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Želiezovský projekt rieši výstavbu
23 bytov v 10 dvojdomoch a jednom
trojdome v lokalite za rímsko-katolíckym
cintorínom, na konci Cintorínskej ulice.
8 bytov má byť v prvom, 15 v druhom
stupni prestupného bývania. Na 1. stupni
ide o byty do 50 m2, na 2. stupni sú to byty
s rozlohou 60 m2...
(Viac na 4. a 5. str.)
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Prestupné bývanie –
projekt sprevádzaný
komunikačným
šumom
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cena: 0,35 eur

Želiezovčan víťazne
na Zelenyákovej
trinástke
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Cyklotrasa bude spájať mnoho

Októbrové zasadnutie MsZ

Dva projekty na kaštieľ,
lokalít v meste. Kadiaľ povedie?
prestupné bývanie
bez uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
rokovalo na svojom 11. zasadnutí 25. októbra
v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode
rokovania poslanci schválili hodnotenie
výchovno-vyučovacích
výsledkov
miestnych materských a základných škôl
a školských zariadení. Schválili všeobecnezáväzné nariadenie (VZN) mesta č. 3/2019,
ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 – Štatút mesta.
Z dôvodu legislatívnej zmeny totiž štatút
mesta už nemusí mať podobu VZN, len
internej smernice samosprávy. Štatút mesta
Želiezovce v takejto podobe bol následne
s odznelou pripomienkou schválený ako
interná smernica č. 3/2019.
Zastupiteľstvo s odvolaním sa na svoje
uznesenie z júna tohto roka, ktorým
súhlasilo so započatím príprav výstavby
nájomných
bytov
v lokalite
Pod
nemocnicou, schválilo spôsob prenájmu
dotknutých
pozemkov
obchodnou
verejnou súťažou (OVS). MsZ zároveň
schválilo podmienky verejnej súťaže,
poverilo primátora zriadením odbornej
komisie na jej vyhodnotenie a oddelenie
správy mestského majetku uložilo zverejniť
podmienky OVS, ktorú má do decembra t.
r. aj vyhodnotiť.
„Forma, akou chce mesto obstarať nájomné
byty, je účel budúcej kúpy. To znamená,
že mesto nebude financovať projektovú
dokumentáciu,
inžiniering,
výstavbu,
stavebný dozor a ostatné režijné náklady.
Prostredníctvom budúcej kúpnej zmluvy
sa zaviaže odkúpiť predmetné byty za
predpokladu
kumulatívneho
splnenia
týchto podmienok: právoplatná kolaudácia
→2

Súčasná trasa bude pokračovať cez tzv. Čínsku štvrť a popri potoku Vrbovec.
Foto: (ik)
Jestvujúca cyklotrasa vedie od sídliska Pri
Stanici (Čínska štvrť) po Mierovej ulici až k
budove Mestského úradu a pokračuje popri
Námestí sv. Jakuba k pošte. Bola vybudovaná
z väčšej časti v rámci rekonštrukcie
centrálnej mestskej zóny v roku 2009. Jej
význam je zrejmý na pohľad, pretože okrem
cyklistov, ktorí by inak komplikovali už i tak
dosť frekventovanú premávku na hlavnej
ceste, je využívaná aj mládežou jazdiacou
na kolobežkách, korčuliach, skateboardoch.
A to aj napriek tomu, že je pretínaná
pomerne frekventovanými cestami vedúcich
k parkoviskám pri predajni LIDL a novom

obchodnom centre a niektorí chodci sa
zatiaľ nenaučili rešpektovať fakt, že je
určená v prvom rade pre cyklistov. Okrem
bezpečnosti premávky a jej účastníkov
má samozrejme aj ekologický a rekreačný
význam, pretože podporuje a popularizuje
nemotorové formy dopravy i šport,
nehovoriac o kultivácii životného prostredia
v centre mesta.
Aj preto mnohí občania očakávali, že
budovanie cyklotrasy bude pokračovať.
Dočkali sa až v tomto roku koncom leta, keď
sa začala realizácia dlhší čas pripravovaného
→3
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Dva projekty na kaštieľ, prestupné bývanie bez uznesenia
1→

všetkých stavebných objektov, schválenie
dotácie na obstaranie nájomných bytov a
technickej vybavenosti, schválenie úveru
zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a
technickej vybavenosti. Bez splnenia týchto
podmienok mesto nebude povinné podpísať
kúpnu zmluvu a tak ani kúpiť predmet
zmluvy. Forma budúcej kúpy je spôsob, ktorý
mestu výrazne zjednodušuje celý proces
obstarania nájomných bytov. Riziko je počas
celej doby na zhotoviteľovi, resp. budúcom
predávajúcom – až do doby podpisu kúpnej
zmluvy. Zhotoviteľ, resp. budúci kupujúci
vzíde z verejného obstarania, ktoré bude mesto
vyhlasovať,“ informuje investičný zámer
mesta na obstaranie 90 bytových jednotiek
v lokalite Pod nemocnicou. V návrhu
podmienok verejnej súťaže sú stanovené aj
technické požiadavky. Podľa nich sa počíta
s výstavbou maximálne 8 bytových domov
s maximálnym počtom 6 nadzemných
podlaží.
MsZ schválilo uzavretie kúpnej zmluvy
so
spolumajiteľkou
parcely
v areáli
autokempingu a odkúpenie jej podielu za
cenu 10 €/m2, t. j. celkovo za 108,30 eur. Mesto
v snahe o majetkovo-právne vysporiadanie
pozemkov
v areáli
autokempingu
a vytvorenie stavebných parciel v jeho časti
na Rozmarínovej ulici odkúpilo v ostatných
rokoch prevažnú väčšinu parciel. Podľa
dôvodovej správy, predloženej k návrhu
na uznesenie, do úplného vysporiadania
celého areálu sa mesto musí dohodnúť so
spolumajiteľmi už len dvoch parciel.
Po prerokovaní správy o podaných súťažných
návrhoch
na
prenájom
nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta MsZ zobralo
na vedomie zápisnicu z otvárania ponúk,
súhlasilo s ich vyhodnotením a schválilo
prenájom nebytových priestorov v Dome

služieb pre autoškolu a priestorov v budove
bývalého CVČ pre miestnu firmu. Schválilo
informatívnu správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov.
Ústrednou témou októbrového zasadnutia
bol návrh materiálu s názvom Systém
bývania s prvkami prestupného
bývania – Želiezovce 2019 ako
jedného z povinných príloh
projektu Bytová výstavba
pre MRK v meste Želiezovce
s prvkami
prestupného
bývania, ktorého vypracovanie
a predloženie
schválilo
zastupiteľstvo uznesením č.
68/2019. V rozsiahlej diskusii
k tomuto bodu pripomienky
neodznievali
k samotnému
obsahu materiálu, ale skôr
k celkovému
zámeru
už
schváleného projektu. Do
diskusie sa zapojili aj obyvatelia
a poslankyňa Marianna Šedivá predložila
aj hárok podpísaný asi 140 občanmi,
v ktorom od zastupiteľstva požadujú, aby
pred hlasovaním dalo vypracovať správu
s podkladmi použiteľnými k rozhodnutiu
v predmetnej veci podľa najlepšieho
vedomia a svedomia. Uznesenie k tomuto
bodu napokon nebolo schválené.
Na rekonštrukciu kaštieľa mesto pripravuje
dva projekty, ktorých predloženie bolo
na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva
schválené. V prvom prípade MsZ schválilo
predloženie projektu Obnova kaštieľa
v Želiezovciach s cieľom zachovania
kultúrneho
dedičstva
a sprístupnenia
širokej verejnosti na výzvu z grantu
Európskeho
hospodárskeho
priestoru
a Nórska a predloženie projektu Oživme
srdce mesta – obnovme náš kaštieľ,
skvost Slovenska v programe Obnovme

V diskusii najmä
Mikula a Čínska štvť

V diskusii októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach sa jej účastníci venovali opäť najmä mestskej
časti Mikula a „Čínskej štvrti“. Poslanec Pavol Ivan sa poďakoval
vedeniu a pracovníkom mesta za svedomitú prácu pri vysávaní
opadnutého lístia na verejných priestranstvách v Mikuli.
Ľudmila Pivarčiová upozornila na prípad nefunkčného
verejného osvetlenia v tzv. Čínskej štvrti, ako aj na ťažký prístup
k smetným nádobám na Slnečnej ulici pre veľký počet vozidiel
parkujúcich aj priamo pred stojiskom kontajnerov. Poukázala aj
na to, že občania, najmä v rodinných domoch, sa často starajú
aj o verejné priestranstvá pred svojimi domami. Dodala, že
to nebolo charakteristické pre obyvateľov činžiakov, avšak
v ostatnom období je čoraz častejším javom, že aj obyvatelia
bytových domov sa venujú starostlivosti o okolies svojich
príbytkov. Hovorilo sa aj o potrebe urýchlenej dostavby
chodníka v Mikule. Pri tejto príležitosti primátor Ondrej Juhász
vyhlásil, že výstavba sa začne ešte koncom októbra.
(ik)

svoj dom, vyhláseného Ministerstvom
kultúry SR. V oboch prípadoch bolo
schválené aj spolufinancovanie projektu
vo výške 5 % a neoprávnených nákladov.
Zastupiteľstvo schválilo aj predloženie
žiadosti
o poskytnutie
dotácie
na

spracovanie projektovej dokumentácie
dobudovania cyklotrás v meste v rámci
výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR,
ako aj spolufinancovanie projektu. Ako
o projekte informovala Emese Gubíková,
vedúca oddelenia výstavby, územného
rozvoja a životného prostredia MsÚ, ide
o projektovú dokumentáciu na vybudovanie
ďalších úsekov, a to vo Svodove a od rohu
Letnej a Komenského ulice po areál podniku
Selyz Nábytok. MsZ rozhodlo o trvalom
upustení od vymáhania pohľadávky vo
výške 3175,39 eur, schválilo nadobudnutie
nehnuteľností – pozemkov na Komenského
ulici od VÚB, a.s. za 5925,60 eur na základe
predkupného práva mesta, zobralo na
vedomie správu o kontrole plnenia uznesení
a správu o činnosti mestskej polície za
september t. r.
(ik)
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Cyklotrasa bude spájať mnoho lokalít v meste.
Kadiaľ povedie?
1→

zámeru. Ide pritom o pôvodne dva
samostatné projekty:
Projekt
Cyklistická trasa pozdĺž
c.III/1584 v Želiezovciach vedie po
Schubertovej ulici, od parku popred
budovu pracoviska ÚPSVaR až na
most cez Hron. Súčasťou projektu je aj
preloženie inžinierskych sietí - verejného
osvetlenia a telekomunikačného vedenia.
Projekt Cyklistické trasy Želiezovce
predlžuje jestvujúcu cyklotrasu od
sídliska až do parku a od pošty po
Sládkovičovej ulici až k brehu Hrona, kde
sa napája na Pohronskú cyklomagistrálu,
v rámci ktorej bude ako súčasť tohto projektu vybudovaná trasa po
ľavostrannej hrádzi Hrona, popri brehu do Mikuly až Svodova.

Kompletné rekonštrukcie
namiesto plátania –
vlastnými silami a lacnejšie
Rozsah všetkých potrebných opráv spadajúcich do kompetencie
mesta vychádza podľa kalkulácií ekonomického oddelenia MsÚ na
5,5 mil. eur. V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na rekonštrukcie
cestných komunikácií, ktorých je v meste vyše 30 km. Na opravy
ciest by bolo potrebných ďalších asi 3,6 mil. eur. Znížiť náklady
rekonštrukcie svojich komunikácií dokáže mesto tým, že práce
vykonáva vo vlastnej réžii a s vlastnými mechanizmami. Na
tieto účely si zaobstaralo tzv. finišér (asfaltovací mechanizmus),
k dispozícii má aj tím pracovníkov a odborníkov s mnohoročnými
s skúsenosťami v tejto oblasti. Namiesto neustáleho plátania
najproblémovejších úsekov tak mesto začne uskutočňovať úplnú
rekonštrukciu svojich komunikácií.
Ako prvá bola takýmto spôsobom kompletne rekonštruovaná
Sládkovičova ulica začiatkom októbra. Kanalizácia na tejto ulici
bola vybudovaná Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
už v roku 2018. Následne mesto spevnilo komunikáciu betónovým
povrchom a v októbri tohto roka vyskúšalo svoju novozískanú
techniku aj zručnosť svojich pracovníkov pri pokládke asfaltového
povrchu Sládkovičovej ulice. Po rokoch až desaťročiach nepohody
tak obyvatelia tejto
ulice môžu využívať
pred
svojimi
domami
novú
vozovku.
Popri tejto výhode,
vnímanej
najmä
obyvateľmi
danej
lokality,
nie
je
zanedbateľný
ani
ekonomický aspekt
rekonštrukcie
vo
vlastnej réžii. Aj
podľa opatrnejšieho
scenára prepočtov nákladov kompetentní pracovníci mesta
vyčíslili úsporu oproti dodávateľskému spôsobu rekonštrukcie ciest
minimálne na úrovni jednej tretiny celkových nákladov, reálne však
má byť úspora ešte väčšia. Ďalšou v poradí má byť rekonštrukcia
Pionierskej ulice, ktorá, ak počasie dovolí, sa uskutoční ešte tento
rok.
(ik)

V praxi to môže vyzerať asi
takto: Cyklista, ktorý sa od tzv.
priemyselného parku vyberie po
letnej ulici k amfiteátru, bude si
môcť v parku rozmyslieť, či v jazde
bude pokračovať do centra mesta,
alebo popri štadióne a úrade práce
až na most ponad Hron a pokračovať
popri Hrone až k bývalému bitúnku.
Tam sa môže rozhodnúť, či odbočí
na Sládkovičovu ulicu a popri pošte,
námestí a MsÚ pôjde k existujúcej
cyklotrase, alebo popri Hrone bude
pokračovať do Mikuly. Tam sa môže
rozhodovať, či odbočí na Nábrežnú
ulicu a pôjde k benzínovej stanici, alebo bude v jazde pokračovať
do Svodova. A cyklista, ktorý sa od parku rozhodol pokračovať do
centra mesta, popri potoku a novom detskom ihrisku sa dostane na
sídlisko na Mierovú ulicu, kde po už jestvujúcej cyklotrase príde do
centra mesta a popri námestí môže pokračovať k brehu Hrona.
Takto môžeme pokračovať aj prípadom, že Mikulčan nasadne na
bicykel a po cyklotrase príde k brehu Hrona a môže sa rozhodovať,
či pôjde do Svodova alebo do centra mesta. Alebo aj alternatívami,
že sa kdekoľvek môže otočiť a vrátiť sa späť, alebo môže na
ktoromkoľvek mieste zostať...
Dôležité je, že nebude musieť jazdiť po vozovke spoločne s autami,
autobusmi či kamiónmi a pritom pôjde po pevnej a vždy osvetlenej
ceste.
Nateraz možno dodať, že predpokladaná doba výstavby je 6
mesiacov. Uvažuje sa aj s budovaním nových oddychových zón,
najmä na trasách popri Hrone - na Pohronskej magistrále.
Ten názov sa môže zdať prehnaný, ale len do chvíle, keď si
uvedomíme, že trasa od mosta po Svodov popri brehu môže
pokračovať k ďalším obciam. To je však už súčasťou iných projektov
a aktivít ďalších obcí a ich samospráv.
(šh)

