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Kanalizácia – ľady sa pohli
Snažíme sa sledovať trendy v tejto oblasti,
ale sú aj šperky, pri ktorých mi nezáleží,
či sú práve v móde, proste mám nápad a
potrebujem ho zhmotniť. Také si možno
nájdu majiteľa v priebehu týždňa, ale pokojne
to môže trvať aj roky, keďže ide o drahšie, šité
šperky.
(Viac na 4. a 5.. str.)

Mestský úrad koncom augusta dostal list od ministerstva s výzvou na predloženie
dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia nenávratného
finančného príspevku. Znamená to, že po niekoľkých rokoch nečinnosti sa na
ministerstve začali zaoberať projektom dobudovania želiezovskej
kanalizácie.
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Začala sa rekonštrukcia
MŠ v Mikule

Septembrové zasadnutie MsZ

Bezúročná
finančná výpomoc
od vlády

„Ešte zostáva presťahovať riaditeľňu,“ hovorí Margaréta Adamčeková, riaditeľka Materskej školy
Hopsasa, ktorá sa na istý čas sťahuje do náhradných priestorov MŠ na Ulici SNP 9. Priznala, že
síce nevie, ako dlho to celé bude bude trvať, ale náhradné priestory považuje za vyhovujúce.
„Mesto nám vyhovelo vo všetkom, všetko sa obnovilo, všetky nátery sú nové, koberce sú nové, takže
piateho môžeme začať fungovať. Ale prajem si, aby priestory v Mikule boli čím skôr hotové, lebo
doma je len doma.“
(foto: šh)
Ešte pred niekoľkými rokmi panovala
v Želiezovciach neuspokojivá situácia
v oblasti voľných kapacít materských škôl.
V snahe o riešenie bol vtedy vypracovaný
projekt zameraný na rozšírenie kapacity
MŠ v mestskej časti Mikula formou
prístavby a rekonštrukcie objektu. Projekt

s celkovými nákladmi vo výške 344 tis.
eur bol vyhodnotený ako úspešný. Jeho
oprávnené náklady sú vo výške 200 tis.
eur, z toho nenávratný finančný príspevok
tvorí 190 tis. eur, 5-percentná spoluúčasť
mesta je vo výške 10 tis. eur.
→3

Vládna pomoc pre samosprávy postihnuté
výpadkom
podielových
daní, resp.
schválenie žiadosti o poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 bolo ťažiskovým bodom
rokovania septembrovej schôdze mestského
zastupiteľstva. Rokovanie sa konalo 24.
septembra v dome kultúry a okrem
samotnej žiadosti sa poslanci venovali
aj zmene rozpočtu a využitiu získaných
finančných prostriedkov.
Vládna pomoc 144 000 eur
Vedúca finančného oddelenia MsÚ
Monika Tomeková v úvode rokovania
informovala zastupiteľstvo o detailoch
bezúročnej pôžičky od vlády, ktorá môže
byť jednotlivými samosprávami čerpaná na
základe podanej žiadosti do výšky výpadku
podielových daní v dôsledku opatrení voči
šíreniu koronavírusu. V prípade Želiezoviec
ide o 144 tis. eur. Finančnú výpomoc musí
mesto minúť do konca tohto roka, avšak
je možné ju využiť aj na kompenzáciu
skorších výdavkov, vynaložených v roku
2020. Výhodou finančnej výpomoci je jej
bezúročný charakter, ako aj odklad splátok.
Mesto bude pôžičku splácať až od roku 2024
v priebehu štyroch rokov, ročne vo výške
36 155,50 eur.
Ako sa využijú prostriedky od vlády?
Predseda komisie ekonomiky pri MsZ
Tibor Csenger podporil prijatie bezúročnej
finančnej výpomoci, žiadal však diskusiu
→2
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o účele využitia získaných prostriedkov.
Vedúca finančného oddelenia MsÚ
informovala o tom, že získanú sumu
navrhujú využiť v rámci kapitálových
výdavkov mesta, najmä na riešenie
problémov s vlhnutím múrov v budove
materskej školy v Mikule, ktoré projekt
prístavby a rekonštrukcie, práve vstupujúci
do realizačnej fázy, nerieši. „Stará časť
budovy mikulskej škôlky je v stave, že
potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Keď
už sa uskutoční prístavba, aj túto starú
časť je potrebné dostať do stavu, aby
vyhovovala potrebám. Na tento účel by
malo byť vynaložených 90 tisíc eur z tejto
návratnej finančnej výpomoci vlády. Ďalšie
prostriedky vo výške 30 tisíc eur navrhujeme
na rekonštrukciu ciest, keďže v tejto položke
po zmene rozpočtu zostalo len 30 tisíc.
Prostriedky vo výške 9 tisíc eur by sme využili
na výstavbu urnovej steny na katolíckom
cintoríne v Želiezovciach a zostávajúcich 15
tisíc eur by sme v budúcom mesiaci mohli
presunúť na ciele, ktoré zastupiteľstvo uzná
za vhodné,“ vyjadrila sa Monika Tomeková.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu
návratnej finančnej výpomoci a schválilo
jej prijatie vo výške 144 tis. eur.
Začala sa rekonštrukcia mikulskej MŠ aj
strechy ZUŠ
Návrh zmeny programového rozpočtu
sa týkal práve prijatia vyššie spomenutej
návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola
premietnutá do jeho kapitálovej časti. Ako
poznamenala ekonómka mesta, výpadok
príjmov je kalkulovaný na úrovni 144 tis.
eur, pričom pri predchádzajúcej zmene
rozpočtu sa počítalo s väčším výpadkom,
preto v zmene bežného rozpočtu sa
upravujú tieto sumy v rozsahu asi 90 tis. eur.
Tibor Csenger sa zaujímal o stav príprav
rekonštrukcie MŠ v Mikule v oblasti
verejného obstarávania a projektovej
dokumentácie. Stav mestských komunikácií
charakterizoval ako závažný problém
a navrhol, aby sa poslanci poradili o tom,
ktoré ulice pri opravách uprednostniť,
prípadne opravovať iba lokálne chyby
na všetkých uliciach. Zvlášť spomenul
mimoriadne zlý stav vozovky na ceste do
Jarku a potrebu jej opravy. Poslanec sa tiež
zaujímal o priebeh príprav investícií, na
ktoré MsZ schválilo čerpanie úveru v lete
tohto roka, čiže na opravu strechy budovy
ZUŠ a prístavbu ZŠ s VJM. Primátor Ondrej
Juhász vyhlásil, že 5. októbra nastúpi
dodávateľ prístavby a rekonštrukcie MŠ
v Mikule a začne s prácami, do tej doby
bude prebiehať sťahovanie mikulskej MŠ do

