az
adott határidőn belül nem érkezett egyetlen
ajánlat sem az épület bérbevételére. Turza
Irén javaslatára a testület jóváhagyta a pályázat újbóli kiírását azzal a módosítással,
hogy immár 5 éves bérleti időszakról lesz
szó. Tudomásul vették egy Garam utcabeli
telek eladására kiírt pályázat eredményét, és
jóváhagyták a telek eladását. A Lidl melletti
telek eladására kiírt pályázat elbírálásával is
foglalkozott a testület. A pályázatot júniusban írta ki a város, miután egy érdeklődő
jelezte szándékát, hogy a Kik textildiszkont
egy üzletét építené fel városunkban. A
pályázatra egy érdeklődő jelentkezett, aki
nem teljesítette a város által támasztott feltételeket, miszerint a városközpontban csak
kétszintes épület épülhet. „Nemcsak dizájn
kérdése. Ha el szeretnénk tekinteni ettől a
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Nyári város madártávlatból.
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Épül a biohulladék-hasznosító központ
A biohulladék-hasznosító regionális központ építkezési munkálatai javában folynak az
egykori hulladéklerakat területén. A város a beruházást egy nyertes projekt nyomán valósítja
meg, amelyet az EU és az állam 2 040 648,45 euróval támogat. „A zselízi hulladékhasznosító
központ a zöld és organikus hulladék feldolgozásával és homogenizációjával komposztot hoz
létre. A javasolt technológia az aerob gyorskomposztolás, ami a nyersanyag többszörös átkeverésével valósul meg. Zselíz területéről várhatóan évi 850 tonnát dolgoz majd fel az 1200
tonna/év kapacitású berendezés. Nemcsak a város területéről, hanem a környékbeli, A Tiszta
Alsó-Garammente társulás falvaiban összegyűjtött biohulladékot is a zselízi hasznosító központban dolgozzák fel. E hulladék osztályozását a községek vállalják. A feldolgozás végterméke a komposzt, amelyet a város saját szükségleteire használ majd fel, a zöldterületek és parkok
karbantartására” – mondja Kalló Béla, a városi hivatal szakelőadója. A építkezés és a technológia felszerelése már ebben a hónapban véget ér. A projektnek köszönhetően két munkahely
létesül. A dolgozók a komposztáló üzemeltetésével, a hulladék átvételével, nyilvántartásával
és tárolásával, a komposzt módosításával, feldolgozásával és tárolásával fognak foglalkozni.
A projekt 2009 májusában kezdődött, befejezése idén decemberben várható.
(ik)