Práce na rekonštrukcii strechy Základnej školy s VJM finišujú. K
zdržaniu došlo z dôvodu, že počas prác boli objavené porušené nosné
prvky - zhnité drevené trámy, ktoré bolo potrebné vymeniť. Ako nám
povedala vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ Emese Gubíková, práce sú pred dokončením, dorába
sa podbíjanie rímsy. Práce by sa mali ukončiť do 20. novembra.
(šh)
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Prestupné bývanie – projekt sprevádzaný
Značnú pozornosť nezanedbateľnej časti
obyvateľov Želiezoviec v ostatnom období
pútala otázka projektu tzv. prestupného
bývania. Pozornosť to bola najmä z pohľadu
vyjadrovania sa mnohých v rovine fráz
a zaužívaných šablón, menej charakteristický
však bol ozajstný záujem o oboznámenie
sa s cieľom a detailmi daného projektu.
Prejavovalo sa to v podobe šírenia
rôznych hoaxov, dezinformácií
a poloprávd, týkajúcich sa
zámeru mesta. Takými boli
napríklad fámy, že mesto do
domov, postavených zo zdrojov
projektu, plánuje nasťahovať
rómske rodiny z východného
Slovenska, alebo že celý projekt
je len nástrojom v rukách
niektorých poslancov, ktorí sa
chcú zbaviť rómskych rodín vo
svojich uliciach. Je evidentné, že
tieto tvrdenia postrádajú reálny
podklad, napriek tomu počas
uplynulých týždňov živo kolovali
medzi obyvateľmi mesta. Mnohí
z nich im aj „naleteli“, a tak sa
pocit ohrozenia v meste rýchlo a
úspešne šíril.
Výsledkom toho bolo písomné
stanovisko,
podpísané
vyše
stovkou občanov, v ktorom
signatári nejasne vyzývajú mestské
zastupiteľstvo, aby prehodnotilo
lokalitu, vytipovanú na výstavbu
domov
v
rámci
projektu.
V materiáli sa ako predmet uvádza len
Lokalita pre vytvorenie systému prestupného
bývania, a nie cieľ jeho spísania. Okrem
iného sa v ňom píše: „Zo zápisnice Mestského
zastupiteľstva konaného dňa 28. 3. 2019,
týkajúce sa bodu č. 16 programu vyplýva, že
cieľom programu je centralizovať rómskych
a neprispôsobivých občanov na jedno miesto,
aby neboli roztrúsení po celom meste, postaviť
im nízkoštandardné byty s vykurovaním
v kachliach na pevné palivo a so sporákom,
pričom traja sociálni pracovníci v postavení
asistentov by sa mali venovať tejto lokalite
a jej obyvateľom... Pred odsúhlasením
návrhu
materiálu
„Systém
bývania

s prvkami prestupného bývania“ Želiezovce
2019 a podaním žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód
výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, je žiaduce,
aby poslanci mestského zastupiteľstva záväzne
rozhodli o lokalite, kde sa projekt realizuje,
pričom pred samotným rozhodnutím bude
potrebné vypracovať písomný materiál o tom,
že okrem vytipovanej lokality, ktoré ďalšie

lokality by boli vhodné a prichádzali do úvahy
na realizáciu projektu a aké rizikové faktory sú
spojené s vytvorením takejto lokality... Žiadam
poslancov mestského zastupiteľstva, aby
pred hlasovaním o materiáli Systém bývania
s prvkami prestupného bývania – Želiezovce
2019 a podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok dali vypracovať písomnú
správu obsahujúcu podklady, ktoré budú pre
nich použiteľné pri rozhodnutí v predmetnej
veci podľa ich najlepšieho vedomia
a svedomia.“
Do rozhodovania o projekte a vnímania
celého procesu evidentne zasahoval
komunikačný šum. Spôsobený bol na jednej
strane
spomínanými
hoaxami, buď šírenými
vedome
alebo
prameniacimi z obáv
rozličných
skupín
obyvateľstva, na druhej
strane pri komunikácii
o
projekte
nebol
dostatočne zdôraznený
jeho
princíp.
Ako
inak by mohli byť
aj
konkrétne
na
októbrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva
vznesené také obavy,

ktoré mohli byť ľahko vyvrátiteľné skôr, ako
sa sformulujú? Jednou z nich bolo napríklad
to, že keď sa v predmetných domoch bude
kúriť pevným palivom, je možné, že to
povedie ku krádeži dreva. A čím tieto
rodiny kúria teraz? Žiaľ, tam kde sa otázka
verejne položila, nikto elegantne nepoukázal
na to, že – nazvime ju – cieľová skupina
s veľkou pravdepodobnosťou aj teraz kúri
drevom, avšak v nových,
zateplených domoch ho bude
potrebovať výrazne menej.
Rovnako ani na to, že cieľom
projektu prestupného bývania
nie je sústrediť rómske
a neprispôsobivé rodiny do
jednej časti mesta, ale dať
šancu obyvateľom, ktorí žijú
v nevhodných podmienkach
a nedôstojného prostredia majú
záujem sa vymaniť. Na schôdzi
zaznela aj obava z možného
nárastu
počtu
nelegálne
bývajúcich osôb v bytoch,
postavených z projektu, z radu
osôb nepochádzajúcich zo
Želiezoviec. Rovnako však
zaznelo aj to, že ide o mestské
byty, v ktorých si mesto
uplatňuje vlastnú politiku
a bude len na ňom, aké prešľapy
si jeho nájomníci budú môcť
dovoliť. Prestupné bývanie je
názov pre systém s niekoľkými
stupňami sociálneho bývania,
medzi ktorými môžu nájomníci prestupovať
podľa toho, ako plnia požadované
podmienky pre daný stupeň. Čiže ak rodina
s pomocou sociálnych pracovníkov zvládne
isté obdobie v byte s nižším štandardom
úspešne, môže postúpiť do bytu s mierne
vyšším kvalitatívnym štandardom. Ak však
bude nelegálne ubytovávať ďalšie osoby,
kradnúť drevo alebo inak porušovať pravidlá
a zákony, môže sa ocitnúť mimo systému
prestupného bývania a hľadať si náhradné
ubytovanie v útulkoch či nocľahárňach
mimo mesta. Mesto teda bude mať svoje
páky, aby si udržalo poriadok v systéme
prestupného bývania. Teraz takmer žiadne
páky v danej lokalite nemá. Na zasadnutí síce
odznelo, že v predmetnej lokalite v minulosti
bývali, aj v súčasnosti bývajú rómske rodiny
v zlých podmienkach. Avšak možno nebolo
dostatočne zdôraznené, že vďaka projektu
sa táto časť mesta revitalizuje, vzniknú síce
nízkoštandardné, avšak základnými prvkami
vybavené nové domy a zavedie sa poriadok
pod dohľadom mesta.
Aktuálne je situácia taká, že podanie
projektu MsZ odsúhlasilo, uznesenie je
stále v platnosti, jeho povinnú prílohu však
neschválilo. Hlasovanie stroskotalo okrem
iného aj na tom, že poslanci pociťovali
odmietanie
obyvateľov,
bývajúcich
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komunikačným šumom
v blízkosti predmetnej lokality umiestnenia
domov, tzv. Cigánskej jamy. Viacerí poslanci
ako aj diskutujúci z radov obyvateľov
považujú projekt za dobrý, vyzývali však
k prehodnoteniu lokality. Ako však v diskusii
k tejto téme odznelo, ak si mesto vytipuje
ďalšiu lokalitu, príde sa sťažovať iná skupina
občanov. Patová situácia si vyžaduje riešenie,
bolo by však vhodné, aby pri jej riešení bol
komunikačný šum čo najviac potlačený, aby
každý z dotknutých dokázal vnímať otázku
v komplexne. Tak môže vzniknúť dobré rozh
odnutie.
Ladislav Levicky
K téme sa v blízkej budúcnosti pripravuje
stretnutie s občanmi, na ktoré vedenie
mesta pozýva všetkých záujemcov.
Termín a miesto budú včas zverejnené.

Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného
bývania. Čo to je?
„Systémom sociálneho bývania s prvkami
prestupného bývania rozumieme kvalitatívne
vertikálnu viacstupňovú sústavu sociálneho
bývania formou nájomného bývania, od
najnižšieho stupňa bývania, cez vyššie
stupne bývania, ktorého výstupom by mohlo
byť vlastné samostatné bývanie. Jednotlivé
stupne prestupného bývania sú založené na
vnútornej dynamike možného postupu tak
smerom hore ako aj smerom dole. Charakter
prvých dvoch stupňov prestupného bývania
je doplnený neodlúčiteľnou sprievodnou
sociálnou prácou s rodinou a jednotlivcom,
ktorej cieľom je jednak učenie a dohľad
nad schopnosťou užívania priestoru,
povinnosťami spojenými s užívaním, jeho

Opatrenia 15. zasadnutia zastupiteľstva NSK
Schválením VZN sme stanovili dotáciu na študentov vo výške 100 % úrovne minulých rokov
v prípade cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení nachádzajúcich sa na území kraja. Schválili sme Regionálnu stratégiu výchovy a
vzdelávania v stredných školách v Nitrianskom samosprávnom kraji - aktualizáciu pre rok
2020. Schválili sme VZN o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy
úhrady za sociálnu službu a iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti NSK, ktoré ruší doplatky klientov za niektoré služby a ich príspevky za ubytovanie.
Nariadenie stanovuje aj hornú a dolnú hranicu hodnoty dennej dávky stravy.
Schválili sme vypísanie výberového konania na post hlavného kontrolóra NSK na ďalšie
6-ročné obdobie. Výberové konanie sa uskutoční 9. decembra.
Na čelo Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sme schválili nového
riaditeľa. Frakcia SMK si stanovila podmienku zachovania dvojjazyčného charakteru inštitúcie
a vymenovanie zástupcu riaditeľa zodpovedného za maďarskú kultúru, resp. spoločné
opatrovanie kultúr oboch národov.
Schválili sme vypísanie výberového konania na všetky posty kultúrnych inštitúcií
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK okrem štyroch inštitúcií: dvoch nitrianskych divadiel, Múzea
Jána aina v Nových Zámkoch a Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Riaditelia
týchto inštitúcií boli vymenovaní v ostatných 4 rokoch a ich činnost bola po letnej kontrole
hodnotená kladne (kontrolu vykonala nezávislá odborná komisia zložená z profesorov
a docentov univerzít). Doterajší riaditelia sa pritom môžu prihlásiť do vypísaných výberových
konaní.
Tibor Csenger, podpredseda ZNSK (SMK)

Výsadba stromov z projektových zdrojov

Nielen starnúca vegetácia a zmena klimatických podmienok, ale aj výstavba, iná ľudská
činnosť a najmä stret jej záujmov so záujmami prírodných prvkov v našom meste a jeho
okolí spôsobili v uplynulých rokoch až desaťročiach zníženie kvality životného prostredia.
Pohľad na okolie Hrona verne a zjednodušene odráža vyššie uvedené tvrdenie. Tento jav je
umocňovaný zníženým záujmom obyvateľstva o uchovanie úrovne prítomnosti vegetáce v
okolí svojich domov, pasivitou subjektov v oblasti obnovy flóry v okolí cestných komunikácií
a všeobecným tlakom na zvyšovanie ťažby dreva u lesohospodárov.
Neutešenú situáciu sa vedenie mesta snaží riešiť okrem iného aj v súčasnosti netradičnou
cestou – europrojektom, zameraným na rozvoj zelene v meste a jeho bezprostrednom okolí.
„Projektom Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste
Želiezovce si mesto kladie za cieľ vyriešiť problém zanikajúcej a neudržiavanej zelene a
vegetácie v extraviláne mesta. Projekt sa bude aplikovať na 5 miestach: v okolí Samoty, pri
svodovskom cintoríne, pri Gaštanovej aleji s priľahlým ihriskom, na hrádzi popri Hrone a
na Schubertovej ulici. Na 130 104 m2 pôdy bude mesto z nenávratného finančného príspevku
projektu revitalizovať vegetáciu tak, aby dotknuté oblasti získali prírodný charakter,“ informuje
o projekte Gabriela Bieliková, referentka oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ Želiezovce, ktorá spolupracuje na príprave a realizácii aj tohto projektu.
Samotná realizácia potrvá 10 mesiacov, prebiehať bude v dvoch fázach: najprv sa uskutoční
asanácia poškodených drevín a stromov, následne sa vysadia nové. „Asanácia drevín bude

udržaním v požadovanej kvalite tak, aby
mohol slúžiť aj ďalším nasledovníkom
a rodinám,“ stojí v povinnej prílohe
projektu, ktorá na októbrovom zasadnutí
MsZ nebola schválená.
Želiezovský
projekt
rieši
výstavbu
23 bytov v 10 dvojdomoch a jednom
trojdome v lokalite za rímsko-katolíckym
cintorínom, na konci Cintorínskej ulice.
8 bytov má byť v prvom, 15 v druhom
stupni prestupného bývania. Na 1. stupni
ide o byty do 50 m2, na 2. stupni sú to byty
s rozlohou 60 m2 v zateplených tehlových
domoch s plechovou sedlovou strechou.
plastovými oknami a dverami a podlahou
z cementového poteru s bezprašnou
úpravou. Odporúčania vybavenosti pre
jednotlivé stupne bývania:
1. stupeň: max. 50 m2 podlahovej plochy
na bytovú jednotku
- Holobyt s liatou betónovou podlahou
- Piecka na varenie v kuchyni
- Vykurovacie kachle v izbách
- Spoločné splachovacie WC a hygienická
časť, čiastočný vykachličkovaný priestor do
výšky 1,5 metra podľa potreby
- Prívod studenej vody
- Miesto na uskladnenie paliva
2. stupeň: max. 60 m2 podlahovej plochy
na bytovú jednotku
- Obytný priestor s podlahovou krytinou
- Sporák na varenie – na plynovú bombu
- Kuchynská linka, chladnička
- Vykurovacie kachle v izbách
- Spoločné splachovacie WC a hygienická
časť
- Prívod studenej vody
- Prietokový ohrievač na teplú vodu
- Miesto na uskladnenie paliva
Nájomníci majú bývať na základe
nájomných zmlúv na dobu určitú a musia
spĺňať stanovené podmienky týkajúce sa
tak rozsahu ich príjmu, ako aj definovaných
zásad správania. Podmienkou uskutočnenia
projektu je, že minimálne 30 % nájomníkov
musia tvoriť členovia rómskej komunity.
Z 2. stupňa je možný prestup do 3. stupňa,
ktorým sú štandardné nájomné byty
vo vlastníctve samosprávy, postavené
s podporou ŠFRB, prípadne do 4. stupňa
– vlastného bytu alebo domu.
(ik)

prebiehať v nevegetačnom období,výsadba
bude nasledovať už počas vegetačného
obdobia a následné ošetrenie drevín potrvá
do augusta budúceho roka,” dodáva Gabriela
Bieliková. Na projekt budovania zelenej
infraštruktúry získalo mesto nenávratný
finančný príspevok vo výške 320 tis. eur.
(ik)
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Profesijný záujem a environmentále cítenie
zhmotnené v inteligentnom dome
Akékoľvek horúčavy boli toto leto, teplota
vo vnútri domu nikdy nestúpla nad 25,3
°C, pritom vlani postavený dom nemá
klimatizáciu, ako ju všeobecne poznáme,
iba tzv. pasívne chladenie. Povedal to majiteľ
novostavby na Zlatníckej ulici Ján Veselovský.
Udržať príjemnú klímu počas horúčav aj
zimy mu pomáha technológia, ktorú ľudstvo
využívalo už od staroveku, a predsa sa v
stavebníctve považuje za nový trend, ktorý
si len pomaly získava svojich priaznivcov.
Ako prvý v Želiezovciach má rodinný dom
so zelenou, vegetačnou strechou.
Aj keď sú zelené strechy vo svete trendom,
k nám sa táto technológia, ktorá vonkoncom
nie je len módnym výstrelkom, dostáva
pomalšie. Podľa odhadu odborníkov sú
zelené strechy na Slovensku zastúpené asi
na úrovni dvoch percent. Keďže v našom
meste je len jedna takáto strecha, percentá
ani promile asi ani netreba počítať. „Som
stavbár, študoval som to. Už oddávna som mal
predstavu postaviť si zelenú, vegetačnú strechu,
trochu sa priblížiť k 21. storočiu a zároveň
tým pomáhať ekológii. Jej jednoznačnou