priestorov MŠ na Ul. SNP 9.
„V prípade opravy strešnej
konštrukcie objektu ZUŠ
sú prípravy ukončené, práce
sa začnú taktiež 5. októbra.
Prístavba budovy ZŠ s VJM
je v prípravnej fáze, do
mesiaca bude k dispozícii
stavebné povolenie a začne
sa výberové konanie na
dodávateľa. Tento rok by
sme chceli začať aspoň
vonkajšiu časť, samozrejme
podľa
priazne
počasia
a v koordinácii so školou,
aby sme čo najmenej
obmedzili
vyučovací Začiatkom októbra sa začala rekonštrukcia strechy ZUŠ.
proces,“
informoval
primátor a dodal, že v oblasti mestských mesta sa nikto neprihlásil ani v druhom
komunikácií sa uvažuje len s lokálnymi kole. Pôvodná cena objektu bola 449 tis. eur,
opravami ciest, lebo je predpoklad, že tento v druhom kole sme ju znížili o 10 % na 404,9
rok bude podpísaná zmluva na dobudovanie tis. eur. Následne pristúpime k tretiemu kolu
kanalizácie. MsZ schválilo zmenu rozpočtu a ďalšiemu zníženiu predajnej ceny o 10 %,
mesta, ktorý počíta s prebytkom v časti čiže ju budeme ponúkať za 359,2 tis. eur.“
bežného rozpočtu, schodkom v časti Primátor vyzval aj poslancov, aby podľa
kapitálového rozpočtu a s celkovými svojich možností developerov informovali
príjmami a výdavkami rozpočtu vo výške o príležitosti odkúpenia želiezovského
objektu. MsZ vzalo informáciu o výsledku
10 304 502,47 eur.
O budovu daňového úradu zatiaľ nie je verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy
na vedomie. Bez pripomienok zobralo
záujem
Informáciu o 2. kole verejnej obchodnej na vedomie aj správu o kontrole plnenia
súťaže
na
predaj
bývalej
budovy uznesení a správu o činnosti mestskej polície
daňového úradu v Želiezovciach poskytol za august 2020.
(ik)
zastupiteľstvu primátor. „Na základe výzvy

Sándor Juhász
s ocenením Junior Prima
Desiatykrát boli tento rok v Maďarsku
odovzdávané ocenenia Junior Prima
v kategórii ľudového umenia a osvety.
Ocenenie odovzdáva konzorcium Docler,
vďaka ktorému udelia desiatim adeptom
každý rok prestížne odborné ocenenie
a prislúchajúcu peňažnú odmenu. Tento
ročník bol výnimočný nielen preto, že pre
pandemickú situáciu sa slávnostné udeľovanie
ocenení uskutočnilo v sídle spoločnosti za
prísnych bezpečnostných opatrení, ale aj
preto, že medzi ocenenými bol Želiezovčan
Sándor Juhász, člen Maďarského štátneho
ľudového súboru, ktorý svoju kariéru
začínal v želiezovskom súbore Kincső a aj
v súčasnosti sa podieľa na profesionálnej
príprave tanečníkov tohto súboru.
Na základe návrhu profesijných organizácií
sa päťčlenná porota rozhodla vybrať desať
adeptov vo veku do 30 rokov, ktorí napriek
svojmu mladému veku majú v oblasti svojho
pôsobenia za sebou preukázateľne významné

výsledky a zároveň sa zaoberajú aj výchovou
mládeže, čím prispievajú k uchovávaniu
tradícií.
Ocenenému aj v mene našich čitateľov
gratulujeme. (ik, foto: FB Sándora Juhásza)
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ZŠ – pre pandémiu problémy s kapacitou
Základná škola v Želiezovciach zápasí
od začiatku nového školského roka
s kapacitnými problémami po tom, čo kvôli
bezpečnostným nariadeniam proti šíreniu
pandémie Covid 19 a rozhodnutiu odboru
školstva
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja (NSK) nemôže využívať tri triedy
v priestoroch Gymnázia J. A. Komenského.
Jednu z aktuálnych informácií a zároveň
problémov nastolil vo všeobecnej diskusii
na septembrovej schôdzi MsZ viceprimátor
Kazimír Kovács. Z príspevku Tibora
Csengera, ktorý je zároveň podpredsedom
NSK, vyplynulo, že samosprávny kraj prijal
toto opatrenie na základe nariadení proti
šíreniu pandémie COVID-19. Primátor
Ondrej Juhász vyhlásil, že na jednej
strane v reakcii na tento stav, na druhej

aj v očakávaní budúcej centralizácie škôl
inicioval prieskum trhu na výstavbu novej
10-triednej budovy v areáli ZŠ.
Nosnou témou diskusie bola aj nevyhovujúca
kvalita novej podlahy v telocvični T18.
V apríli bol realizovaný poslanecký
prieskum v objekte, kde sa účastníci zhodli
na potrebe objednania novej palubovky po
zistení, že stará podlaha nie je využiteľná.
Tibor Csenger aj Ladislav Sokol teraz
verejne vyjadrili nespokojnosť s kvalitou
práve položenej podlahy. Podľa primátora
je záležitosť v štádiu reklamácie, dodávateľ
bude musieť dať podlahu do vyhovujúceho
stavu. Očakáva, že sa tak stane najneskôr
do príchodu zimného počasia, aby mohla
verejnosť telocvičňu v zimných mesiacoch
využívať na športové aj kultúrne účely.

Na poslanecký podnet primátor prisľúbil
riešiť aj problémové nájazdy na cyklotrasu
v rámci opráv cestných komunikácií. K otázke
T. Csengera o dostupnosti projektovej
dokumentácie na opravu vlhnúcich múrov
MŠ v Mikule povedal, že problém bol
odhalený, riešenie navrhnuté a náklady
odhadnuté na základe sondáže, prieskumov
a prieskumu trhu. Projektová dokumentácia
nie je potrebná, lebo náprava sa uskutoční
v rámci údržby a opráv.
Prítomní sa venovali aj problematike
dopravných
značiek
na
križovatke
Rozmarínovej a Schubertovej ulice, ako aj
ukladaniu vzdušných elektrických vedení do
zeme ich prevádzkovateľom na niektorých
uliciach mesta, ktoré sa však skôr ako v roku
2022 neuskutoční.
(ik)

Začala sa
Nepríjemná situácia
rekonštrukcia MŠ... vyriešená
1→

Hoci informácia o tom, že projekt prístavby MŠ získal nenávratný
grant, bola známa už v polovici roka 2018, prípravy projektu, ako to
v prevažnej väčšine prípadov býva, boli zdĺhavé. Konkrétne trvalo
vyše dvoch rokov, kým sa od informácie o úspechu projektu mohlo
pristúpiť k samotnej realizácii. Tá sa začala 5. októbra po tom, čo sa
deti a zariadenie škôlky do obdobia prebiehajúcich prác presťahovali
do uvoľnených priestorov po MŠ s VJM na Ul. SNP 9. Medzitým však
prebehnú aj práce, ktoré neboli zahrnuté do projektu a sú zamerané
na odstránenie príčin vzlínajúcej vlhkosti do múrov súčasného
objektu. Počas príprav projektu bolo totiž zistené, že budova nemá
vodorovnú hydroizoláciu, vlhkosť od zeme a základov postupuje do
múrov a poškodzuje ich. Na odstránenie tejto systémovej poruchy
odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo sumu 90 tis. eur.
Investícia v rámci projektu bude pozostávať z troch hlavných aktivít:
rekonštrukcie a prístavby objektu, obstarania materiálno-technického
vybavenia do priestorov prístavby a zvýšenia energetickej
hospodárnosti budovy. V prístavbe sa vytvoria priestory pre jedáleň,
dennú miestnosť, šatňu pre deti a personál, sociálne miestnosti pre
deti a personál, kúpeľňu a spálňu. V existujúcich priestoroch prebehne
rekonštrukcia v oblasti výmeny zastaraných vnútorných elektrických,
vykurovacích rozvodov a kotla. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita
materskej školy o 21 miest, čiže k pôvodnej jednej triede pribudne
ďalšia. Zabezpečený bude aj bezbariérový prístup do budovy. Prístavba
s rekonštrukciou má byť dokončená v polovici roka 2022.
(ik)

