
Dva Pamätníky 

Občianske  združenie  Za  troma  mostami  v  zmysle  svojho  plánu  aktivít
požiadalo  Mesto  Nové  Zámky  o  súhlas  obnovy  (v  jednoduchej  podobe)  dvoch
historických pamätníkov, ktoré sa nachádzali na Štefánikovej ulici niekoľko metrov
od seba „Stĺp hrdinov" a „Jelínková busta,  ku ktorým sa viazali  historický vážne
udalosti. Na „Stĺp hrdinov“ dňa 13. marca 2017 a na „Jelínkovú bustu“ dňa 17. apríla
2017. Po doporučení sme žiadosťou požiadali súčasne súhlasna obe pamätníky dňa
8.6.2017.  Dňa  13.6.2017  zasadala  Mestská  rada  a  prijala  zamietavé  stanovisko.
Mestské  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadaní  dňa  22.6.2019  zamietla  uskuitočniť
navrhovaný projekt. Občianske združenie Za troma mostami podalo dňa 11.3.2019
žiadosťo sôhlas s osadením pamätníkov.

Novozámocký  pamätník  hrdinom  (Stĺp  hrdinov),  ktorí  padli
národnooslobodzovacom boji  maďarského národa v rokoch 1848-49 bol  odhalený
dňa 28.06.1914 (presne v deň atentátu v Sarajeve). Dórsky stĺp s bronzovým bájnym
vtákom Turulom bol umiestnený v parčíku kaplnky Sv. Anny. Začiatkom roka 1919
ho zvalili, ale v júni 1933 za Prvej československej republiky ho opätovne obnovili,
ale bez Turula a spodného nápisu na stĺpe. Pôvodne pamätník stál povedľa kaplnky
Sv.  Anny.  Odtiaľto  ho  v  roku  1939  premiestnili  smerom  k  pamätníku  padlým
legionárom pred Sokolovňou a 15.3.1939 bol odhalený nový železný odliatok Turula
podľa návrhu pána Thaina miestneho pedagóga na Gymnáziu,  ktorý však v apríli
1945  bol  znova  odstránený.  Slovenskí  vojaci  dňa  6.  júna  1946  odstránili  celý
pamätník a uložili ho na mestský majer. Odtiaľto v apríli 1952 počas povodní bol
podstavec  odvezený  k  Váhu.  V  roku  1965  bola  socha  prevezená  z  dvora
Komunálnych služieb Nové Zámky na dvor rodinného domu Szabóových bývajúcich
na ulici Tajovského 11. Tento dom bol v roku 1976 asanovaný a preto bola socha
premiestnená na dvor domu rodiny Pékových bývajúcich na ulici Devínska 5. V roku
1987 bol rodinný dom predaný rodine Nagyových kde sa socha aj dnes nachádza.

Busta Majora Jiřího Jelínka ( podplukovník in memoriam) * 12. 12. 1887 † 21.
6. 1919 bola umiestnená na rohu budovy Sokolovne a Pamätná doska na železničnom
moste.  Obe  pamiatky  boli  dňa  3.11.1938  zlikvidované.  Maďarská  štátna
administratíva túto udalosť prešetrila a s občanom Nových Zámkov „Bolyky János
(Štefánikova ul.  50) sa začalo trestne stíhanie,  za čo bol  odsúdený na 6 mesačne
väzenie.

Major  Jiří  Jelínek  nastúpil  do  rakúsko-uhorskej  armády  na  začiatku  prvej
svetovej vojny. Bojoval na srbskom fronte a 1. decembra 1914 padol do zajatia. V
októbri  1915  vstúpil  do  srbskej  armády.  Od  jari  1918  pôsobil  v  čs.  légiách  vo
Francúzsku a na sklonku vojny bol veliteľom roty 35. streleckého pluku v Taliansku.
Po návrate do vlasti slúžil na slovenskom v štábe 7. čs. divízie. Bezprostredne po
začatí maďarskej ofenzívy začiatkom leta 1919 sa major Jiří Jelínek stal veliteľom
39. čs. streleckého pluku. Major Jelínek bol smrteľne ranený 20.6.1919 o 16:00 hod
pri  pokuse  o  zastavenie  postupu  maďarskej  červenej  armády  po  likvidácii  čs.



obrneného vlaku. Generál Mittelhauser ho okamžite vyznamenal svojim vojnovým
krížom. Zomiera vmiestnej nemocnici dňa 21.6.1919 o 4:30 hod. 

Občianske  združenie  Za  troma  mostami  je  presvedčené,  že  inštalovaním  dvoch
pamätníkov  na  Štefánikovej  ulici  niekoľko  metrov  od  seba  by  sme  dokázali,  že
vzájomnú  toleranciu  a  rešpektovanie  histórie  Nových  Zámkov  občanmi  oboch
národností berieme vážne. Sme presvedčení, že by sme ukázali príklad iným mestám
a dedinám na konkrétnom príklade spolužitia.