Želiezovskí tvorcovia
Ex Libris ocenení

výhodou je, že pomáha mikroklíme vo vnútri
budovy, lebo strecha je chránená od intenzity
slnečného žiarenia. Navyše aj hydroizolácia
je chránená, nedegraduje následkom UV
žiarenia a aj spodné súvrstvia sú 15 - 20centimetrovou vrstvou zeminy chránené,
interiér sa nezahrieva. Zeleň je prítomná aj na
ploche stavby, čiže to má aj environmentálne
hľadisko. Pritom výstavba vegetačnej strechy
nie je extrémne stavebne náročná, dá sa urobiť
aj svojpomocne, pozor si však treba dávať
na dodržanie správnej skladby súvrstvia.
Informácie sú bežne dostupné aj na internete.
Rastliny sú suchomilné, dá sa povedať, že
bezúdržbové, len raz za čas treba vytrhať
burinu,” hovorí majiteľ o výhodách, ktoré
tento typ strechy ponúka. Dodáva, že jeho
známi si z toho, že plánuje zelenú strechu,
spočiatku robili srandu, postupom času
sa mu však dostáva čoraz viac zvedavosti,
nadšenia a uznania.
Pri otázke, či by mal stavebník uvažovať o
vegetačnej streche, iste nie je zanedbateľné
ani finančné hľadisko. Toto riešenie udržiava
príjemnú klímu v dome, čím prispieva
k
znižovaniu
spotreby energie
tak v zime, ako
aj v lete. Náklady
vybudovania
vegetačnej strechy
síce
prevyšujú
náklady klasickej
plochej
strechy,
nie však výrazne,
a tak návratnosť
je zabezpečená v
dohľadnej
dobe,
najmä v kombinácii
s ďalšími úspornými
riešeniami.
V
prípade
domu
rodiny Veselovských
sú to napríklad

V 17. ročníku medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS s témou
„Vráťme sa do rozprávky“ udelila Mestská knižnica Želiezovce svoje ceny Dorine
Szabó zo ZŠ s VJM Želiezovce a Marekovi Ambrúzovi zo ZŠ Želiezovce. Do
tohtoročnej súťaže bolo zaslaných 1681 prác od 1503 autorov zo 16 krajín sveta.
Mestská knižnica Želiezovce zaslala 68 detských prác.
Výhercovia sa 4. októbra zúčastnili „Tvorivej dielne ex libris“ v ZŠ na Kopernikovej
ulici v Hlohovci. Vyskúšali si tvorbu monotypu na sklenenej doske, kde vytvárali
svoje osobné logá, ktoré potom farebne znázornili na spoločnom projekte
s výhercami z Poľska, Ruska, Slovinska, Bieloruska, Turecka a iných krajín.
Touto cestou ďakujeme aj pedagógom z oboch ZŠ, ktorí s nami spolupracovali
a venovali sa žiakom pri tvorbe ich nádherných diel. Už teraz však môžeme dať
krídla svojej fantázii pri tvorbe nových exlibrisov v 18. ročníku súťaže, ktorý bude
vyhlásený v septembri 2020 na tému „Máme krídla, letíme“.
(MsK)

fotovoltické panely, tepelné čerpadlo zem –
voda, vetranie rekuperáciou a inteligentný, tzv.
smart systém ovládania domácnosti. „Prvotná
investícia do technológie je o niečo vyššia ako
u klasického riešenia, ale ich kombinácia je z
energetického hľadiska úsporná. Je namieste
otázka, čo je drahšie, pretože od roku 2021
to bude štandard pri dodržaní technických
noriem vzťahujúcich sa na obalové konštrukcie
a energetickú náročnosť budovy. Ak sa budú
stavať takéto úsporné domy, energetickým
spoločnostiam klesnú zisky a jediné, čo budú
môcť urobiť, je zvýšiť ceny. Návratnosť sa teda
odvíja aj od zdražovania energií. Náklady sa
dajú zmierniť využitím dotačných programov,
takúto podporu som využil napríklad pri
fotovoltike. Teraz mám na streche popri zeleni
12 panelov. Aktuálne sa usilujem o ďalší
príspevok súvisiaci s energetickou náročnosťou
budovy. Na fotovoltiku je napojená umývačka
riadu, televízory, práčka, počítač, detské izby,
spálňa, svetlá a riadiaci systém. Aby bola
domácnosť úplne sebestačná, potreboval by
som ešte minimálne 25 panelov a dva meniče,“
približuje Ján Veselovský finančnú stránku
svojich rozhodnutí pri aplikácií moderných
ekologických a smart riešení, ktoré sú
postrehnuteľné na každom kroku, či už ide o
rôzne senzory a automatiku, alebo ovládanie
domácnosti smartfónom.
Z vyjadrenia majiteľa domu stojaceho blízko
centra mesta je jasné, že v jeho prípade nejde
o výstrednosť, ale o intenzívny profesný
záujem kombinovaný s environmentálnym
cítením a ekologickým správaním. Tento mix
sa v prípade Jána Veselovského dal zhmotniť
inteligentným domom s prvou vegetačnou
strechou v Želiezovciach. Samozrejme,
mnohí nemajú príležitosť, aby si navrhli a
postavili nový dom. Dobrou správou pre
nich je, že možností na ekologické správanie
je viac než dosť, stačí sa nechať motivovať
správnym nadšencom.
Ladislav Levicky
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30 rokov od Novembra
November ´89 - revolúcia alebo prevrat? Ako chcete...
O udalostiach tých dní sa
hovorí, že dokázali ľudí spojiť
tak, ako nikdy nič predtým. Ale
to, čo nasledovalo potom, ich
vraj naopak, rozdelilo.
Pre niektorých sa vtedy zrútil
šedivý a neľudský režim, ktorý
podporoval
neschopných
a
bezcharakterných, ubíjal
schopných a tvorivých, potláčal
slobodu
a
ľudské
práva
a v niektorých obdobiach
terorizoval či dokonca vraždil
svojich občanov.
Ale pre druhých to bol slnečný
režim,
ktorý
umožňoval
každému pracovať a cítiť sa
užitočným pre spoločnosť,
pomáhal
zabezpečovať
životné
potreby,
zakladať
rodiny, vychovávať deti, postarať
sa o starých i chorých – umožnil
niekoľkým generáciám prežiť
pokojný a dôstojný život.
Ktorí majú pravdu a ktorí ju
nemajú? Alebo majú pravdu
jedni i druhí, ale niektorí majú
subjektívny pohľad?
Udalosti, ktoré nasledovali
po
tvrdom
potlačení
demonštrácie 17. 11. 1989,
naozaj spojili väčšinu vtedajších
Čechoslovákov. Tie dni mali

svoju atmosféru, zneli silné
piesne, najsilnejšia však bola
nádej na lepší a slobodnejší
život. Aj tí najopatrnejší vtedy
hovorili, že zmena už bola
potrebná. V tom sa zhodovali
komunisti
s
nestraníkmi
i odporcami starého režimu.
A
ten
pokojný
priebeh
len umocňoval tú opojnú
atmosféru.
Odvtedy prešlo 30 rokov. Česi
i Slováci si svoj spoločný štát
medzitým rozdelili a atmosféra
v oboch spoločnostiach je veľmi
vzdialená od tej, v akej sme
vtedy prechádzali do poslednej
dekády
nového
storočia
i tisícročia.
Po
troch
desaťročiach
každoročného
pripomínania
výročia
tých
udalostí
a množstve zmien, ktoré sa
odvtedy udiali, stále nepanuje
zhoda. Ukazuje sa, že ľudí stále
rozdeľuje nielen hodnotenie
režimu spred Novembra, ale
aj celého ďalšieho vývoja.
A to aj napriek tomu, že stále
viac ubúda očitých svedkov
a pribúda tých, ktorí so starým
režimom nemajú žiadne osobné
skúsenosti.

Zázračné slová

Človek ako dieťa verí na rozprávky. Po
čase však z toho vyrastie a prestáva na ne
veriť. Alebo si to len myslí. Zdá sa, že
dospelí veria v rozprávky tiež, stačí, keď sú
prešpekované zázračnými slovami.
Nie, nie je reč o slovách „prosím“, „ďakujem“
a im podobných, to sú zázračné slová pre
deti. Zázračné slová pre dospelých zďaleka
nie sú tak pozitívne nabité, ale slúžia na
dosiahnutíe želaných reakcií. Nemá sa
príliš premýšľať ani pýtať, pri vyslovení
zázračných slov sa očakáva zaujatie
správneho postoja. Takými zázračnými
slovami sú napríklad: korupcia, orientácia,
hodnoty, ale aj fašista, ľudské práva, národ
či klimatické zmeny. Pri diskusiách sa občas
javí, že niektorým diskutujúcim prekáža,
keď sa v súvislosti s týmito výrazmi niekto
nepohodlne spýta: „Prečo?“ Pritom je to asi
tá najlepšia otázka pomáhajúca pochopiť
súvislosti a dostať sa na koreň veci.
Napríklad korupcia. Je jednoznačne
negatívnym javom. Existuje množstvo
jej verzií. O čo však často ide? Urobí sa
tender, „našije“ sa to na niekoho, čiže
uprednostní sa jeden podnikateľský subjekt

Je pochopiteľné, že človek,
ktorému minulý režim zničil
život, rodinu alebo dokonca v
mene vtedajšej ideológie prišiel
o niekoho blízkeho, bude ten
režim odsudzovať. Možno však
taký postoj očakávať od tých,
ktorí si vtedy spokojne žili svoje
životy bez toho, aby prichádzali
s režimom do kolízie, alebo aby
sa čo len dozvedeli o tých ktorí
sú režimom prenasledovaní?
A najmä od tých, ktorí po
roku 1989 prišli nielen o svoje
životné istoty ale aj o všetky
životné perspektívy? Aj nový
režim má svoje obete a tí šťastní
a úspešní, ktorí sa začiatkom
90. rokov dokázali chopiť svojej
príležitosti, ich nemusia vnímať.
Napokon, asi väčšina ľudí
rada
pripisuje
príčiny
svojich úspechov vlastným
schopnostiam,
ale
príčiny
neúspechov
už
nie. Ale
každý
človek
má
právo
hodnotiť i porovnávať. Alebo
si pomáhať barličkami o
lenivých nevzdelaných starých
vidiečanoch a priebojných
vzdelaných
mladých
veľkomešťanoch.
Hovoriť o pozitívach starého

v neprospech iných. Výsledok? Prácu
takisto vykoná jedna z uchádzačských
firiem, ktorá zamestnáva ľudí, tí dostanú
svoje platy, uživia svoje rodiny, nakupujú
služby a tovary a svojím podielom zvyšujú
HDP. Porušili sa pravidlá obchodnej
súťaže, pričom znevýhodnení sú ostatní
uchádzači. Občania v podstate len vtedy,
keď sú práce predražené. Ale to sa môže
stať, a žiaľ, často sa stáva, aj v prípadoch
bez korupčných afér. Samozrejme, v
mnohých prípadoch ide o oveľa závažnejšie
pochybenia proti celej spoločnosti, keď sa
okráda štát a spoločná kasa, inokedy zas
ľudia korumpujú preto, aby sa dostali k
štandardu, ktorý by im mal patriť aj bez
podplácania.
Mnoho tisíc občanov je schopných v dobrej
viere hodiny postávať na ulici a protestovať
proti korupcii v prípade niekoľkých
miliónov eur. Pritom nikomu nenapadne
protestovať proti tomu, že dostavba 3. a 4.
bloku atómovej elektrárne v Mochovciach
sa predražuje o 3 miliardy eur, a to buď pre
neschopnosť kompetentných, alebo možnú
korupciu. Protesty sa však nekonajú,

režimu bolo dlho považované
za niečo, čo sa v slušnej
spoločnosti nehodí. Ale naša
spoločnosť sa stále mení a
vyvíja, a napriek neustálej
propagande, pri pokusoch o
objektívnejšie prehodnocovanie
nedávnej histórie i stavu
spoločnosti, dochádza aj k
istej
rehabilitácií
obdobia
socializmu. Aj keď sú tieto témy
stále horúcim ideologickým
bojiskom a namiesto spájania
nás rozdeľujú.
Ale v tých revolučných i
porevolučných časoch ľudia
naozaj verili, že namiesto
jednej ideológie a propagandy
tu bude politická i názorová
pluralita, že za vyslovený názor
nebude už nikto žiadnym
spôsobom postihovaný a že v
demokratickom rozhodovaní
bude víťaziť zdravý rozum. K
tej viere prispievalo i dianie
v okolitých krajinách, keď sa
hovorilo o konci studenej vojny
a upevňovaní svetového mieru.
Tak si po tridsiatich rokoch, už
len každý sám pre seba, skúsme
odpovedať na otázku, či pravda
a láska naozaj víťazí nad lžou a
nenávisťou.
Števo Hečko

pritom ide aj o štátne peniaze. Prečo? Ide
organizátorom protestov naozaj vždy o
verejné zdroje a záujem, alebo občas majú
aj politické ciele?
Taká zdravá nedôvera, malá dávka
pochybností voči všetkému – to by mohla
byť správna výzbroj proti manipulantom.
Ako hovorí stará múdrosť: Majme radi
toho, kto hľadá pravdu, ale obávajme sa
toho, kto tvrdí, že ju našiel. A aj toho,
kto tvrdí, že účel svätí prostriedky, ak si
to vyžaduje kvázi vyšší záujem, alebo že
nebezpečenstvo sa vždy šíri z rovnakého
zdroja, aj keď svet okolo nás sa závratne
rýchlo mení. Zmena paradigmy západného
sveta práve prebieha, otázkou je, ako
sa v nových podmienkach dokážeme
orientovať. Každopádne, otázky typu
„Prečo?“, „Komu to prospeje?“, „Na akom
princípe sa to deje?“, „Aký to má zmysel?“,
by nám v tom mali pomáhať. Ako aj
byť nedôverčívý k tým, ktorým sú tieto
otázky nepríjemné. Keď sme si pred tromi
desaťročiami dokázali slobodu vydobiť,
bolo by dobré, keby sme si ju dokázali aj
udržať.
Ladislav Levicky
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Tri desaťročia záchrany pamiatok
Prehľad 30-ročnej reštaurátorskej tvorby Árpáda Mézesa ponúkla výstava
v Maďarskom dome, ktorú zorganizovala MO Csemadok. Na slávnostnom
otvorení výstavy, ktoré sa uskutočnilo 12. októbra, sa hudobnou pasážou
predstavili Mátyás Mézes, Attila Mézes, Angéla Mézes a Zmiešaný zbor Franza
Schuberta pod vedením Gézu Horvátha. Zvlášť pôsobivá bola adaptácia
soundtracku z filmu Interstellar od Attilu Mézesa, v ktorej si zahrali, resp.
zaspievali všetci účinkujúci.
Povolanie reštaurátora aj dielo samotného umelca priblížila Zuzana
Mézesová. „Výstava nám poskytuje pohľad do 30-ročnej tvorby sochára a
reštaurátora Árpáda Mézesa. Treba tu však spomenúť aj mená jeho dvoch
kolegov, s ktorými je od začiatkov dodnes v úzkom pracovnom kontakte.
Ide o Ondreja Csütörtökiho z Komárna a Alexandra Koreňa z Rožňavy.
Veľkú skupinu reštaurovaných diel tvoria kamenné sochy a súsošia, napríklad
súsošie Sv. Trojice v Komárne alebo klasicistické súsošie termálnych kúpeľov
v Piešťanoch. Medzi stavebné prvky patria kamenné brány, napríklad
hlavný portál Kostola nanebovzatia Panny Márie v Šahách, ktorý sa radí
medzi najhodnotnejšie a najpozoruhodnejšie pamiatky svojho druhu. Patrí
sem aj renesančný hlavný vstupný portál urzovho Sobášneho paláca
v Bytči, vstupný portál hradu v Krásnej Hôrke, južný portál gotického
Kostola sv. Mikuláša v Sazdiciach alebo západný hlavný vchod Kostola sv.
Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach. Ďalšiu skupinu kultúrnych pamiatok,
reprezentovaných na výstave tvoria sakrálne pamiatky rímsko-katolíckych,
evanjelických a reformátskych kostolov. Patrí sem: Oltár Kalvárie v Zborove,