Pred tromi rokmi pozostatok zanikajúceho slovenského
gymnázia prevzalo maďarské Gymnázium J. A. Komenského. Jeho
vedeniu sa podarilo odvrátiť zánik slovenského stredoškolského
vzdelávania v našom meste, a to aj vďaka spolupráci so susednou
slovenskou Základnou školou. Spolupráca umožnila aj riešenie
problému ZŠ s nedostatkom priestorov tým, že jej gymnázium
prenajalo tri učebne.
Problém však nastal v súvislosti s opatreniami počas druhej vlny
šírenia korona-vírusu, keď vedenie gymnázia dostalo od svojho
zriaďovateľa (NSK) príkaz nevpúšťať do budovy školy cudzích,
pričom za cudzích boli považovaní aj nájomcovia - žiaci a
pedagógovia susednej ZŠ.
Na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
sa
posťažovala
riaditeľka
ZŠ
Petra
Tomašovičová:
„Ak sa situácia nezmení, do 1. novembra zostávame v tomto
režime. Deti sme natlačili do laboratórií a v niektorých triedach
máme 27-28 žiakov. V počtoch detí na meter štvorcový porušujeme
pravidlá, čo teraz môžeme zvaliť na Covid. Donekonečna to však
nejde. Nepáči sa to rodičom, deti sú nervózne. Dva týždne sme sa
sťahovali.
Využívanie priestorov gymnázia bolo ideálnou možnosťou
riešenia našej situácie, ak to však kraj bude riaditeľke gymnázia
znemožňovať, situáciu bude potrebné riešiť inak.“
Nepríjemná situácia sa však veľmi rýchlo vyriešila. Ako nás
neskôr informoval poslanec MsZ a zároveň podpredseda
NSK Tibor Csenger, Ministerstvo školstva a vedy SR poskytlo
vysvetlenie k rozhodnutiu hlavného hygienika SR, podľa ktorého
nájomcovia nie sú považovaní za cudzích.
Takže ZŠ môže naďalej využívať prenajaté triedy v budove
Gymnázia J. A. Komenského, avšak za dodržania istých nariadení,
ktorými sa obmedzia styky gymnazistov so žiakmi ZŠ.
(šh)
Práce na rekonštrukcii slobodárne a prestavbe objektu na nájomný
bytový dom pokračujú podľa plánov. Na základe zmluvy medzi
mestom a dodávateľom vznikne v objekte 19 bytov, z toho 12
dvojizbových, 6 trojizbových a 1 štvorizbový.
(foto: šh)
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Cieľom je zhmotniť svoj nápad
Ich ručne vyrobené šperky sú jedinečné
a mnohými vyhľadávané, pretože dokážu
vystihnúť osobnosť nositeľa a uchovávajú
aj časť osobnosti autora. Aj takáto forma
určitej intimity, vzťahu medzi výrobcom
šperku a jeho konečným majiteľom
prispieva k už mnoho rokov trvajúcemu
úspechu
želiezovských
tvorcov
„hand-made“
šperkov a neustálemu
posilňovaniu
ich
značky Šperky SaN. Rita
a Ľubica Mervová, matka
a dcéra spolupracujú
pri výrobe šperkov už
desaťročie. Rovnako aj
pri ich predaji, okrem
toho, že prevádzkujú
úspešný webshop, ich
často
stretávame
na
folklórnych a remeselných
podujatiach. Ťažko si ich
zmýliť: dve dekoratívne
ženy v obklopení krásnych
šperkov. Aj rozhovor
prebiehal
v
takomto
prostredí: za predajným
pultom na Celoštátnom
ľudovo-umeleckom
festivale v Želiezovciach. Rity Mervovej
sme sa spýtali na začiatky aj súčasnosť ich
príťažlivého remesla. (Keďže zhovárajúci sa
poznajú od detstva, bezprostredné, tykajúce
oslovovanie je prenesené aj do rozhovoru
– pozn. red.)
Pôsobíš ako učiteľka v materskej škole. Je

to síce práca, ktorá si vyžaduje kreativitu,
k výrobe šperkov však odtiaľ priama cesta
obyčajne nevedie. Ako a prečo ste sa začali
zaoberať šperkami?
– Skončila som pedagogiku, ako učiteľka
v materskej škole už 20 rokov pôsobím
v školstve, v súčasnosti ako zástupkyňa
riaditeľky MŠ v Tekovských Lužanoch. Výrobe
ručne robených šperkov sa venujem popri práci

spolu s dcérou. Začalo sa to tým, že dcéra
začala študovať na Strednej umeleckej škole
L. Bielika v Leviciach na odbore propagačná
grafika. Keďže je to umelecký smer, v škole veľa
kreslili, maľovali. Začala teda maľovať obrazy
a publikovať ich. Neskôr prišla s nápadom, že
by bolo zaujímavé tieto obrazy zmenšiť a vložiť

do šperkov. Tak začala svoje obrazy vkladať
do živicových šperkov a ja, ako dobrá mama,
som jej práce skúšala predávať. Najprv mojim
kolegyniam, ktorým sa šperky veľmi páčili,
spätná väzba teda bola pozitívna.
Na prvý pohľad príkladná spolupráca
a rozdelenie si úloh. Dnes však už šperky
vyrábate obe...
– Áno, keďže umelecké sklony som vštepila do
dcéry ja a šperky sa mi veľmi páčili, zapojila
som sa aj do ich výroby. Začala som obyčajnými
korálkovými
šperkami,
postupne
sme
prechádzali na ďalšie materiály a techniky.
Aké typy šperkov vyrábate, ktoré sú vaše
obľúbené?
– Pracujeme s rozmanitými materiálmi a
technikami – živicou, korálkami, polymérovými
hmotami, kovom, sklom, textilom, drevom.
Dôležité je, že nevyrábame sériovo, naše
šperky sú jedinečné. Mňa od začiatku najviac
priťahovali cínované šperky - technika Tiffany.
Metódu ich výroby som si však nemala kde
vyštudovať. Našla som jedného pána, ktorý
mi poradil, poslal mi informácie o spôsobe
ich výroby a pomôckach. Preštudovala som si
materiály a začala som ich vyrábať. Hneď prvý
sa mi zapáčil, dala som to na internet, jedna
moja známa ihneď prejavila záujem. Tak
som svoj prvý takýto šperk hneď aj predala.
Potešil ma pocit, že moje šperky sa asi budú
ľuďom páčiť a s ešte väčším elánom som sa
začala v ich výrobe zdokonaľovať. Hľadala