Spomienka na primátora,
záchrancu prenasledovaných

Oltár sv. kríža v Spišských Vlachoch, hlavný Oltár sv. Margity Antiochijskej
vo Švedlári, hlavný Oltár sv. Imricha v Čimhovej, neskoro-barokový Oltár
evanjelického kostola v Ochtinej a najmä hlavný Oltár Nanebovzatia Panny
Mária františkánskeho kostola vo Fiľakove. Z ostatných diel spomeniem
kazateľnicu evanjelického kostola v Ochtinej, rokokovú kazateľnicu
a krstiteľnicu vo Vyšnom Medzevi, kazateľnicu kostola reformovanej cirkvi
v Chotíne alebo dva epitafy rodiny Pálffyovcov v hradnej kaplnke v Krásnej
Hôrke.“ Zaujímavá a pôsobivá výstava bola otvorená do 3. novembra. (ik)

Po bojovej ceste

Trojdňového poznávacieho putovania „Po bojovej ceste I. čsl. armádneho
zboru v podduklianskom „kraji“, ktoré zorganizovali oblastný výbor a
základná organizácia SZPB a zúčastnili sa aj pätnásti členovia SZPB zo
Želiezoviec.
Účastníci pobudli na cintoríne a vyhliadkovej veži na Duklianskom
priesmyku, vo vojenskom múzeu a pri soche generála Ludvíka Svobodu
vo Svidníku, v prvej oslobodenej obci na Slovensku v Kalinove, prehliadli
si Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, ale aj pamätihodnosti
Bardejova a Bardejovských kúpeľov. Cestou sa zastavili aj v centre metropoly
východného Slovenska, v Košiciach, kde si prezreli Dóm sv. Alžbety a
historické budovy na pešej zóne ako aj v Betliari Andrasyovský kaštieľ.
Na miestach, kde pred 75 rokmi každú piaď znovuoslobodenej zeme kropili
svojou krvou vojaci I. ČAZ a Červenej armády, položili vence, ako prejav
svojej vďaky a úcty k historickej pravde.
J. Výboch

V Ostrihome sa 1. októbra konala dôstojná spomienka na Jenő Ettera,
ktorý bol tamojším primátorom mesta v rokoch II. svetovej vojny. V tomto
zložitom období pomáhal rasovo prenasledovaným spoluobčanom ako
aj poľským utečencom, a tak viacerým zachránil život. Týmto humánnym
a odvážnym prístupom si aj po rokoch zaslúži obdiv a úctu nových
nastupujúcich generácií. Na spomienke pred domom, v ktorom so
svojou rodinou žil, sa zúčastnila aj primátorka, viceprimátor Ostrihomu,
ako aj poslanec mestského zastupiteľstva - jeho synovec, ktorý priblížil
osobnosť J. Ettera. Podujatie pripravila tamojšia novovytvorená základná
organizácia MAESZ-u. Zúčastnili sa na ňom aj Vilmos Hanti, prezident
FIRR-u a ústredia MAESZ-u, jeho podpredsedovia, ako aj zástupcovia ZO
SZPB zo Želiezoviec a Štúrova.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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Želiezovčan víťazne
na Zelenyákovej trinástke
V sobotu 19. októbra usporiadali
v Hronovciach už 24. ročník súťaže
v cestnom behu Zelenyákova trinástka.
Preteky sú pomenované po teológovi Jánovi
Zelenyákovi, ktorý na začiatku 20. storočia
pôsobil v Čajakove, jednej z troch obcí, ktoré
dnes tvoria Hronovce. Preslávil sa najmä
knihou Prírodný spôsob liečenia, ktorá
zožala celosvetový úspech.
História pretekov siaha do roku 1995, kedy
ju založil vtedajší starosta obce Ľudovít
Béres. „V našej dedine nemalo organizovanie
takéhoto druhu športu žiadnu tradíciu.
Možno dvaja sme chodili rekreačne behať. Ako
starosta obce som do prípravy a organizovania
súťaže zapojil pracovníkov obecného úradu,
miestnych pedagógov a verejno-prospešných
pracovníkov. Posledné desaťročie pomáha
pri organizácii a usporadúvaní súťaže
Občianske združenie Ferenca Dudicha pod
vedením Gábora Juhásza. Napriek tomu, že
počet účastníkov nie je vysoký, predsavšak
pri prečítaní mien víťazov a účastníkov je
evidentné, že prichádzajú aj z ďalekých kútov.
Na našu súťaž pravidelne prichádzajú bežci

aj z Maďarska. Po dvadsiatichštyroch rokoch
môžem konštatovať, že časom náš peletón
starne. Preto som dodatočne pridal bežeckú
kategóriu s vekom nad 60 rokov. Okrem
toho sme vytvorili pre začínajúcich a menej
cvičiacich bežcov trať s dĺžkou 4 000 metrov.
Našim cieľom je, aby pravidelne športovalo
čím viac ľudí,“ vyjadril sa o súťaži jeho
zakladateľ.
Tohtoročného, 24. ročníka sa zúčastnilo
84 bežcov z blízkeho aj vzdialenejšieho
okolia. Bežci na súťaž prišli okrem iného
z Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom,
Komárna, Ostrihomu, Nových Zámkov
či Vrábľov. Medzi pretekármi bolo aj
niekoľko Želiezovčanov. Jedným z nich bol
absolútny víťaz pretekov Kristián Gutrai,
ktorý šťartoval vo farbách maďarského
klubu Esztergomi Futóművek a 13 km
dlhú trať absolvoval s časom 51 minút 25
sekúnd. Okrem neho sa súťaže zúčastnila aj
trojica poslancov mestského zastupiteľstva v
Želiezovciach Ákos Csonka, Tibor Csenger
a Marek Kepka, prvý menovaný na dlhšej,
ďalší dvaja na kratšej trati.
(ik)

Streľbou spomínali
na duklianskych hrdinov
Za slnečného jesenného počasia sa v sobotu
12. októbra stretlo na strelnici v Želiezovciach
44 strelcov i zo vzdialenejších miest
Slovenska na IV. ročníku streleckej súťaže
„O pohár duklianskych hrdinov“.
Aj tento ročník organizačne pripravili
Športový strelecký klub MAGNUM
a miestna ZO SZPB.
Slávnostného otvorenia sa vedľa Jozefa
Hallera a ďalších funkcionárov ŠSK
MAGNUM zúčastnili aj zástupcovia ZO
SZPB J. Výboch, J. Kováčová a I. Žáčiková.
Predseda ZO SZPB sa v otváracom príhovore
poďakoval za účasť v súťaži a zdôraznil,
že hrdinovia bojov Karpatsko-duklianskej
operácie spred 75 rokov za oslobodenie
Slovenska si aj takúto našu spomienku plne
zaslúžia, že to je to najmenšie, čo im z našej
vďačnosti ich nehynúcej pamiatke môžeme
venovať.
Poukázal na skutočnosť, že táto vojenská
operácia Červenej armády a I. čsl.
armádneho zboru nebola v pôvodných
plánoch vtedajšieho sovietskeho velenia,
ale si ju urýchlene vynútilo vypuknutie SNP,
teda aktuálna požiadavka vojensky pomôcť
ohrozenému bojujúcemu Slovensku. Skorý
úspech tejto operácie znemožnilo Nemcami
odzbrojenie dvoch elitných slovenských
divízií na východnom Slovensku, ako aj
nepriaznivé hmlisté daždivé a chladné

počasie, ťažko priechodný terén a dobre
vyzbrojený a opevnený nepriateľ.
Karpatsko-duklianska operácia oprávnene
patrí k svetlým stránkam našich dejín, veď
sa ňou začalo oslobodzovanie Slovenska na
sklonku II. svetovej vojny.
Najúspešnejší strelci si prevzali z rúk
zástupcov ZO SZPB S. Hrivnáka a I.
Žáčikovej a ŠSK Magnum J. Hallera už
tradične hodnotné ceny (pohár, medailu
a diplom).
Tu sú víťazi z jednotlivých
kategórií: malokalibrová
pištoľ – ženy: 1. Adriana
Nosianová, Šurany, 2.
Annamária
Urbanová,
Ipeľský Sokolec. Muži:
1. Ján Kováč, Rúbaň, 2.
Andrej Tóth Kurucz,
Kamenný Most, 3. Michal
Oršulík, Kolta. Seniori: 1.
Vladimír Belák, Nitra, 2.
Richard Nocian, Šurany, 3.
Milan Vékony, Želiezovce.
Veľkokalibrová
pištoľ
– muži: 1. Andrej Tóth
Kurucz, Kamenný Most,
2. Ján Kováč, Rúbaň,
3. Ladislav Haďunga,
Želiezovce. Seniori: 1. Ondrej Benke,
Handlová, 2. Jozef Trgiňa, Handlová, 3.

FUTBAL
V. liga – dospelí – Východ
Salka – Želiezovce 2:1 (1:1) Dajcs 2 - Rotík
Želiezovce – Veľký Kýr 5:2 (1:2) Rotík 2,
Dobiaš, Víglaš, Nagy - Bútora 2
Podlužany – Želiezovce 1:0(0:0) Kosák
Želiezovce – Bánov 1:0 (1:0) Nagy
Komjatice – Želiezovce 5:0 (3:0) Krehák 2,
Marenčák, Garay, Palák
Želiezovce – Pribeta 1:3 (1:2) Dulai Shyrokov, Didenko, Yukhymenko
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Dvory n/Ž. – Želiezovce 3:4 (0:1) Holub,
Lakatoš, Ladek - Dudáš 4
Želiezovce – Kozárovce 4:3 (0:2) Dudáš,
Nagy, Boťťan, Kuruc - Marenček 2, Végh
Marcelová – Želiezovce 3:2 (2:2) Csintalan
2, Zalacko - Dudáš, Gatial
Želiezovce – Nevidzany 2:4 (1:2) Dudáš,
Kúdela - Hrnčiar 3, Šegeda
Veľký Meder – Želiezovce 0:3 (0:1) Dudáš,
Nagy, Poracky
Želiezovce – Ivanka pri/D. 4:4 (2:1) Nagy
2, Kuruc, Dudáš - Clebec 2, Gaggi, Henyig
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
Hurbanovo – Želiezovce 0:1 (0:0) Nagy
Želiezovce – Šurany 5:1 (2:1) Bedrich 2,
Orbán, Lakatoš, Pizúr -Prochádzka
Nitra-Chrenová – Želiezovce 3:1 (3:0)
Fabulec 2, Lauko - Orbán
Želiezovce – Komárno B 0:3 (0:1) Hrala,
Kajan, Lehotský
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
Hurbanovo – Želiezovce 1:4 (1:2) Berkeš
- Bahorec 2, Dudáš, Bogdáň
Želiezovce – Šurany 6:1 (3:0) Bahorec 5,
Varga - Šulka
Nitra-Chrenová – Želiezovce 3:1 (1:0) Šuba
2, Chobot - Bahorec
Želiezovce – Komárno B 0:3 (0:3) Kolbert,
Hanzsér, Prágay (
(nyf)

Richard Nocian, Šurany.
Jozef Výboch,
predseda ZOSZPB, foto: Ľudovít Vanek
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Komplexná obnova objektu č. 48 Sociálno-prevádzková budova
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
(ďalej len „ústav“) je rozpočtová organizácia, ktorej
zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky.

Základnou úlohou ústavu je zabezpečenie výkonu
trestu odňatia slobody v súlade so zákonom NR SR č. 475/2005
Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S cieľom znižovania prevádzkových nákladov pri
plnení úloh v rámci svojej činnosti podal ústav v roku 2016
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná
os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov.

(19-20)
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Z pohľadu potreby energie bolo potrebné dosiahnuť
zaradenie budovy do hornej hranice energetickej triedy A1
pre globálny ukazovateľ s čím súvisel aj rozsah vypracovania
projektovej dokumentácie, ktorý vychádzal z opatrení
navrhovaných v energetickom audite v nasledovnom členení:
- zateplenie obvodového plášťa budovy,
- zateplenie stropu,
- výmena pôvodných okien, drevených dverí
a sklobetónových výplní za nové, s izolačným
trojsklom,
- rekonštrukcia kotolne (4 ks tepelné čerpadlá vzduch/
voda – tepelný výkon z obnoviteľných zdrojov energie
(ďalej len „OZE“ - 44,68 kWh),
- inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích
telesách a hydraulické vyregulovanie,
- inštalácia solárneho systému na ohrev pitnej vody (5
ks solárnych kolektorov – tepelný výkon z OZE – 6,06
kWh),
- inštalácia
decentralizovaných rekuperačných
jednotiek (12 kusov).

Po vykonaní všetkých potrebných administratívnych
úkonoch boli stavebné práce začaté dňom 11. 6. 2019.
Dlhodobá ekonomická udržateľnosť projektu spočíva najmä
v úspore nákladov na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody,
pričom zrealizovaním projektu dôjde k zníženiu ročnej potreby
primárnej energie o 383 585 kWh/r (pôvodný stav: energetická
trieda „D“ – potreba primárne energie 326,3 kWh/m2.r; po
realizácii: energetická trieda „A1“ – potreba primárnej energie
62 kWh/m2.r) a tým aj k úspore verejných financií, keďže ústav
je rozpočtovou organizáciou rezortu spravodlivosti.

Projekt s názvom „Komplexná obnova objektu
č. 48 – Sociálno-prevádzková budova“ bol zo strany
sprostredkovateľského orgánu, ktorým je v tomto prípade
Slovenská energetická a inovačná agentúra, schválený
v celkovej výške 498 586,12,- eur
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2846672&l=sk.
Z dôvodu potreby znižovania negatívnych dopadov na
životné prostredie, elimináciu odpadov a emisií (predpokladané
zníženie CO2 je 57,719 ton ročne) a v neposlednom rade
posilnenie sebestačnosti boli v rámci projektu zavedené
aj obnoviteľné zdroje energie (ďalej len „OZE“), pričom
predpokladané množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení
OZE je celkovo 60,786 MWh/rok.

kpt. Mgr. Marko Stanko, mjr. Mgr. Martin Špleha
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 10. 2019

Zostatky na bankových účtoch

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 331 886,70 €

Záväzky voči dodávateľom

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

140 092,04 €

Dlhodobé investičné úvery

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 921 140,80 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

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

-

Mesto Levice, Tekovské múzeum v Leviciach
a Mesto Želiezovce
organizujú
13. ročník benefičnej aukcie

Az Optosan optika

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

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu

Svodov, Mikula: 19. novembra a 17. decembra.
Ulice: Záhradná, Hurbanova, Polná, Fr. Krála, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potocná,
Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmocná a
Cintorínska: 20. novembra a 18. decembra.
Ulice: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železnicná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fucíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petofiho, Lipová,
Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová,
Nová, Poštová, Sládkovicova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35: 21. novembra a 19. decembra.
Obchody: 22. novembra a 20. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

8. 12. 2019 o 15.00 hod.
Synagóga Levice
Benefičná aukcia

Megemékezés

Nem az a fájdalom,
melytől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet szívünkben hordunk
némán, csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk
november 24-én, halálának 10. évfordulóján
drága halottunkra,

Reménység Lajosra.

Emlékét őrző felesége és leánya családjával

(19-19)

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

Mawer, Simon: Sklenená izba (Slovart 2019)
Rakúsky architekt Reiner von Abt vytvorí pre Landauerovcov
neprehliadnuteľnú majestátnu vilu. Manželia v nej vedú
pestrý život, kým ich hrozba nacistickej okupácie neprinúti
opustiť krajinu.
Ende, Michael: Čárymáryfučpunč (Ikar 2018)
Je Silvester, rok sa končí, a keď do polnoci nesplní čarodejnícky
radca Belzebub Luhárovič a jeho teta Tyrania Upírová
plán zlých skutkov, ktorými sa zaviazali svojmu pekelnému
zamestnávateľovi, odvolá ich z funkcií.
Wiking, Meik: Malá kniha hygge (Luka 2017)
Zamilujte si hygge a odhaľte tajomstvo toho, ako byť v živote
šťastnejší a spokojnejší. Malá kniha hygge je skutočnou
bibliou dánskeho životného štýlu, ktorý obľubujú ľudia po
celom svete.

1. 12. 2019 o 15.00 hod.
Synagóga Levice
Predaukčnej výstava
Otvorenie

Cornwell, Patricia: Elfajzott szív (Művelt nép, 2019)
Egy gazdag hollywoodi mogul lányának halálát a rendőrség
balesetnek ítéli. A törvényszéki orvostanszakértő más
véleményen van, úgy érzi, mintha valaki olyan nyomokat
hagyna, amelyeket csak ő vesz észre. És mindig előtte járna…
Loridan-Ivens, Marceline: És te nem jöttél vissza (XXI.
Század 2018)
Marceline Loridan-Ivens és édesapja története 1944 tavaszán
kezdődik a franciaországi Drancyban, mikor az akkor 16 éves
lány az édesapjával búcsúzik a haláltáborba való deportálás előtt.
Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola 1-3 (Cerkabella 2018 - 2019)
A történetek egy-egy jól meghatározott, pontosan
körvonalazható problémát mutatnak be, ez többnyire a
gyerekek mindennapjaiban hangsúlyozottan van jelen, pl. az
önelfogadás, a másoknak való megfelelési kényszer feloldása.
Knihy sú z projektu Tvorme spolu knižničný fond.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Zselízi győzelem a Zelenyák
tizenhármason
Október 19-én tartották Lekéren a
Zelenyák tizenhármasa utcai futóverseny
24. évfolyamát. A verseny névadója
Zelenyák János teológus, aki a 20. század
elején Lekéren élt. Elsősorban
A természetes gyógymód c.
könyvével vált világhírűvé.
A
verseny
múltja
1995-ig
nyúlik vissza, amikor az akkori
polgármester,
Béres
Lajos
alapította. „Falunkban semmilyen
háttere nem volt egy ilyen
verseny megrendezésének. Talán
ketten kocogtunk rendszeresen.
Mint a falu polgármestere a
szervezésbe és a megrendezésre
bevontam a községháza dolgozóit,
a helyi pedagógusokat és a
közmunkásokat. Egy évtizede már annak,
hogy a helyi Dudich Ferenc polgári társulás
Juhász Gábor vezetésével beszállt a verseny
szervezésébe és megrendezésébe. Annak
ellenére, hogy a résztvevők száma nem túl
magas, mégis ha megnézzük a győztesek és
a résztvevők névsorát, nagyon sok és távoli
helyről jöttek versenyzők. Magyarországról is
rendszeres résztvevői vannak versenyünknek.
Huszonnégy év után megállapítottam, hogy
kissé öregszik a mezőny. Ezért iktattam
be utólag a 60 év feletti korosztályokat.
Ezenkívül létrehoztunk még egy 4000
méteres távot, amelyen a kezdő és kevésbé

edzett futók versenyezhetnek. A cél az, hogy
az emberek minél többet és rendszeresebben
mozogjanak” – vallott a versenyről alapítója.
Az idei, 24. évfolyamon 84 futó vett

részt (köztük 42 gyermek) a környékről
és a távolabbi régióból, többek közt
Besztercebányáról, Garamszentkeresztről,
Komáromból, Esztergomból, Érsekújvárból
vagy Verebélyről is. A versenyzők közt
néhány zselízi lakos is volt. Egyikük a
futóverseny győztese, Gutrai Krisztián, aki
az Esztergomi Futóműművek színeiben
51 perc 25 másodperc alatt teljesítette a
13 km hosszú távot. A zselízi képviselőtestület három tagja, Csonka Ákos, Csenger
Tibor és Kepka Márk vett részt a versenyen,
utóbbi ketten a rövidebb, 4 kilométeres távot
teljesítették.
(ik, foto: jg)

A Duklai Hősök Emlékverseny
IV. évfolyamáról
Napos őszi időben tartották október
12-én a zselízi lőtéren a Duklai Hősök
Emlékverseny IV. évfolyamát, amelyen
44 sportlövész vett részt az
ország közeli és távolabbi
pontjairól. A szervező idén
is a Magnum Sportlövőklub
és a Szlovákiai Antifasiszta
Harcosok Szövetsége Zselízi
Alapszervezete
volt.
A
megnyitón Haller József és
a Magnum Sportlövőklub
további
vezetőségi
tagjai
mellett részt vettek az SZAHSZ
alapszervezetének képviselői,
Jozef
Výboch,
Jozefína
Kováčová és Ida Žáčiková is.
Az
SZAHSZ
elnöke
megnyitóbeszédében
megköszönte a versenyzőknek
a részvételt, és hangsúlyozta,
hogy a 75 évvel ezelőtti
kárpát-duklai
hadművelet

hősei megérdemlik, hogy ilyen módon is
megemlékezzenek róluk, ez a legkevesebb,
amit köszönetül és emlékül adhatunk nekik.

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – felnőttek
Salka – Želiezovce 2:1 (1:1) Dajcs 2 - Rotík
Želiezovce – Veľký Kýr 5:2 (1:2) Rotík 2,
Dobiaš, Víglaš, Nagy - Bútora 2
Podlužany – Želiezovce 1:0(0:0) Kosák
Želiezovce – Bánov 1:0 (1:0) Nagy
Komjatice – Želiezovce 5:0 (3:0) Krehák 2,
Marenčák, Garay, Palák
Želiezovce – Pribeta 1:3 (1:2) Dulai Shyrokov, Didenko, Yukhymenko
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
Dvory n/Ž. – Želiezovce 3:4 (0:1) Holub,
Lakatoš, Ladek - Dudáš 4
Želiezovce – Kozárovce 4:3 (0:2) Dudáš,
Nagy, Boťťan, Kuruc - Marenček 2, Végh
Marcelová – Želiezovce 3:2 (2:2) Csintalan
2, Zalacko - Dudáš, Gatial
Želiezovce – Nevidzany 2:4 (1:2) Dudáš,
Kúdela - Hrnčiar 3, Šegeda
Veľký Meder – Želiezovce 0:3 (0:1) Dudáš,
Nagy, Poracky
Želiezovce – Ivanka pri/D. 4:4 (2:1) Nagy
2, Kuruc, Dudáš - Clebec 2, Gaggi, Henyig
III. liga – U 15 diákcsapat - délkelet
Hurbanovo – Želiezovce 0:1 (0:0) Nagy
Želiezovce – Šurany 5:1 (2:1) Bedrich 2,
Orbán, Lakatoš, Pizúr -Prochádzka
Nitra-Chrenová – Želiezovce 3:1 (3:0)
Fabulec 2, Lauko - Orbán
Želiezovce – Komárno B 0:3 (0:1) Hrala,
Kajan, Lehotský
III. liga – U 13 kölyökcsapat - délkelet
Hurbanovo – Želiezovce 1:4 (1:2) Berkeš
- Bahorec 2, Dudáš, Bogdáň
Želiezovce – Šurany 6:1 (3:0) Bahorec 5,
Varga - Šulka
Nitra-Chrenová – Želiezovce 3:1 (1:0) Šuba
2, Chobot - Bahorec
Želiezovce – Komárno B 0:3 (0:3) Kolbert,
Hanzsér, Prágay
(nyf)
A legsikeresebb lövészek értékes
díjakat vettek át a szervezőktől.
Eredmények: kiskaliberű pisztoly
– nők: 1. Adriana Nosianová,
Nagysurány, 2. Urbán Annamária,
Ipolyszakállos. Férfiak: 1. Ján
Kováč, Fűr, 2. Tóth Kurucz Endre,
Kőhídgyarmat, 3. Michal Oršulík,
Kolta. Szeniorok: 1. Vladimír
Belák, Nyitra, 2. Richard Nosian,
Nagysurány, 3. Milan Vékony,
Zselíz. Nagykaliberű pisztoly
– férfiak: 1. Tóth Kurucz Endre,
Kőhídgyarmat, 2. Ján Kováč, Fűr, 3.
Haďunga László, Zselíz. Szeniorok:
1. Ondrej Benke, Handlová, 2.
Jozef Trgiňa, Handlová, 3. Richard
Nosian, Nagysurány. Jozef Výboch,
az SZAHSZ elnöke, fotó: LV
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30 évre ´89 novemberétől
´89 novembere – forradalom vagy fordulat? Ahogy tetszik...
Az akkori történésekről azt mondják,
hogy úgy összekovácsolták az embereket,
mint addig semmi más. Majd ami azután
következett,
ellenkezőleg,
állítólag
megosztotta őket.
Néhányan úgy látták, hogy egy szürke és
embertelen rezsim omlott össze akkor, amely
a tehetetleneket és álnokokat támogatta,
a tehetségeseket és alkotószelleműeket
visszaszorította, elnyomta a szabadságot és
az emberi jogokat, és egyes időszakokban
saját polgárait terrorizálta, vagy akár
gyilkolta meg. Mások számára egy napfényes
rezsim volt, amely mindenkinek lehetőséget
adott arra, hogy dolgozzon, a társadalom
számára fontosnak érezze magát, biztosítsa
életszükségleteit, családot alapítson, gyereket
neveljen, gondoskodjon az idősekről és a
betegekről, amely több generáció számára
biztosítsa a nyugalmas és méltó életet.
Kinek van igaza, és kinek nincs? Vagy
mindkét vélemény helytálló, csak néhányan
szubjektíven nézzük a dolgokat?
Az 1989. november 17-ei tüntetés erőszakos
elnyomása utáni történések valóban
összekovácsolták az akkori Csehszlovákia
lakosságának nagy részét. Azok a napok
hangulatosak voltak, sokatmondó dalok
szóltak az utcákon, az emberek erősen bíztak
a jobb és szabadabb életben. A legóvatosabbak
is kimondták akkoriban, hogy a változás
szükséges volt. Ebben a kommunisták, a
pártonkívüliek és a régi hatalom ellenzői is
egyetértettek. A nyugalmas történések csak

fokozták a mámorító hangulatot.
Azóta eltelt 30 év. A csehek és szlovákok
szétválasztották közös országukat, és a
mindkét társadalomban uralkodó hangulat
mérföldekre van attól, ami a volt évszázad és
évezred utolsó évtizedének küszöbén honolt.
Az akkori történésekre való három évtizednyi
emlékezés és az azóta megvalósult rengeteg
változás után sem uralkodik egyetértés. Úgy
tűnik, az embereket nem csupán a 1989
novembere előtti hatalomról alkotott kép,
hanem az azóta eltelt időszak értékelése is
megosztja az embereket. Annak ellenére,
hogy egyre kisebb azok száma, akik átélték az
eseményeket, és egyre többen vannak azok,
akiknek semmi személyes tapasztalatuk sincs
a régi hatalommal kapcsolatosan.
Érthető, hogy akinek a múlt rendszer
tönkretette az életét, családját, vagy esetleg
az akkori ideológia miatt elveszített egy
hozzá közel állót, mindig is elítéli majd azt a
rezsimet. De hogy várható, hogy ugyanilyen
álláspontja legyen annak, aki elégedetten élte
életét anélkül, hogy összeütközésbe került
volna a rendszerrel, vagy akár csak tudomást
szerzett volna azokról, akiket a rendszer
üldözött. És főleg azoktól nem várható, akik
1989 után nemcsak létbiztonságukat, hanem
a kilátásaikat is elveszítették. Az új társadalmi
berendezkedésnek is vannak áldozatai, a
szerencsésebbek és ügyesebbek, akik a 90-es
évek elején meg tudták ragadni a lehetőséget,
talán tudomást sem vesznek róluk.
Az emberek többsége szívesen tulajdonítja

sikereit saját képességeinek, ám kudarcainak
okait már máshol keresi. Mindenkinek joga
van értékelni, összehasonlítani. Vagy akár
sok mindent megmagyarázni azzal, hogy
vannak lusta, rosszul képzett idős vidékiek és
energikus képzett fiatal nagyvárosiak.
A régi rendszer pozitívumairól beszélni sokáig
olyan vétség volt, amilyet rendes társaságban
nem illik elkövetni. De társadalmunk
változik, fejlődik, és az állandó propaganda
ellenére vannak próbálkozások arra, hogy
a közelmúlt történelmét objektívebben
értékeljük, így a szocializmus időszaka is
bizonyos módon rehabilitálódik. Ezek a
témák azonban még mindig állandó tüzes
ideológiai harcterek, amelyek összekapcsolás
helyett szétválasztanak minket.
A forradalmi és forradalom utáni időkben
az emberek tényleg hitték, hogy az egyetlen
ideológia és propaganda helyett politikai
és nézetbeli pluralitás uralkodik majd, és a
kimondott nézete miatt már senkinek nem
esik bántódása, és hogy a demokratikus
döntésekben a józan ész győzedelmeskedik.
Ezt a hitet támasztották alá a környező
országokban végbement folyamatok is,
amelyek nyomán a közbeszéd a hidegháború
végéről és a világbéke megszilárdításáról
szólt.
Harminc év után talán próbáljunk csak
saját magunknak választ adni arra kérdésre,
vajon az igazság és a szeretet valóban
győzedelmeskedik-e a hazugság és gyűlölet
felett.
Števo Hečko

Az eredmény? A munkát a jelentkezők egyike
végzi el, amely embereket alkalmaz, béreket
fizet, amikből a dolgozók családjai élnek,
vásárolnak, növelik a GDP-t. Az üzleti verseny
szabályai sérülnek, aminek a vesztes résztvevők
látják a kárát. A lakosok csak abban az esetben,
ha túlárazzák a kivitelezést, de ez sajnos olyan
esetekben is megtörténik, amikor nincs szó
korrupcióról. Ez a kifejezés természetesen
sok esetben komolyabb, az egész társadalom
ellenn elkövetett vétségeket is takar, amikor
a közös állami kassza a fosztogatás tárgya,
máskor viszont az emberek azért folyamodnak
a korrupcióhoz, hogy megkapják azt, amire
anélkül is joguk lenne.
Sok ezer lakos képes kivonulni az utcára, és
jóhiszeműen órákig tiltakozni néhány milliós
nagyságú korrupció miatt. Azonban senki
nem ment tiltakozni amiatt, hogy a mohi
atomerőmű építése immár 3 milliárd euróval
drágult az eredeti tervhez képest, vagy az
illetékesek tehetetlensége, vagy lehetséges
korrupció miatt. Nincsenek utcai tiltakozások,
pedig részben közpénzekről van szó. Miért?