som rôzne techniky a skúmala, čo sa ľuďom
najviac páči. Začali sme sa, najmä dcéra,
venovať aj šperkom šitým z malých korálikov,
z ktorých je možné vytvoriť decentné náušnice
ale aj masívne náhrdelníky. Mňa fascinujú
liečivé kamene, kupujem ich a vytváram z nich
rôzne šperky, najmä náušnice. Keďže sa ľudia
zaujímali o šperky pre rôzne znamenia, začala
som študovať informácie o tom, ktorý kameň
sa hodí ku ktorému znameniu a vytvorila som
si k nim kartičky s informáciami.
Keďže chodíme najmä na ľudové slávnosti,
venujeme sa aj dreveným šperkom. Kradnúť z
internetu by sa nemalo, preto som sa rozhodla,
že si vytvorím vlastný motív. Najprv som si
na výkresy namaľovala motív inšpirovaný
folklórom do tvaru srdiečka a kruhu a dcéra mi
ho v grafickom programe upravila do podoby,
ktorú viem vkladať do náušníc. Ľuďom sa
páčia a dobre sa aj predávajú, ľudové motívy
sú moderné. Snažíme sa sledovať trendy v
tejto oblasti, ale sú aj šperky, pri ktorých mi
nezáleží, či sú práve v móde, proste mám
nápad a potrebujem ho zhmotniť. Také si
možno nájdu majiteľa v priebehu týždňa, ale
pokojne to môže trvať aj roky, keďže ide o
drahšie, šité šperky. Máme však aj komerčnejšie,
prispôsobené dnešnej móde.
Máš svoje vrcholné dielo?
Sú to cínované šperky s kamienkami, na ne
sme najviac hrdé. Okrem nich sú to šité šperky.
Výroba niektorých trvá aj niekoľko mesiacov.
Na zhotovenie takýchto šperkov treba mať
pokoj, trpezlivosť a veľa času, sú však najviac
umelecky hodnotné.
Máme aj osobitné objednávky podľa požiadaviek
zákazníka. Pred časom si dcéra mojej známej
objednala ako náušnicu DNA špirálu. Keďže pre
mňa neexistuje nemožné, zhotovila som ju, bolo
to však extrémne náročné. Zákazníčka sa veľmi
tešila, nosila ho roky. Po istom čase ma opäť
kontaktovala jej mama, že potrebuje rovnaké
náušnice.
Je mnoho predstáv, ktoré zákazníci žiadajú,
snažíme sa prispôsobovať. Je zaujímavé, že
napr. cínované šperky, ktoré robí moja dcéra, sú
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úplne iné, ako moje, nesú na sebe určité naše
charakteristiky. Ona robí jednoduchšie, ktoré
ľudia veľmi obľubujú, ja som skôr na zložitejšie
veci, ale naša ponuka je práve preto pestrejšia.
Akým spôsobom riešite predaj, resp.
distribúciu svojich výrobkov?
– Neustále sa zdokonaľujeme, snažíme sa
vytvárať vždy nové a nové veci, vymýšľať a
tvoriť. Rovnako postupujeme aj pri predaji.
Ľubica je veľmi šikovná, vytvorila nám vlastnú
webstránku, sama ju aj spravuje. Študovala aj
marketing, bola na školení, kde sa naučila,
ako dosiahnuť, aby stránka predávala. Hneď
potom, ako svoje vedomosti premietla do
praxe, začala naša webstránka celkom dobre
predávať.
Predávať „do terénu“ chodíme väčšinou v lete,
najmä na rôzne ľudové slávnosti a v zime
na vianočné trhy v okolí. Nerada chodím na
jarmoky a podobné podujatia. Chodím do
práce, nemôžem si dovoliť, aby som každý
víkend obetovala tejto činnosti.
Obe ste teda kreatívne osobnosti. To
okrem iných prezrádza aj ponuka
webshopu, kde okrem rôznych druhov

šperkov ponúkate aj iné ručne vyrobené
predmety – tričká, obrazy, bábiky...
– Obyčajne, keď prídem z roboty, trochu si
oddýchneme a po večeroch balíme poštu,
vyrábame šperky. Popritom sa však snažím
rozvíjať svoju tvorbu. Veľmi ma baví aj šitie,
mamička bola krajčírka a niečo mi z toho
zostalo. Keď som mala 18 rokov, darovala mi
šijací stroj. Odvtedy šíjem a keďže ma zaujali
bábiky, začala som sa venovať ich šitiu a veľmi
ma to baví. Takisto iné formy umenia - relaxom
pre mňa je teraz aj maľovanie. Stále ma baví,
keď rozvíjam svoju fantáziu, vymýšľam nový
šperk, ale stále viac radosti mi spôsobuje, keď
môžem maľovať. Mám však málo času, lebo
som aktívny človek. Musím mať však pokojný
deň, aby som mohla začať maľovať. Možno raz,
keď budem mať dosť obrazov, si niekde spravím
aj výstavu, ale nie je to môj cieľ. Cieľom
je zhmotniť svoj nápad, zrodený v hlave,
prevteliť ho do obrazu. Motívy obrazov sa mi
často prisnijú. Musí to byť tak, moje obrazy
nevznikajú na základe cudzieho dopytu.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Posledný kvartál investične akčný

na pokračovanie rekonštrukcie námestia, cesty
vo dvore domu služieb, kúpaliska, prestavby
fontány či výmeny okien vo svodovskom
kultúrnom dome. Ako povedal primátor
Ondrej Juhász pri nedávnej verejnej diskusii

o investičných akciách mesta: žiaľ alebo
vďakabohu, vždy je to o prioritách.
(ik)

Kapitálové výdavky na rok 2020
Program

Akcia

1 pôdohospodárstvo
2 Životné prostredie

3

Nákup pozemkov
Spolu za program 1
Výstavba urnovej steny
Cyklotrasy
Nákup fekálneho vozidla
Projekt zachovanie biodiverzity
Spolu za program 2
PD cesta a parkoviská
PD kúpalisko
PD - zatiaľ bez určenia
PD kultúry dom
Geodetické práce
Inžinierska činnosť
Príprava rozvojových projektov

Výstavba

Rekonštrukcia pam. Izby Fr. Schuberta
Zníženie energ. Náročnosti DOS
Spolu za program 3
Rekonštrukcia námestia Sv. Jakuba
Budovanie infraštruktúry ul. Poštová
Chodník Mikula
Rekonštrukcia cesty vo dvore domu služieb
Verejné osvetlenie
Rozšírenie technickej mapy mesta
Rekonštrukcia telocvične T18
Dobudovanie kúpaliska
Vianočné osvetlenie
Rekonštrukcie ciest
Spolu za program 4
Riešenie energetickej náročnosti budovy MsÚ
Rekonštrukcia fontány pri KD
Rekonštrukcia mestských toaliet
Rekonštrukcia dvora MsÚ- plošina
Výmena okien KD Svodov
Spolu za program 5
Rekonštrukcia strechy ZŠ VJM
Prístavba MŠ Mikula
Učebne - projekt
Rekonštrukcia strechy Štúrova 15
Rekonštrukcia dvora ZŠ VJM
Prístavba ZŠ VJM
Rekonštrukcia toaliet v malej budove ZŠ Mierová
Rekonštrukcia MŠ Mikula
Spolu za program 8