Az utcai tiltakozások szervezői vajon mindig
a közérdekért és közpénzekért aggódnak, vagy
olykor saját politikai céljaikat követik?
A manipulátorok elleni legjobb eszköz az
egészséges bizalmatlanság, egy kis kételkedés
mindennel szemben. Ahogy a régi bölcsesség
mondja: szeressük azokat, akik az igazságot
keresik, de óvakodjunk azoktól, akik azt
mondják, hogy meg is találták. És azoktól
is, akik szerint rendben van a kettős mérce,
ha kvázi magasabb érdekekről van szó, vagy
akik szerint bármennyire is gyorsan változik
világunk, a veszély mindig ugyanabból az
irányból várható. Folyik a nyugati világ
paradigmaváltása, kérdés, mennyire tudunk
majd tájékozódni az új körülmények közt.
Mindenképpen, az olyan kérdések, mint a
„miért?”, „kinek az érdeke?”, „milyen elven
működik?” vagy „mi az értelme?” segíthetnek
ebben. Mint ahogy az is, ha bizalmatlanok
leszünk azok iránt, akik számára e kérdések
kellemetlenek. Ha már három évtizede
kiharcoltuk a szabadságot, jó lenne, ha meg is
tudnánk tartani.
Levicky László

Varázsszavak
Gyermekként hiszünk a mesékben, majd
kinövünk belőlük. Vagy talán csak úgy
gondoljuk, hogy felnőttként nem hiszünk
bennük. Talán a felnőttek is hisznek még a
mesékben, elég, ha a megfelelő varázsszavakat
emlegetik bennük.
Nem a „kérem” vagy „köszönöm” szavakról
van szó, ezeket a gyermekeknek tanítjuk. Más
típusú szavak ezek, amelyek segítségével az
óhajtott hatást lehet elérni. Ilyenek például a
korrupció, az orientáció, az értékek, de a fasiszta,
emberi jogok, nemzet vagy klímaváltozás
szavak is. Kimondásukkor gyakran nem
kéretik sokat gondolkodni, egyértelmű,
megfelelő álláspont kívánatos. Gyakran úgy
tűnik, hogy a varázsszavak megkérdőjelezése
nem helyénvaló, a miért iránti tudakolózás
kényelmetlen. Pedig ez a legjobb kérdés, ha a
dolgok lényegét szeretnénk megérteni.
Itt van például a korrupció. Egyértelműen
negatív jelenség. Sok verziója létezik. De miről
is van gyakran szó? Kiírnak egy versenyt,
amelyben úgy alakítják a feltételeket, hogy az
egyik, előre kiválasztott vállalkozás nyerje meg.
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Három évtizednyi műemlékmentés
Mézes Árpád restaurátori tevékenységének
három évtizedét mutatta be a Magyar
Házban a Csemadok helyi szervezete
által rendezett kiállítás. Az október 12-én
megtartott ünnepélyes megnyitón zenei
blokkal Mézes Mátyás, Mézes Attila és
Mézes Angéla mutatkoztak be, majd fellépett
a Horváth Géza vezette Franz Schubert
Vegyeskar is. Különösen nagy hatással volt a
jelenlevőkre az Interstellar (Csillagok között)
című filmzene Mézes Attila átdolgozásában,
melyben az összes fellépő szerepelt.
A restaurátori szakmát és a művész életművét
Mézes Zsuzsanna mutatta be. „A kiállítás
betekintést nyújt Mézes Árpád szobrász,
restaurátor harmincéves pályafutásába.
Meg kell azonban említeni két kollégájának
nevét is, akikkel a kezdetektől szoros munka
kapcsolatban van. A komáromi Csütörtöki
Andrásról és a rozsnyói Koreň Alexanderről
van szó. A restaurált művek nagy csoportját
alkotják a kőszobrok és szoboregyüttesek, pl.
a komáromi Szentháromság szoborcsoport,
vagy a pöstyéni gyógyfürdőben található

klasszicista szoborcsoport. Az építőelemek
közé tartoznak a kőkapuk, pl. az ipolysági Szűz
Mária Mennybemenetele-templom főkapuja,
ami a maga nemében az egyik legértékesebb
és legfigyelemreméltóbb műemlék. Ide
tartozik a nagybiccsei (Bytča) urzó
Esküvői palota reneszánsz központi bejárati
kapuja, a krasznahorkai vár bejárati kapuja,
a százdi gótikus Szent Miklós-templom
déli kapuja, vagy a rimajánosi
(Rimavské Janovce) Keresztelő
Szent
János-templom
nyugati
főbejárata. A kiállításon bemutatott
kulturális
emlékek
további
csoportját a római-katolikus, az
evangélikus és a református szakrális
emlékek alkotják. Ide tartozik: a
zborói (Zborov) Kálvária-oltár, a
szepesolaszi (Spišské Vlachy) Szent
Kereszt-oltár, a svedléri (Švedlár)
Antiochiai Szent Margit főoltár, a
csimói (Čimhov) Szent Imre főoltár,
a martonházi (Ochtiná) evangélikus
templom későbarokk oltára, és főleg

a füleki ferences templomban található Szűz
Mária Mennybemenetele főoltár. A többi
alkotás közül megemlíteném a martonházi
(Ochtiná) evangélikus templom szószékét,
a felsőmecenzéfi (Vyšny Medzev) rokokó
szószéket és keresztelőkutat, a hetényi
református templom szószékét, vagy a
krasznahorkai várkápolnában levő Pálffy
család két sírfeliratát.”
(ik)

India egy poggyász nélküli fényképész szemével
Az India mindennapjait ábrázoló fotók,
de a 2016-os brüsszeli terrortámadást
követő pillanatfelvételek is szerepeltek
a
Kézipoggyásszal
Indiában
című
kiállításon. A tárlatot Zselízen a
művelődési
otthon
kiállítótermében
tekinthették meg az érdeklődők. A
fényképek szerzője Hanti Vilmos, a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetségének
és
az
Ellenállók
Nemzetközi Szövetségének elnöke. Mint
az említett szervezetek vezető képviselője,
rendkívül jó kapcsolatokat ápol a Szlovák
Antifasiszta Harcosok Szövetsége Zselízi
Helyi Szervezetével, amely Jozef Výboch

vezetésével a várossal együttműködve a
kiállítást szervezte.
A kiállítást Meliška József nyitotta meg és
vezette. A jelenlevőket köszöntötte Juhász
András polgármester és Jozef Výboch. A
kultúrműsorban fellépett a Vrbovianka
éneklőcsoport, verset mondott Mária
Varkoliová és Sylvia Plizgová.
A tárlat nemcsak témájában, hanem a
képek készítésének körülményeit illetően
is érdekes volt. A fotós 2016 márciusában
Indiába készült. Közvetlenül Brüsszelbe
repülése előtt, ahol át kellett volna szállnia,
történt az emlékezetes terrortámadás, így
útját csak négy nap múlva folytathatta.

Ráadásul csomagja elkallódott, ezért a
háromhetes utat a kézipoggyászával volt
kénytelen megtenni. Tárlatát maga a
szerző a következőképpen jellemezte: „A
kiállítás a belgiumi terrortámadás utáni
órákat és az indiai hétköznapokat örökíti
meg. Azt mutatja meg nekünk, hogy
milyen törékeny, tehetetlen Földünkön
az ember a 21. század kezdetén. Ebben
a helyzetben minden eddiginél nagyobb
szükségünk van a nyugodt együttélésre, a
kölcsönös tiszteletre és segítségnyújtásra.”
A kiállítást október 25-ig lehetett
megtekinteni.
(ik)

Rákóczi-emlékév 2019
Zselíz a Rákóczi-szabadságharc idején
(folytatás)
Mihelyt az árvizek leapadtak, ismét
együtt volt a két tábornok, és arra
készültek, hogy a lerombolt csatai híd
helyett hajóhidat készíttetnek a Garam
áthidalására. Az átkelést Zselíznél ítélték
a legjobbnak. Bottyán április elején
gondoskodott arról, hogy a Garam mindkét
partján Zselíznél alkalmas hídfősáncokat
készítsenek. Ezek az erődök már április
20-ára már készen álltak, és 1200 gyalogos
vigyázott rájuk Csajághy János brigádjából.
A híd elkészítésével Zsámboki Nagy István
ezredest bízták meg.
Bottyán és Károlyi április 23-án megindították
a hadakat és az élelmiszerszállítmányt,

közben Zsámboki ezredes a híd hajóit
Zselízhez vitte. Tábornokaink április 25-én
Ipolyságon voltak és a hadak egy – 4000
embernyi – része Ipolyvisknél táborozott.
Április 29-én maguk a tábornokok is a
Garam partján, a zselízi híd előtt táboroztak
az összes élelmiszerrel és az újvári őrség
felfrissítésére szánt hadakkal. Még aznap
este gyors lovascsapatokat küldtek Újvár,
Nyitra és Tapolcsány, továbbá Esztergom
és Komárom felé.
Másnap, április 30-án, kora hajnalban
megfújták a riadót a zselízi kuruc
táborban, mindannyian felkerekedtek,
hogy útnak indítsák a 200 szekérből álló
szállítmányt. Károlyi még 3000 lovasnak
egy-egy zsák lisztet köttetett a lovára, és
ezeket a szekereket őrző 1000 gyalogossal
ő vezérelte a szállítmányt. Bottyán

és Ebeczky 4000 huszárral két oldalt
járva fedezték Károlyit, és a szállítást
megakadályozni
akaró
németeket
győzelmesen visszaverték. Így Bottyán
egész a mocsonoki és tapolcsányi sáncokig
űzte vissza Heister császári tábornagy
seregét, Ebeczky pedig a párkányi hídfőig
Bruckenthalt.
Míg ők csatáztak, Károlyi az élelmiszer
és friss erővel szerencsésen megérkezett
Újvárba. A zselízi hidat ezalatt jól őrizte
Csajághy. A két tábornok másnap, május
elsején, miután Érsekújvárt hosszú időre
felszerelték és ellátták, őrségének egy részét
felváltották, visszatértek a Garamhoz. Károlyi
május 2-án Ipolyságra és Balassagyarmatra,
Bottyán pedig Szécsénybe érkezett.
(a befejezés lapunk decemberi számában)
Feldolgozta: Nyustyin Ferenc
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Az intelligens házban megtestesülő szakmai
érdeklődés és a környezettudatosság
Bármilyen forróságok is voltak idén nyáron,
a házban a hőmérséklet nem lépte túl a
25,3 fokot, miközben a tavaly épült házban
nincs a szó klasszikus értelmében vett
klimatizáció, csak ún. passzív hűtés. Ezt az
egyik Ötvös utcai újonnan épült családi ház
tulajdonosa, Veselovský János nyilatkozta
lapunknak. Hidegben és melegben egyaránt
kellemes a belső hőmérséklet, és ez egy olyan
technológiának köszönhető, amelyet az
emberiség ugyan már az ókorban is ismert,
az építészetben mégis csak lassan terjedő új
irányzatként tekintenek rá. Zselízen elsőként
zöldtetős családi házat épített.
A zöldtetős házak építése világviszonylatban
egyre felkapottabb, itthon azonban jóval
lassabban terjed ez a divatőrületen túllépő
építészeti irányzat. Szakemberek szerint
Szlovákiában a zöldtetős épületek az
építkezéseknek csupán két százalékát teszik
ki. Mivel Zselízen csak egyetlen ilyen tető
van, a százalékokat, ill. ezrelékeket felesleges
számítani. „Építész vagyok, ezt tanultam.
Már régóta az volt az álmom, hogy zöldtetős
házat építsek, így közelítsek a 21. századhoz,
és egyúttal tegyek valamit a környezetem
érdekében. A megoldás egyértelmű előnye,
hogy javítja az épület mikroklímáját, hiszen a
tető védve van az intenzív napfénytől. Védett
a tető vízszigetelése is, amely ily módon
nem degradálódik az UV sugárzástól. A
15–20 centiméter vastag földréteg a tető
alsó rétegeinek is védelmet nyújt, és segít
megakadályozni a belső tér felmelegedését.
A vegetáció az épületen is jelen van,
tehát környezetvédelmi vetülete is van a
megoldásnak. A zöldtető építészetileg nem
bonyolult feladat, saját erőből is megoldható,
csupán az egyes rétegek megfelelő
összetételére kell odafigyelni. Az interneten

minden szükséges információ könnyen
megtalálható. A tetőn ültetett növények
jól bírják a szárazságot, szinte semmilyen
gondozást nem követelnek, csupán időnként
a gazt kell kiszaggatni” – sorolja a tulajdonos
az ilyen tetőszerkezet
előnyeit. Hozzáteszi:
ismerősei
előbb
tréfálkoztak
azon,
hogy zöldtetős házat
épít, ez azonban
idővel érdeklődésbe,
lelkesedésbe
és
elismerésbe váltott át.
A zöldtetős építkezés
fontolgatásánál nem
elhanyagolható
a
pénzügyi szempont
sem. A megoldás
seg ítségé vel
könnyebben tartható
a házban a kellemes
hőmé rs ék l e t
mind télen, mind
nyáron, így egyértelmű, hogy csökkenti
az energiafelhasználást. A zöldtető építési
költségei ugyan meghaladják a hagyományos
lapos tetőét, ám nem jelentősen, így a
különbség belátható időn belül megtérül,
főleg további energiatakarékos megoldások
alkalmazásával. A Veselovský család esetében
ide tartoznak a napelemek, a föld–víz alapú
hőszivattyú használata, a rekuperációs
szellőztetés, ill. az intelligens háztartási
megoldások. „A technológiák elsődleges
beszerzése valamivel nagyobb költségekkel
jár, mint a hagyományos rendszerek
esetében, ám kombinált használatuk
energia-megtakarításhoz vezet. Felmerül
a kérdés, végeredményben mi a drágább,

Díjazták az Ex Libris zselízi alkotóit
Az EX LIBRIS nemzetközi
verseny 17. évfolyamának
témája a „Vissza a mesébe”
volt. A Zselízi Városi
Könyvtár díját Szabó Dorina
(zselízi magyar alapiskola)
és Marek Ambrúz (zselízi
szlovák alapiskola) nyerte
el. Az idei versenybe a világ
16 országából 1503 szerző
1681 alkotással jelentkezett.
A zselízi könyvtár 68
gyermekmunkát küldött be.
A nyertesek október 4én részt vettek az „Ex
libris
alkotóműhelyben”
Galgócon a Kopernik utcai
alapiskolában.
Városi Könyvtár

hiszen 2021-től a házak burkolatával és
energiaszükségletével kapcsolatos normák
betartása mellett már ez lesz a standard.
Ilyen energiatakarékos házak épülnek
majd, a szolgáltató vállalatoknak csökken

a nyereségük, és az egyetlen, amit ez ellen
tehetnek, hogy árakat emelnek majd. A
megtérülés tehát részben az energiaárak
függvénye is. A költségek különböző
támogatási programok kihasználásával
csökkenthetők. Egy ilyen támogatás
felhasználásával szereztem be például a
fotovoltaikus napelemeket, jelenleg 12 ilyen
panel van a tetőn. Most is próbálok egy
energiaigényesség-csökkentő
támogatást
nyerni. A fotovoltaikus elemekre kapcsolódva
működik jelenleg a mosogatógép, a tévék,
a mosógép, a számítógép, a hálószoba, a
lámpák és a háztartási vezérlőrendszer.
Hogy háztartásunk teljesen független legyen,
legalább további 25 ilyen panelre és két
áramirányítóra lenne szükség” – ecseteli
Veselovský János a minden lépésben
észrevehető környezetbarát és intelligens
háztartási
megoldások
használatának
gazdasági előnyeit, legyen szó különféle
érzékelőkről, automata rendszerről, vagy
akár az okostelefonnal való vezérlésről.
A városközponthoz közel található családi
ház tulajdonosának megnyilvánulásából
világosan kitűnik, hogy e megoldások
esetében részéről nem hivalkodásról, sokkal
inkább
környezettudatos
viselkedéssel
kombinált intenzív szakmai érdeklődésről
van szó. Ez a keverék Veselovský János
esetében Zselíz első zöldtetős, intelligens
vezérlésű házának megépítésében testesült
meg. Természetesen nem mindenki teheti
meg, hogy saját házat tervezzen és építsen
fel. Számukra jó hír, hogy környezettudatos
viselkedésre számos egyéb lehetőség van,
elegendő csupán a megfelelő emberektől
meríteni motivációt.
Levicky László
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terhelt projekt
zátonyra, mert a képviselők érezték az adott
terület (az ún. Cigánygödör) közelében
élő lakosok elutasítását. Több képviselő és
a vitában felszólaló lakos is jónak tartja a
projektet, azonban az adott terület átértékelését
kéri. Ám ahogy az a vitában is elhangzott, nagy
a valószínűséggel egy másik terület kijelölése
után a lakosok egy másik csoportja lenne
elégedetlen. A patthelyzet megoldást igényel, jó
lenne azonban, ha a szóbeszéd elcsitulna, hogy
az érintettek mindegyike teljes mértékben
áttekinthesse a problémát. Csak így születhet jó
döntés.
Levicky László
A témával kapcsolatban a közeljövőben
lakossági fórumot tartanak, amelyre a
város vezetése minden érdeklődőt szívesen
vár. Az időpontról és a helyszínről időben
értesítik a nyilvánosságot.

Szociális lakhatás átmeneti lakhatási elemekkel. Miről is van szó?
„Szociális lakhatás rendszere átmeneti
lakhatási elemekkel – ez alatt minőségi,
vertikális, többlépcsős szociális lakásrendszert
értünk, bérlakások formájában, a lakhatás
legalacsonyabb fokától, a lakhatás magasabb
fokozatán keresztül, az önálló saját lakásig. Az
átmeneti lakhatás egyes fokozatai a lehetséges
átmenet belső dinamikáján alapulnak, akár
felfelé, akár lefelé irányulva. Az átmeneti
lakhatás első két fokozatának jellege kiegészül
a családdal és az egyénnel végzett szociális
munkával, ami elmaradhatatlan kísérője a
folyamatnak, melynek célja egyrészt a tanulás
és a rálátás a lakás használatának képességére,
a használattal kapcsolatos kötelességekre,
a lakás kellő minőségben tartására, hogy

Nyitra Megyei Önkormányzata 15. képviselő-testületi
ülésének intézkedései
Általános érvényű rendelettel a korábbi évek szintjének 100 százalékában állapítottuk meg a
következő tanévre is az egyházi és a magán fenntartású művészeti iskolák, nyelviskolák és oktatási
intézmények számára a diákok után járó fejkvótát. Jóváhagytuk a középiskolákban zajló oktatás
és nevelés regionális stratégiáját, annak módosítását a 2020-as naptári évre.
Általános érvényű határozatban rögzítettük a megye által fenntartott szociális intézmények
szolgáltatásainak finanszírozását, mely megszünteti az ellátottak hozzájárulását egyes
szolgáltatásokért, valamint hozzájárulásukat az elszállásolásért. A határozat rögzíti a napi ételadag
értékének és árának felső határát is.
Elfogadtuk egy pályázat kiírását a főellenőri posztra a következő hat éves ciklusra, akit december
9-én fognak megválasztani.
Új igazgatót választottunk az Érsekújvári Közművelődési Intézet élére. Az MKP megyei frakciója
feltételül szabta az intézmény kétnyelvű jellegének megőrzését, magyar kultúráért felelős
igazgatóhelyettes kinevezését, illetve a két nemzet kultúrájának együttes ápolását.
Elfogadtuk a pályázati kiírás meghirdetését valamennyi Nyitra megye által fenntartott kulturális
intézmény igazgatói posztjára, kivéve négy intézményt: két nyitrai színházat, az érsekújvári ain
János Múzeumot és az ugyancsak érsekújvári Zmeták Ernő Galériát. Az említett intézmények
igazgatóit az utóbbi négy évben nevezték ki, vagy működésük, igazgatói tevékenységük kedvező
minősítést kapott a nyári átvilágítás során (ezt egy egyetemi professzorokból és docensekből
álló független szakmai testület végezte). A korábbi igazgatók ugyanakkor újra benyújthatják
pályázatukat az intézmények vezetésére.
Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke (MKP)

Faültetés pályázati forrásból

Nemcsak az öregedő növényzet és az éghajlati viszonyok változása, de az építkezések,
egyéb emberi tevékenység és főleg ezek természeti elemekkel való érdekütköztetése okozta
városunkban és a környéken az elmúlt években, évtizedekben a környezet minőségének
romlását. Ha megtekintjük a Garam mentét, pontos és letisztult képet kapunk a fentebb
említett állításról. A jelenséget az is erősíti, hogy a lakosok nem mutatnak hajlandóságot arra,
hogy megőrizzék, gyarapítsák házaik közelében a növényzetet, az útkezelőségek is passzívan
viszonyulnak az utak mellett pusztuló vegetáció megújításához, és az erdőgazdaságok is
általános nyomás nehezedik a fakitermelést illetően.
A helyzeten a Zselíz város vezetése egyebek mellett jelenleg rendhagyónak számító módon
igyekszik változtatni – uniós projektben vesz részt, melynek célja a város és a környéke
zöldövezeteinek megújítása.
„A biodiverzitás megőrzése és Zselíz város új zöld infrastruktúrájának kiépítése” projekttel
a város célul tűzte ki, hogy megoldja a külterületeken pusztuló és gondozatlan növényzet
problémáját. A projekt 5 beavatkozási helyszínnel számol: a „Samota” tó környékén, a szódói
temetőnél, a Gesztenyefasor és a közeli sportpálya, a Garam töltésén és a Schubert utcában. A
város 130 104 m2 területen újítja meg a növényzetet vissza nem térítendő támogatásból úgy,
hogy az érintett területek visszanyerjék természetes jellegüket” – tájékoztatott a projektről
Bieliková Gabriella, a városi hivatal építési, területfejlesztési és környezetvédelmi osztályának

tovább szolgálhasson a következő lakóknak
és családoknak is” – áll a projekt kötelező
mellékletében, melyet a képviselő-testület
októberi ülésén nem hagytak jóvá.
A zselízi projekt 10 kétlakásos házban és egy
háromlakásos házban 23 lakás építéséről szól
a római-katolikus temető mögötti területen
a Temető utca végén. Nyolc lakás lenne
az átmeneti lakhatás első és 15 a rendszer
második fokozatában. Az első fokozatban
50 m2-es, a második fokozatban 60 m2-es
lakások épülnének, szigetelt téglaházakban,
fémburkolatú
nyeregtetővel,
műanyag
ablakokkal és ajtókkal, betontalajjal. Az
ajánlás az egyes fokozatok felszereltségére a
következő:
1. fokozat: maximum 50 m2 alapterületű lakás
– puszta lakás, betontalajjal
– kályha a főzéshez a konyhában
– a szobákban kályhák
– közös, vízöblítéses WC és higiéniai rész,
részlegesen kicsempézett helyiség, 1,5 méter
magasan, szükség szerint
– hideg víz
– hely a tüzelőnek.
2. fokozat: maximum 60 m2 alapterületű lakás
– lakóhelyiség talajburkolattal
– gáztűzhely a főzéshez – gázpalackkal
– konyhaszekrény, hűtő
– kályhák a szobákban
– közös, vízöblítéses WC és higiéniai rész
– hideg víz
– átfolyásos vízmelegítő
– hely a tüzelőnek.
A bérlők bérleti szerződés alapján,
meghatározott időre laknak a lakásban,
és teljesíteniük kell a megadott feltételeket
mind a bevételeiket, mind a viselkedésüket
illetően. A projekt megvalósításának feltétele,
hogy a bérlők legalább 30 százaléka a roma
közösségből származzon.
A 2. fokozatból lehetséges az átlépés a 3.
fokozatba, ami az önkormányzat tulajdonában
levő, az Állami Lakásfejlesztési Alap
támogatásával felépült standard bérlakást
jelent, esetleg a 4. fokozatba, ami saját lakásba
vagy házba való költözést jelent.
(ik)
munkatársa, aki részt vesz
a projekt
előkészületeiben és megvalósításában. 10
hónap alatt, két szakaszban valósítják meg:
először eltávolítják a sérült növényzetet és
fákat, majd újakat ültetnek. „A növényzetet
a vegetációs nyugalmi időszakban szanálják,
az új növényzetet pedig már a vegetációs
időszakban ültetik ki, majd az új növényzet
gondozása következik, a határidőkről
tájékoztatjuk a lakosságot” – tette hozzá
Bieliková Gabriela. A zöld infrastruktúra
építésére a város 320 ezer eurós, vissza nem
térítendő támogatást nyert el. (ik)
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Átmeneti lakhatás – egy szóbeszéddel
A zselízi lakosság nem kis részének figyelmét
keltette fel az utóbbi időben az ún. átmeneti
lakhatásról szóló projekt témaköre. Sokan
frázisok szintjén, berögzült közhelyeket
emlegetve viszonyultak a problémához,
kisebb volt a valós érdeklődés az adott
projekt céljának, részleteinek megismerését
illetően. Mindez abban nyilvánult meg, hogy
különféle rémhírek, féligazságok kezdtek
terjedni a város szándékairól.
Ilyen volt pl. az is, hogy a város
a projektből felépült házakba
Kelet-Szlovákiából szándékozik
roma családokat betelepíteni,
vagy hogy az egész pályázat
csak eszköz néhány képviselő
kezében, hogy megszabaduljanak
a saját utcájukban élő roma
családoktól. Egyértelmű, hogy
ezek az állítások nélkülözik a
valós alapot, ennek ellenére az
elmúlt hetekben élénken jelen
voltak a lakosság körében. Sokan
el is hitték a szóbeszédet, így a
veszélyeztetettség érzése gyorsan
és sikeresen elterjedt a városban.
Mindennek az lett az eredménye,
hogy egy több mint száz lakos
által aláírt írásos állásfoglalás
született,
melyben
kissé
homályosan felszólítják a városi
képviselő-testületet,
hogy
értékelje át a projekt keretében
a házak építésére kijelölt területet. A
dokumentumban tárgyként csak a következő
szerepel: Az átmeneti lakhatási rendszer
kialakításának térsége, az írás célja nem.
Többek között ez olvasható benne: A 2019.
március 28-án megtartott képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének 16. pontjából kitűnik,
hogy a program célja a roma lakosokat
és a nehezen beilleszkedő polgárokat egy
helyre telepíteni, hogy ne éljenek szétszórva
az egész városban, építeni nekik alacsony
kategóriájú, kályhafűtésű, tűzhellyel ellátott
lakásokat, amelyekben három szociális
dolgozó asszisztensi állásban felügyelné
őket… A „Szociális lakhatás rendszere
átmeneti lakhatási elemekkel – Zselíz 2019”
elnevezésű javaslat megszavazása és a vissza
nem térítendő támogatás igénylésének (a
pályázat kódja: OPLZ-PO6-SC611-20182) benyújtása előtt szükség van arra, hogy

a városi képviselő-testület
képviselői
kötelezően döntsenek a területről, ahol a
projekt megvalósulhat, miközben a döntés
előtt ki kellett dolgozni egy írásos anyagot
arról, hogy a kijelölt területen kívül még
mely területek jöhetnek szóba, lehetnek
alkalmasak a projekt megvalósítására, és
milyen kockázati tényezők kapcsolódnak
ezekhez a területekhez… Kérem a városi

képviselő-testület képviselőit, hogy a
„Szociális lakhatás rendszere átmeneti
lakhatási elemekkel – Zselíz 2019”
anyagról való szavazás és a vissza nem
térítendő támogatási kérelem benyújtása
előtt készíttessenek el egy olyan, alapvető
adatokat tartalmazó írásos beszámolót, mely
használható lesz számukra a döntésükben,
hogy a legjobb tudásuk és lelkiismeretük
szerint tudjanak állást foglalni az említett
problémakörben.”
A projektről való döntésre és az egész
folyamatra egyértelmen nagy hatással volt
a városszerte elterjedt szóbeszéd. Az okok
között az említett rémhíreket említhetjük,
amelyeket vagy tudatosan terjesztettek,
vagy a lakosok különböző csoportjainak
félelméből eredtek, másrészt viszont a nem
megfelelően megválasztott tájékoztatás
is közrejátszhatott. Egyébként hogyan
hangozhattak volna el
konkrétan az októberi
képviselő-testületi
ülésen olyan kifogások,
amelyeket
még
felmerülésük előtt meg
lehetett volna cáfolni.
Az egyik ilyen felvetés
pl. az volt, hogy ha a
szóban forgó házakban
fával fognak fűteni,

lehetséges, hogy ez falopásokhoz vezet
majd. Mégis, mivel fűtenek ezek a családok
most? Sajnos, ott, ahol a kérdést nyilvánosan
feltették, senki nem mutatott rá arra, hogy a
célcsoport nagy valószínűséggel most is fával
fűt, ám az új, szigetelt házakban lényegesen
kevesebb fára lesz szüksége. Hasonlóképpen
arra sem, hogy az átmeneti lakhatás projekt
célja nem az, hogy a város egy részén
összpontosítsák a roma és
a
beilleszkedni
képtelen
lakosokat, családokat, hanem
az, hogy esélyt adjanak a város
kedvezőtlen
körülmények
között
élő
lakosainak,
hogy
igyekezetükkel
kikerülhessenek a méltatlan
környezetből. Az
ülésen
elhangzott az az aggály is,
hogy a projektből épült
lakásokban megnövekedhet
az illegálisan tartózkodó nem
helybéli személyek száma.
Elhangzott azonban az is,
hogy városi lakásokról van
szó, melyekben a város saját
lakáspolitikáját alkalmazza, és
csak rajta áll, hogy a bérlők mit
engednek meg maguknak. Az
átmeneti lakhatás egy néhány
fokozatú szociális lakhatási
rendszer, a fokozatok közt a
lakók a megszabott feltételek
teljesítése függvényében léphetnek át. Tehát,
ha egy család a szociális dolgozók segítségével
egy bizonyos időszakban sikeresen veszi az
akadályokat egy alacsonyabb kategóriájú
lakásban, továbbléphet egy magasabb
kategóriájú, jobb minőségű lakásba. Ha
viszont pl. illegálisan befogad a lakásba más
személyeket, fát lop, vagy másképpen vét
a szabályok ill. törvények ellen, kikerülhet
az átmeneti lakhatás rendszeréből, és
menhelyen
vagy
hajléktalanszálláson
kereshet más fedelet magának Zselízen kívül.
A városnak megvannak az eszközei arra,
hogy rendet tartson az átmeneti lakhatás
rendszerében. Jelenleg erre a projektre
kijelölt területen semmilyen eszköze sincs.
Az ülésen ugyan elhangzott, hogy az
említett területen, az ún. Cigánygödörben a
múltban is laktak, és jelenleg is élnek rossz
körülmények közt roma családok. De talán
nem eléggé hangsúlyozták, hogy a projektnek
köszönhetően a városnak ez a területe
jelentősen megszépülne, ugyan alacsonyabb
komfortszintű, de szükségesen felszerelt új
házak létesülnének, amelyek környékén a
város fenn tudná tartani a rendet.
A helyzet jelenleg a következő: a városi
képviselő-testület a pályázat beadását
jóváhagyta, a határozat most is érvényes,
kötelező mellékletét azonban nem szavazta
meg. A szavazás többek között azért is futott
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Épül a kerékpárút, a város
számos részét köti majd össze
1→

egy hosszabb ideje tervezett beruházás keretében
megkezdődött a további szakaszok építése. Ezeket
eredetileg két különálló projekt keretében tervezték.
A III/1584 sz. főút zselízi szakasza melletti
kerékpárút-szakasz a Schubert utcával párhuzamosan
halad a parktól a szociális és munkaügyi hivatal előtt
egészen a Garami hídjáig. A projekt része néhány
közmű – közvilágítási és távközlési vezetékek
– áthelyezése is.
A Zselízi kerékpárutak projekt a jelenlegi szakasz
meghosszabbítása a lakóteleptől a parkig, valamint
a postától a Sládkovič utcán át a Garam-partig.
Ott csatlakozik a Garami Kerékpáros Főútvonalra,
amelynek keretében a zselízi pályázat részeként a Garam nyugati