4
Infraštruktúra

Hospodárstvo

8

10

I keď sa na jar objavovali katastrofické
scenáre v predikciách vývoja ekonomicky
následkom pandemickej krízy, zatiaľ sa zdá,
že spomalenie ekonomiky bude v tomto roku
menej výrazné ako sa očakávalo. Rovnaký
trend sa ukazuje aj v oblasti príjmov verejnej
správy. Aj v prípade Želiezoviec bude výpadok
nižší ako uvádzali predpovede, navyše
štát pomôže samosprávam bezúročnou
pôžičkou. Dobrou správou je, že túto pomoc
vo výške 144 tis. eur, ako aj ďalšie návratné
zdroje a vlastné príjmy mesto využije na
investície. Pri pohľade na plán investícií
tak vôbec nemáme pocit, že sa nachádzame
uprostred ťažkého, krízového roka. Skôr
môžeme mať obavy, že mesto si naplánovalo
toľko investícií, že ich pre nedostatok času
a kapacít nebude môcť všetky uskutočniť.
To je však vždy príjemnejší problém ako
nedostatok prostriedkov. V reakcii na vývoj
situácie bol počas roka viackrát zmenený
rozpočet a zmeny sa dotkli aj návrhu
investičných akcií na rok 2020. Je zrejmé, že
ani posledný kvartál neprebehne bez aktivít
v oblasti výstavby a rekonštrukcií.
V októbri boli odštartované práce v rámci
projektu prístavby a rekonštrukcie MŠ
v Mikule a oprava strešnej konštrukcie ZUŠ.
Do konca roka chcú stihnúť prvú fázu prác
na prístavbe ZŠ s VJM, postupné opravy
mestských
komunikácií, rekonštrukciu
múzea a výstavbu urnovej steny v katolíckom
cintoríne. Naopak, počkať si budeme musieť

Potravinové reťazce spôsobili krach nejednej
predajne na Slovensku. Stalo sa to aj
obyvateľom mestskej časti Svodov, kde
s úspechom prevádzkovala neveľkú, dobre
zásobenú predajňu Môj obchod podnikateľka
Eva Szántóová. So sklamaním sme prijali
správu, že koncom novembra prevádzka
končí. Predajňu však zatvorila už k 30.
septembru.
V predajni pracovala takmer 9 rokov
sympatická predavačka Monika Szalaiová.
Ochotná, spoľahlivá, vychádzala zákazníkom
v ústrety. Zabezpečovala rozličný tovar
dennej i dlhodobejšej spotreby, na objednávku
jednotlivcov zabezpečila chlieb, pečivo aj počas
vlastnej dovolenky. Otvorila vtedy predajňu
od 6:00 do 9:00 hodiny, len aby obyvatelia
mali čerstvý chlieb, rožky, mlieko, ale aj ďalší
sortiment základnej výbavy kuchyne k dennej
spotrebe gazdiniek.
V mene vďačných obyvateľov Svodova
pani Monike srdečne ďakujem. Bude nám
veľmi chýbať. Nie každý má auto, mnohým
zdravie nedovolí merať 3–4 km dlhú cestu
do prevádzok veľkých reťazcov. A tie sú
od autobusových zastávok v meste aj dosť
vzdialené.
Veľmi by sme privítali, keby sa opäť našiel
podnikateľ, ktorý by predajňu vo Svodove
prevádzkoval naďalej.
Judita Mrázová

WIFI pre teba
Spolu za program 10
Spolu

kód zdroja

Suma celkom
200,00
200,00
9 000,00
1 271 307,56
45 600,00
7 152,00
1 333 059,56
0,00
0,00
56 024,58
0,00
56 024,58

46

43
0,00

62 540,38

111

0,00
9 000,00

30 000,00

0,00
1 178 767,18

45 600,00
7 152,00
7 152,00

30 000,00

41 024,58

15 000,00

0,00

0,00

41 024,58

15 000,00

0,00

54 600,00

1 178 767,18

26 291,90
0,00

0,00
0,00

26 291,90

0,00
26 291,90

0,00
20 000,00

0,00

0,00

147 650,01
147 650,01
162 650,01

0,00
0,00

35 431,36

174 647,62

661 966,09

114 599,16

30 000,00
204 647,62

661 966,09

20 000,00
61 024,58

70 000,00
75 622,50
1 000,00
2 500,00
102 421,02
1 000,00
30 000,00
206 921,02

3 545,30

0,00

39 960,41
8 802,00
0,00
337 781,00
153 464,16
4 290,00

8 802,00

0,00

39 960,41

0,00
190 665,00
153 724,60

8 863,26
300 000,00
10 000,00
200 000,00
10 000,00

495 535,16

0,00

14 940,00
14 940,00
4 293 850,37

52

62 540,38

26 291,90
26 291,90
20 000,00
147 650,01
167 650,01
249 966,49
0,00
70 000,00
75 622,50
0,00
4 545,30
2 500,00
974 466,09
0,00
1 000,00
60 000,00
1 188 133,89
0,00
0,00
39 960,41
8 802,00
0,00
48 762,41
337 781,00
344 129,16
166 877,86
300 000,00
10 000,00
200 000,00
10 000,00
90 000,00
1 458 788,02

0,00

kód zdroja
41
200,00
200,00

28 863,26

90 000,00
590 000,00

344 389,60

0,00
1 051 858,04

14 193,00
2 199 315,87

747,00
0,00
764 996,56

0,00
42 245,90

747,00
235 434,00

14 193,00
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Kanalizácia – ľady sa pohli
Po dlhých rokoch, skôr desaťročiach
čakania na dobudovanie kanalizácie
v Želiezovciach sa opäť zdá, že sa
ľady pohli a realizácia megainvestície
v pomeroch nášho mesta by sa mohla
priblížiť na dosah ruky. Dlhé roky mesto
podávalo žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na dobudovanie kanalizácie,
tie však obyčajne pre nedostatok zdrojov
skončili ako nepodporené. Aj v minulom
volebnom období vypracovalo projekt,
ktorý zodpovedal obsahovým a formálnym
požiadavkám, no z dôvodu nedostatku
zdrojov zostal nepodporený. Ocitol sa
však v tzv. zásobníku projektov medzi
žiadosťami s prísľubom uprednostnenia
pri ďalšej alokácii zdrojov. To znamená,
že teoreticky sa k projektom v zásobníku
malo siahať ako k prvým po opätovnej
dostupnosti prostriedkov. Medzitým došlo k
zmene vlády a zmeny vlády bývajú spojené
s neistotami vo vzťahoch tohto typu. Zdá
sa však, že v ostatných týždňoch sa niečo
pohlo, materiál želiezovského projektu

kanalizácie bol vytiahnutý zo šuplíka
na ministerstve životného prostredia
a oprášený. A zrejme nielen to.
Mestský úrad koncom augusta dostal list
od ministerstva s výzvou na predloženie
dokumentov preukazujúcich splnenie
podmienok poskytnutia nenávratného
finančného príspevku. Znamená to, že
po niekoľkých rokoch nečinnosti sa na
ministerstve začali zaoberať projektom
dobudovania želiezovskej kanalizácie.
„Podľa právnej úpravy § 21 ods. 1 zákona
o príspevku z EŠIF môže riadiaci orgán
z vlastného podnetu zmeniť právoplatné
rozhodnutie o neschválení a rozhodnúť
o schválení ZoNFP, ak okrem iného
žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky
poskytovania príspevku určené vo výzve
a zároveň žiadateľ so zmenou rozhodnutia
súhlasí. V nadväznosti na vyššie uvedené
a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o príspevku
z EŠIF si Vás dovoľujeme informovať
o začatí konania o zmene rozhodnutia
o neschválení ŽoNFP...“ píše sa v liste

zo sekcie environmentálnych programov
a projektov MŽP SR z konca augusta 2020.
Podmienkou je opätovné predloženie
povinných príloh žiadosti, napr. že nie je
dlžníkom na daniach a odvodoch, že voči
nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
nie je podnikom v ťažkostiach, že
jeho štatutárny orgán ani žiadny člen
štatutárneho orgánu nebol právoplatne
odsúdený za presne vymedzený rozsah
trestných činov, že žiadateľ je spôsobilý
na spolufinancovanie projektu a má
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy
a povolenia na realizáciu aktivít projektu.
„V prípade, ak žiadateľ doloží požadované
dokumenty v stanovenej lehote a preukáže
splnenie podmienok poskytnutia príspevku,
riadiaci orgán rozhodne o schválení takej
ŽoNFP a vydá Rozhodnutie o zmene
rozhodnutia
o
neschválení
ŽoNFP,“
oznamuje v mene ministerstva poverená
generálna riaditeľka sekcie Katarína
Nováková.
(ik)

Pokus za pokusom o získanie NFP
„O dobudovanie kanalizácie v Želiezovciach
z projektových zdrojov sa mesto usiluje už
od roku 2009, avšak ani jedna zo žiadostí
o nenávratný finančný príspevok nebola
schválená. „V prípade žiadostí podaných
v rokoch 2009 a 2011 MŽP SR vydalo
Rok podania

Druh

1.
2.