Foltozgatás helyett teljes
felújítás – önerőből, olcsóbban

A város hatáskörébe tartozó minden szükséges javítás a városi
hivatal gazdasági osztályának számítása szerint 5,5 millió eurót
igényelne. Ebben az összegben nem szerepel a közutak javítása – a
városban 30 km-t tesz ki az úthálózat. Az utak javítására további
3,6 millió euróra lenne szükség. A város az utak felújításának
költségét képes csökkenteni, mivel saját gépekkel, saját munkaerővel
is képes ezt megoldani. Erre a célra egy aszfaltozó gépet szerzett
be, és összeállított egy tapasztalt szakemberek irányításával
dolgozó munkacsoportot is. A legproblémásabb szakaszok állandó
foltozgatása helyett ezentúl az utak teljes felújítása lesz a cél.
Ezzel a módszerrel elsőként idén október elején a Sládkovič utcát
aszfaltozták le. Az utcában tavaly építette ki a csatornahálózatot
a Nyugat-szlovákiai Vízművek. Ezt követően kezdődött el az

út felújítása. Előbb a betonfelület épült meg, majd októberben
itt vetették be először a beszerzett gépeket, és próbálták ki a
munkacsoport rátermettségét, amikor új aszfaltszőnyeggel látták el a
Sládkovič utcát. Több évtizedes kényelmetlenség után az utca lakosai
végre hibátlan úton járhatnak házaik előtt.
Az adott terület lakosai által megtapasztalt kedvező fordulat mellett
nem hanyagolható el az útfelújítás gazdasági vetülete sem. A város
illetékes dolgozói által kiszámított költségek – a legóvatosabb
forgatókönyv szerint is – azt mutatják, hogy a kivitelezőkkel
elvégeztetett beruházás árának minimálisan az egyharmadát sikerült
megtakarítani, ám valójában a megtakarítás ettől nagyobb lehetett.
Sorrendben másodikként az Úttörő utcát újítják fel, ha az időjárás
engedi, akár még idén.
(ik)

partján
Garammikolán
keresztül Szódóig vezet.
Gyakorlatban a következő
lehetőségeket nyújtja majd:
a kerékpáros mondjuk az
ún. ipari parkból elindul
a Nyári utcán keresztül
a szabadtéri színpadig, a
parkban eldöntheti, hogy
a város központja felé
veszi-e az irányt, vagy a
sportpálya és a munkaügyi
hivatal előtt halad egészen
a garami hídhoz, majd a
folyó mentén az egykori vágóhídig folytatja útját. Ott ismét dönthet,
vajon a Sládkovič utcán át a posta mellett a városi hivatal felé megy-e,
ahol ráhajt a már meglévő szakaszra, vagy a Garam mellett Mikola
felé veszi az irányt. Elindulva ez irányba ismét választhat, hogy a
Folyóparti utcán át a benzinkút felé folytatja útját, vagy továbbhajt
Szódó felé. Visszatérve az elejére, ha kerékpárosunk a parkon át a
városközpontba menne a kerékpárúton, a patak mellett eljuthat
a Béke utcai lakótelepre, majd onnan a már létező kerékpárúton
át a városközpontba, majd a főtér mellett a Garam-part felé.
Folytathatnánk a sort: egy kerékpáros Garammikoláról indulva a
Garam mentén haladó kerékpárúton eldöntheti, hogy Szódó vagy a
városközpont felé indul.A lényeg, hogy a kerékpárosnak nem kell a
főúton, autók, autóbuszok és kamionok mellett közlekednie, ennek
ellenére szilárd, megvilágított úton közlekedhet.
Egyelőre megállapíthatjuk, hogy az új szakaszok tervezett építési
ideje 6 hónap. A város új pihenőhelyeket is tervez az útvonal
mentén, elsősorban a Garam menti szakaszon a Garami Kerékpáros
Főútvonalon.
A megnevezés ugyan első olvasásra túlzott lehet, ám ha tudatosítjuk,
hogy a hídtól Szódóig a folyó mentén vezető útvonal további
községek felé folytatódhat, akkor talán mégsem. Ez azonban már
további projektek és egyéb önkormányzati tervezetek tárgya. (šh )

A magyar tanítási nyelvű alapiskola tetőszerkezetének felújítása a
végéhez közeledik. A munkák egy ideig szüneteltek, mivel a felújítás
során felfedezték, hogy néhány tartógerenda korhadt, és ezeket újakra
kellett cserélni. Gubík Emese, a városi hivatal építési osztályának
vezetője úgy tájékoztatott, hogy a munkák rövidesen véget érnek,
jelenleg a tetőpárkány burkolása folyik. A munkálatok a tervek szerint
november 20-ig befejeződnek.
(šh)
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Két projekt a kastélyra, az átmeneti lakhatás határozat nélkül
1→

megvásárolja a lakásokat az alábbi feltételek
megléte mellett: az összes objektum jogszerű
átadása, a lakásvásárlásra és műszaki
felszereltségre megítélt támogatás, a Állami
Lakásfejlesztési Alapból való hitelfelvétel.
E feltételek teljesülése híján a város nem
lesz köteles aláírni az adásvételi szerződést,
és megvásárolni az ingatlanokat. Az
előszerződés nagymértékben leegyszerűsíti
a város számára a bérlakások beszerzését.
A kockázatot végig, tehát az adásvételi
szerződés aláírásáig a kivitelező vagy a
jövőbeni eladó viseli. A kivitelezőt/eladót a
város közbeszerzés útján szeretné a jövőben
megtalálni” – áll a kórház mögötti telkeket
érintő, 90 lakás beszerzéséről szóló városi
beruházási tervben. A feltételek között
műszaki követelmények is szerepelnek,
amelyek szerint a kivitelezésnél legfeljebb 8,
legfeljebb 6 emelettel rendelkező lakóházzal
számol a város az említett területen.
A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a
város hektáronkénti 10 eurós egységáron,
összesen 108,30 euróért megvásárolja az
egyik résztulajdonosnak a zselízi kemping
területén található telekrészét. A város
igyekszik tulajdonjogilag tisztázni a kemping
területén található telkeket, hogy építési
telkekké nyilvánítsa a Rozmaring utca felé
eső részüket. Ennek érdekében az utóbbi
években megvásárolta a telkek meghatározó
részét. Az ülésre a határozati javaslathoz
benyújtott indoklás szerint már csupán két
telek társtulajdonosaival kell megegyezni a
terület teljes rendezéséhez.
A városi, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek
bérbeadására
kiírt
versenytárgyalás
beszámolójának
megvitatását
követően
a
testület
tudomásul vette a beérkezett javaslatok
elbírálásáról szóló beszámolót, egyetértett

a verseny kiértékelésével, és jóváhagyta a
szolgáltatások házában, valamint az egykori
Béke utcai szabadidőközpont épületében
található helyiségek bérbeadását egy
autóiskola és egy helyi vállalat részére.
Jóváhagyta a várossal szemben fennálló
fizetési hátralékok helyzetéről és behajtásáról
szóló beszámolót is.
Az októberi ülés központi
témája a Lakhatási rendszer
átmeneti lakhatási elemekkel
című javaslat megvitatása volt.
Az előterjesztés a 68/2019 sz.
határozatban
jóváhagyott
Lakásépítés
marginalizált
roma közösségek számára
átmeneti lakhatás elemeivel
Zselízen c. pályázat egyik
kötelező
mellékleteként
került a testület elé. A kérdés
szerteágazó vitájában nem
is magához az előterjesztett
anyaghoz, mint inkább a
már jóváhagyott pályázathoz
szóltak hozzá a vitázók, és a lakosok is részt
vettek benne. Marianna Šedivá képviselő egy
140 lakos által aláírt ívet nyújtott át, amelyben
a testülettől azt kérik, hogy a kérdésről való
szavazás előtt döntés-előkészítő beszámolót
dolgoztassanak ki, hogy a legjobb tudásuk és
lelkiismeretük szerint szavazhassanak róla.
Az előterjesztéshez nem született határozat.
A helyi kastély felújításához a város két
pályázatot készít elő, amelyeket a képviselőtestület az októberi ülésen hagyott jóvá.
Előbb az Európai Gazdasági Közösség
és Norvégia által meghirdetett felhívásra
reagálva A zselízi kastély felújítása a
kulturális örökség megóvása és nyilvánosság
elé tárása céljából című projektet, majd az
SZK Kulturális Minisztériuma Újítsuk fel
házunkat! c. pályázati felhívás keretében

A vitában főleg Mikoláról
és a Kínai negyedről

A városi képviselő-testület októberi ülésének általános
vitájában a résztvevők ismét Garammikola városrész
ügyeivel, valamint az ún. Kínai-negyedbeli kérdésekkel
foglalkoztak. Ivan Pál képviselő megköszönte a város
vezetésének és dolgozóinak az őszi lomb eltakarításánál
végzett
lelkiismeretes
munkájukat
a
városrész
közterületein. Ľudmila Pivarčiová jelezte, hogy az ún.
Kínai-negyed egy részében nem működik a közvilágítás,
és a Napfény utcában parkoló járművek miatt nehéz a
hozzáférés a konténerekhez. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy a családi házak lakói gyakran törődnek a házuk
környezetével is, ami mindeddig nem volt általánosan
jellemző a társasházak lakóira, ám az utóbbi időben
a helyzet e téren is változni látszik. Szó volt még a
garammikolai járda további kiépítésének fontosságáról
is. Ezzel kapcsolatban Juhász András polgármester
örvendetes hírt közölt: október végén elkezdődik a
járdaépítés.
(ik)

benyújtandó Élesszük fel a város szívét
– újítsuk fel kastélyunkat, Szlovákia ékességét!
című projektet hagyta jóvá a testület.
Mindkét esetben jóváhagyták az 5 százalékos
önrész, valamint a jogosulatlan költségek
finanszírozását is. A testület jóváhagyta,
hogy a város pályázatot nyújtson be az SZK

Közlekedési és Építési Minisztériumához
a további helyi kerékpárút-szakaszok
tervdokumentációjának kidolgozására, és
jóváhagyta a projekt társfinanszírozását
is. A pályázatról Gubík Emese, a városi
hivatal
építési,
területfejlesztési
és
környezetvédelmi osztályának vezetője
elmondta: a pályázat tárgya két zselízi
szakasz tervdokumentációjának kidolgozása,
méghozzá Szódón, valamint a Nyári és a
Komenský utca kereszteződésétől a Selyz
Bútor gyártóterületéig. A testület döntött
arról, hogy a város tekintsen el egy 3275,39
eurós kintlévőség behajtásával, és a város
elővásárlási joga alapján jóváhagyta egy
Komenský utcai telek tulajdonjogának
megszerzését 5925,60 eurós áron a VÚB
Rt-től.
(ik)
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A zselízi projekt 10 kétlakásos házban és egy
háromlakásos házban 23 lakás építéséről szól
a római-katolikus temető mögötti területen
a Temető utca végén. Nyolc lakás lenne
az átmeneti lakhatás első és 15 a rendszer
második fokozatában. Az első fokozatban 50
m2-es, a második fokozatban 60 m2-es lakások
épülnének...
(Bővebben a 4. és 5. oldalon.)

Októberi önkormányzati ülés

Két projekt a kastélyra,
az átmeneti lakhatás
határozat nélkül
A zselízi városi képviselő-testület október
25-én a városi hivatal esketőtermében
tanácskozott az aktuális időszak 11. ülésén.
Bevezetőben a képviselők jóváhagyták a
helyi óvodák és iskolák oktatói–nevelői
munka
terén
elért
eredményeit.
Jóváhagyták a 3/2019 sz. általános érvényű
rendeletet (ÁÉR), amellyel érvényét veszti
a város 2/2015 sz. rendeleteként ismert
alapszabálya. Egy törvénymódosítás miatt
ugyanis a dokumentumnak nem városi
rendeletként, csupán belső irányelvként
kell érvényre lépnie. Ennek értelmében a
3/2019 sz. belső irányelvként hagyta jóvá a
testület a város alapszabályát.
Egy idei júniusi határozatra való
hivatkozással, amellyel a testület jóváhagyta
a kórház mögötti területen való lakásépítés
előkészületeinek megkezdését, a plénum
jóváhagyta, hogy a szóban forgó telkeket
a város versenytárgyalás útján adja
bérbe. Ezzel kapcsolatban jóváhagyta a
versenytárgyalás feltételeit, felhatalmazta
a polgármestert, hogy nevezze ki a
folyamatot lebonyolító bizottságot, a városi
hivatal vagyongazdálkodási osztályát pedig
utasította a tervek szerint decemberben
záródó
versenytárgyalás
feltételeniek
nyilvánosságra hozatalára.
„A város vásárlás útján kívánja megszerezni
a jövőben a bérlakásokat. Ez azt jelenti, hogy
nem a város szerzi be tervdokumentációt,
a
mérnöki
tevékenységeket.
Az
építkezést, építési felügyeletet és az egyéb
tevékenységeket
sem
finanszírozza.
Előszerződés által kötelezi magát, hogy
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Átmeneti lakhatás –
egy szóbeszéddel
terhelt projekt
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Épül a kerékpárút, a város
számos részét köti majd össze

Az már meglévő kerékpárútvonal az ún. Kínai negyedben, majd a Sári-patak mentén
folytatódik tovább.
A jelenleg rendelkezésre álló kerékpárút
az ún. Kínai negyedtől a Béke utcán át a
városi hivatal épületéig halad, majd a Szent
Jakab tér mellett vezet tovább a posta
épületéig. Nagyrészt a városközponti övezet
felújításának keretében épült meg 2009ben. Jelentősége első látásra nyilvánvaló, a
kerékpárosokon kívül, akik – amennyiben a
főúton közlekednének, tovább bonyolítanánk
az amúgy is frekventált közlekedést – a
rolleres, görkorcsolyás, gördeszkás fiatalok
is nagy arányban használják. Ez annak
ellenére is így van, hogy a kerékpárutat a
Lidl és az új bevásárlóközpont parkolóba

vezető forgalmas mellékutak keresztezik,
valamint hogy a gyalogosok egy része
még nem tanulta meg, hogy a kerékpárút
elsősorban a kerékpárosok közlekedésére
szolgál. A közlekedésbiztonsági szempont
mellett a kerékpárútnak környezetvédelmi és
rekreációs jelentősége is van, hiszen elősegíti
a nem motoros közlekedést, a sportolást,
nem beszélve a környezet tisztaságáról a
város központjában.
E tényezők miatt is sokan várták, hogy
a kerékpárút tovább épüljön. Idén nyár
végén kezdett óhajuk teljesülni, amikor
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