2009
2011

3.

2013

4.

2014

gravitačná
gravitačná
tlaková
– PRESSKAN
gravitačná

5.
6.

2015
2019 (Env. fond)

gravitačná
gravitačná

rozhodnutie o neschválení žiadosti. Dôvodom
bolo limitovanie finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvy a ich použitie na
financovanie žiadostí, ktoré v procese
odborného hodnotenia získali vyššie bodové
hodnotenie. Žiadosť podaná v roku 2013
bola odmietnutá pre nesplnenie podmienok
oprávnenosti. Žiadosť o NFP podanú v roku
2014 mesto stiahlo z procesu schvaľovania.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo
aj k žiadosti z roku 2015 rozhodnutie
o neschválení žiadosti o NFP. V odôvodnení
rozhodnutia ministerstvo, ako riadiaci
orgán, uviedlo, že žiadosť splnila podmienky
poskytnutia príspevku, o neschválení
rozhodlo z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov,“ oboznamuje nás Vojtech

Kalló z oddelenia výstavby, územného
rozvoja a životného prostredia MsÚ
v Želiezovciach.
Ako z priloženej tabuľky vidíme, v uplynulom
desaťročí sa mesto viackrát a viacerými
spôsobmi pokúšalo riešiť potrebu úplného
Celk. výdavky
v tis. EUR
6487
8242

Rozsah
(katastr. územie)
Želiezovce
Želiezovce

6811

Želiezovce, Mikula, Svodov

7270

Želiezovce, Mikula, Svodov

8019
5411

Želiezovce, Mikula, Svodov
Želiezovce, Mikula, Svodov

odkanalizovania
Želiezoviec.
Žiadosti
o nenávratné finančné príspevky podávalo
prakticky od obdobia reálneho odštartovania
eurofondového
financovania
veľkých
enviroprojektov. To zároveň dokumentuje,
že občasné kritiky z radov verejnosti,
ktoré odzneli na verejných fórach okrem
iného aj v minulých mesiacov, prameniace
z pochopiteľnej frustrácie obyvateľstva
a smerujúce na inaktivitu volených
predstaviteľov, boli klopaním na otvorené
vráta. Samozrejme, väčšina úsilia bola
vyvinutá v rámci klasických pracovných úloh
zamestnancov mesta, ktoré nesprevádzali
veľkolepé marketingové aktivity, najmä
pri uvedomení si nie veľmi pozitívnych
vyhliadok úspechu v ostatných rokoch.

Ako príklad Vojtech Kalló uvádza žiadosť
z roku 2015, o ktorej ministerstvo ako
riadiaci orgán rozhodol začiatkom roka
2016.„V odôvodnení rozhodnutia ministerstvo
uviedlo, že žiadosť splnila podmienky
poskytnutia príspevku, z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov však rozhodlo o jej
neschválení. O rok neskôr na žiadosť mesta o
→

Z projektu aj
odbočky k domom

Aktuálny projekt dobudovania kanalizácie
v
Želiezovciach,
nachádzajúci
sa
v zásobníku projektov na MŽP SR, má
rozpočet 7 511 006,9 eur. V prípade
realizácie by kanalizácia bola vybudovaná
v doteraz neodkanalizovanej časti mesta,
vrátane Mikuly a Svodova. Podľa údajov
MsÚ v Želiezovciach je v súčasnosti na
kanalizáciu pripojených 71 % miestnej
populácie. Projekt zahŕňa aj budovanie
odbočiek k rodinným domom.
Kanalizácia je v súčasnosti vybudovaná na
uliciach: Záhradná, želiezovská časť Ul. SNP,
Orgovánová, Poľná, Khrendlova, Sacherova,
Štúrova, Rákócziho, Jilemnického, Mierová,
Komenského, na Sídlisku pri stanici, Letná,
Schubertova, Úzka, Petőfiho, Poštová,
Sládkovičova, v Csikókerte a čiastočne na
Ul. kpt. Nálepku, Fučíkovej, Železničnej a
Hronskej ulici.
(r)
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Kvalita vody – otázniky a vyhliadky
Podľa mnohých zdrojov je Slovensko druhou
krajinou na svete s najväčšou zásobou
pitnej vody. Žitný ostrov je považovaný za
najväčšiu prirodzenú zásobáreň v strednej
Európe.
Zároveň však už roky vieme, že táto
zásobáreň je ohrozená. Pred tromi rokmi
bola vo vode zo studní v niekoľkých
obciach zistená prítomnosť pesticídov
a už tri desaťročria sa hovorí o tikajúcej
bombe v podobe nezabezpečených skládok
nebezpečného toxického odpadu, najmä
pri bratislavskej Vrakuni. Tá zatiaľ „len“
postupne zamoruje spodné vody v okolí,
kým nedôjde k nárazovému zamoreniu, čím
sa voda v celej oblasti južného Slovenska
stane nepoužiteľnou.
Aj v našom meste sa občas hovorí o vode
a jej kvalite. Pred tromi desaťročiami začali
byť lokálne zdroje pitnej vody nedostatočné,
problém vyriešilo vybudovanie vodovodu

→

záväzné stanovisko ministerstvo odpovedalo,
že na základe súčasného stavu implementácie
nepredpokladá využitie zásobníka projektov
ani v priebehu roka 2018, a preto nám
odporúča hľadať iné zdroje na realizáciu
projektu. Koncom roka 2018 sme sa opäť
obrátili na ministerstvo so žiadosťou o
záväzné stanovisko vo veci poskytnutia
nenávratného
finančného
príspevku,
respektíve o informáciu, s akým termínom
realizácie môžeme počítať, ministerstvo
uviedlo, že prostriedky už boli alokované a
zazmluvnené, riadiaci orgán už pripravuje
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na
budovanie kanalizácie pre aglomerácie nad
2000 ekvivalentných obyvateľov a s využitím
zásobníka projektov neuvažuje. Navrhli
nám uchádzať sa o príspevok na budovanie
kanalizácie z Environmentálneho fondu, čo
sme aj urobili, opäť však bez úspechu.”
Medzitým sa však pokročilo v budovaní
želiezovskej kanalizácie, v roku 2018
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. z vlastných prostriedkov zrealizovala
výstavbu kanalizácie v časti Sládkovičovej
ulice v dĺžke takmer 260 a na Poštovej ulici v
dĺžke 205 metrov.
Aktuálne je „oživený” projekt zo zásobníka
z roku 2015, aj keď s o niečo menším
rozpočtom ako v pôvodnej žiadosti, v
prípade ktorého si ministerstvo vyžiadalo
opakované zaslanie niektorých príloh. S
akým výsledkom, uvidí sa už čoskoro. (ik)

z Kolty.
Pred časom bol zaznamenaný prípad, že
Z každoročného bezplatného rozboru do potoka niekto prečerpal obsah žumpy,
vody zo studní (pri príležitosti Dňa vody) pravdepodobne išlo o obyvateľa rodinného
je zrejmé, že v želiezovských studniach už domu na Ulici kpt. Nálepku. V potoku
niet úplne bezpečnej pitnej vody. Navyše sú však fekálie prítomné stále, len pri
sa zaznamenáva celkový pokles hladiny intenzívnejšom vodnom toku neboli tak
spodných vôd v súvislosti s rozobraním hate citeľné. Je verejným tajomstvom, že niektorí
na Hrone niekoľko metrov od mosta.
obyvatelia rodinných domov majú systém,
Ohrozený je aj potok Vrbovec. Ide keď sa obsah ich žúmp po naplnení kapacity
o prirodzený tok, jeho prameň je neďaleko automaticky vyplavuje prostredníctvom tzv.
obce Lok. Výrazne však bol posilňovaný dažďovej kanalizácie do potoka. Niekde by
umelými prítokmi z prečerpávacích staníc sa dali nájsť dokonca i tzv. trativody. Zvlášť
v Hornom Piali, Turej,
Tekovských
Lužanoch
a
Šarovciach.
Tým,
že tieto objekty sú
Hydromelior áci ami
rušené, Vrbovec stráca
vodu a hrozí mu zánik.
Tým je však ohrozená
príroda v okolí (najmä
stromy v parku), navyše
potok vedie cez územie
3.
stupňa
ochrany
prírody. Mesto sa zaoberá
hľadaním
možností Odvoz fekálií zo žúmp zabezpečuje aj spoločnosť Eurospinn. V
riešenia tohto problému, roku 2019 jej služby využilo 109 domácností a 8 firiem, pričom
o jeho priebehu budeme išlo spolu o 2054 m3 fekálií. Len za prvých 9 mesiacov roku 2020
včas informovať.
sa tento objem zvýšil na 3452 m3 fekálií z ôsmich firiem a 172
V radoch Želiezovčanov domácností.
však už dlhší čas zaznieva
kritika kvality vodného toku Vrbovca, trestuhodné je však vypúšťanie fekálií do
ktorý sa pre obyvateľov sídliska stáva nepoužívaných studní...
v letných mesiacoch zdrojom nepríjemného Aj z týchto dôvodov samospráva mesta
zápachu znemožňujúceho vetranie bytov vynakladá obrovskú aktivitu na dosiahnutie
a pripomína skôr kanál, než spojnicu realizácie dobudovania kanalizácie. Ak
oddychových zón. Tento stav je spôsobený by sa podarilo každú domácnosť v meste
nižšou frekvenciou čistenia (údržba Vrbovca odkanalizovať, po niekoľkých rokoch by
patrí do pôsobnosti Povodia Hrona), ale aj sa kvalita podzemných vôd mohla citeľne
odpadkami, ktoré nedostatočný vodný tok zlepšiť.
(šh)
nedokáže odplaviť ani prekryť.
Cesta zo Želiezoviec do Jarku je už vyše
roka v takom nevyhovujúcom stave, že
po nej už nepremávajú ani autobusové
spoje a dochádzku detí do škôl musí
mesto od septembra minulého roka
riešiť vo vlastnej réžii. O potrebe
opravy takmer neprejazdného úseku
sa hovorilo aj na septembrovej schôdzi
MsZ, kedy zastupiteľstvo rozhodlo
o zmene rozpočtu a spätnom zvýšení
prostriedkov na opravu miestnych
komunikácií z 30 na 60 tis. eur.
Podľa primátora sa z tejto sumy budú
tentoraz realizovať lokálne opravy
na najviac postihnutých úsekoch
postupne po celom meste.
(ik)
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Strelecká súťaž o pohár hrdinov
V
Želiezovciach
na
strelnici
Športovo-streleckého klubu Magnum sa
19. septembra uskutočnila súťaž v streľbe
z veľko- a malokalibrovej pištole a revolvera
o Pohár hrdinov karpatsko-duklianskej
operácie. Súťažilo sa v 6 kategóriách
systémom 2×15 rán na 15 metrov.
Prítomným sa prihovorila a súťaž slávnostne
otvorila podpredsedníčka ZO SZPB Eva
Šimková. Priblížila udalosti spred 76 rokov.
Táto, jedna z najťažších vojenských operácií
mala pomôcť bojovníkom v SNP a tento
cieľ v podstate i splnila, keď na seba viazala
značnú časť nemeckých vojsk, ktoré nemohli
byť použité na potlačenie Povstania.
Naša sloboda aj v karpatských horách bola vtedy draho platená
krvou hrdinských bojovníkov a nespochybniteľným faktom
aj po rokoch zostáva, že na Slovensko prichádzala z východu.
Za ZO SZPB sa na otvorení súťaže a na záverečnom odovzdaní
hodnotných cien zúčastnili aj členovia výboru Ida Žáčiková,
Slavomír Hrivnák a za výbor ŠSK Magnum Jozef Haller, ktorí so
svojimi spolupracovníkmi aj tentoraz znamenite zvládli prípravy a
samotný priebeh súťaže.
Celkovo najúspešnejším strelcom súťaže sa stal Ladislav Svanczár
z Lontova, ktorý v kategórii Malokalibrová pištoľ dosiahol z 300
možných 298 bodov. Päť súťažiacich dosiahlo v rozličných kategóriách
296 bodov, a to: Richard Nosian (Šurany), Viliam Nothárt (Svodín),
Ondrej Benke (Handlová), Jozef Hubert (Želiezovce), Ladislav
Svanczár (Lontov).
Vo kategórii Veľkokalibrová pištoľ zvíťazil Ladislav Svanczár s výkonom
296 bodov. Za ním skončil Jozef Hubert s rovnakým počtom bodov,
avšak v poslednej položke s horším výsledkom a 3. miesto získal
Andrej Tóth Kuruc z Kamenného Mosta, ktorý dosiahol 288 bodov.
V kategórii Seniori zvíťazil Richard Nosian s 296 bodmi, na 2. mieste
s rovnakým počtom bodov skončil Ondrej Benke, pričom rozhodol
opäť výsledok z poslednej položky. Tretí sa umiestnil Jozef Csala zo
Šiah, ktorý nastrieľal 292 bodov.
V kategórii Malokalibrová pištoľ – muži získal prvenstvo najúspešnejší
účastník súťaže s výkonom 298 bodov, za ním Andrej Tóth Kurucz

s výkonom 290 bodov a Jozef Hubert s rovnakým počtom bodov.
V kategórii žien štartovala iba jediná súťažiaca, Annamária Urbánová
z Ipeľského Sokolca, ktorá nastrieľala 198 bodov.
V kategórii Malokalibrová pištoľ - seniori zvíťazil Viliam Nothárt
s 296 bodmi, za ním skončil Richard Nosian s výkonom 294 bodov
a na 3. priečke sa umiestnil Želiezovčan Milan Vékony s 292 bodmi.
V kategórii veteránov získal prvenstvo František Csala z Šiah s 290
bodmi pred Ondrejom Benkem s 282 a Zdenkom Nádaským z Levíc
s 248 bodmi.
(LV, jv)

Menej vzdušných vedení

Prevádzkovateľ pred časom avizoval, že v Želiezovciach bude
realizovať ukladanie vzdušných elektrických vedení do zeme. Zámer
sa týka vzdušných elektrických vedení na Schubertovej, Petőfiho,
južnej strane Mierovej ulice po ZŠ s VJM a na Ul. SNP od centra
mesta po Sacherovu ulicu. „Pôjde o investíciu presahujúcu 1,3 mil.
eur, ktorá je v súčasnosti v štádiu stavebného povolenia. Podnik má
vypracovaný plán realizácií takýchto investícií, takže už teraz vieme,
že uloženie týchto vedení do zeme sa v Želiezovciach neuskutoční
v priebehu budúceho roka. Pre mesto je to dokonca výhoda, že to
nebude skôr, pretože sa bude musieť pripraviť na uloženie svojich
vedení verejného osvetlenia a mestského rozhlasu do zeme na týchto
úsekoch,“ informoval viceprimátor mesta Kazimír Kovács a dodal,
(ik)
že ide o finančne náročnú investíciu.

Do školy na bicykli
Naša škola je ako malé mravenisko. Každý deň doň prichádza 506 žiakov
a 59 zamestnancov. Väčšina je z nášho mesta, ale až 30 % je nútených
dochádzať. Na cestovanie využívajú prevažne autobusovú dopravu. Hneď
ako sa vyčasí, žiaci vyberajú bicykle, kolobežky, skateboardy a korčule.
Obmedzenie používania áut a autobusov pravidelne podporujeme
aktivitami spojenými
s dopravnou výchovou.
Vďaka šikovným pani
vychovávateľkám
a asistentkám učiteľa
sme si vytvorili krásne
dopravné
ihrisko.
V lete sme ponúkli
dva turnusy letnej
školy so zameraním
na dopravnú výchovu,
→10

Naše mesto sa zapojilo do kampane dobrovoľnej zbierky potravín
obchodného reťazca LIDL Podeľ sa a pomôž. V rámci nej majú
zákazníci možnosť prispieť do zbierky trvanlivými potravinami,
ktoré následne mesto prerozdelí medzi odkázaných obyvateľov.
V prvom týždni kampane poskytlo potravinovú pomoc trom
želiezovským rodinám.
(ik)
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Futbalové družstvo Csemadoku s bronzovou
medailou z tohtoročnej ligy
vystavenie bude potrebná osobitná vitrína.
Na troch spomínaných turnajoch sa v
družstve predstavili títo hráči: Lóránt Varga,
Milan Dobiáš, Kornel Tóth, Peter Kurali,
Martin Svrček, Zsolt Csenger, Adrián Molnár,
Gábor Hornyák, Peter Szusztor, Zoltán
Lakatos, Tomáš Szalai, Zoltán Éder, Tomáš
Vida, Balázs Mácsadi, Dominik Burín, István
Mácsadi, Ákos Csonka.
(tsák)
FUTBAL
Výsledky futbalových zápasov MŠK
Želiezovce

I keď vírusová pandémia v tomto roku
nepriala športovým podujatiam, milovníci
pohybu z času na čas predsa našli
spôsob, ako holdovať svojim záľubám.
Koncom leta sa uskutočnili tri futbalové
turnaje, ktorých sa zúčastnilo aj družstvo
želiezovského Csemadoku, a dokonca s
peknými výsledkami. Dňa 5. septembra
zorganizoval okresný výbor Csemadoku v
Leviciach už tradičný letný futbalový turnaj
v Želiezovciach, víťazom ktorého sa stalo
domáce družstvo. O týždeň neskôr sa naši
futbalisti predstavili v Nesvadoch, kde sa
prebojovali do finále, v ktorom však podľahli
a získali tak striebornú medailu. V rámci
tohtoročnej majstrovskej súťaže maďarských

tímov na Slovensku si Želiezovčania opäť
„pohoršili” o jednu priečku a obsadili tretie
miesto v poli 27 zúčastnených tímov. „Táto
súťaž je jednoznačne najkvalitnejšou, ktorej
sa zúčastňujeme a roky sa pokúšame o zisk
majstovského titulu, avšak našimi súpermi sú
veľmi kvalitné družstvá, preto je to neľahká
úloha. Pred pár rokmi sme v Moldave nad
Bodvou taktiež vybojovali bronzovú medailu,
dúfame však, že raz sa podarí aj zlatá,”
vyjadril sa najlepší hráč družstva Milan
Dobiáš.
Družstvo zbiera trofeje z roka na rok z
rôznych súťažných podujatí. Tieto relikvie
sú vystavené v Maďarskom dome, ich
vzrastajúci počet však naznačuje, že na ich

V. liga dospelí - Východ
V. Kýr – Želiezovce 4:1 (1:0) Malý 2, Száraz,
Oškerský – Balog
Želiezovce – Mužla 3:4 (2:2) Gonda, Rotík,
Víglaš – Shykorov 3, Márton
Salka – Želiezovce 0:1 (0:0) Rotík
Želiezovce – Okoličná na Ostrove 1:0 (1:
0) Rotík
Lipová – Želiezovce 2:0 (0:0) Stacho, Turan
IV. liga dorast U-19 - Juhovýchod
S. Tekov – Želiezovce 1:0 (0:0) Berkeš
Kmeťovo – Želiezovce 6:2 (3:0) Jurkáček 4,
Chren, Sádovský – Pompos 2
Želiezovce – Dvory n.Ž. 15:0 (6:0) Bedrich
4, Pompos 4, Mentuš 3, Lakatoš, Dudáš
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 2:4 (2:3)
Chlebec 2 – Bernáth 2, Mentuš, Poracky
Želiezovce – Holice 0:5 (0:1) Sáha 2, Balogh,
Farkas, Simon
Štúrovo – Želiezovce 3:0 (0:0) Tégen,
Detven, Góra
III. liga starší žiaci U-15 - Juhovýchod
Šaľa – Želiezovce 7:1 (2:0) Jakubec 2, Deváth,
Kuruc, Eremiáš, Mihálik, Dobai – Balázs
Želiezovce – N. Zámky B 0:4 (0:3) Baláž 2,
Krásny, Kóňa
Šamorín – Želiezovce 7:0 (6:0) Novotník 2,
Pivarči 2, Straka, Gál, Horváth
Želiezovce – Šahy 3:3 (2:2) Balázs, Lakatoš,
Minár – Velebny, Klukon, Orosz
Komárno – Želiezovce 8:0 (6:0) Magyarics
3, Kollár 2, Nagy 2, Král

Želiezovskí futbalisti sú po 10. kole na 10. mieste tabuľky V. liga - východ, keď v ostatných 5 kolách
dosiahli 2 víťazstvá a 3 prehry. Koncom septembra sa hráčom MŠK prvýkrát v tejto sezóne podarilo
získať 3 body na ihrisku súpera, keď v Salke zvíťazili najtesnejším rozdielom.
(foto: LV)

III. liga mladší žiaci U-13 - Juhovýchod
Šaľa – Želiezovce 11:0 (7:0) Császár 5,
Kováčik 2, Holbík 2, Straňák, Dora
Želiezovce – N. Zámky B 3:3 (1:1) Bobvos,
Belecky, Gálik – Pintér, Skokan, Benca
Šamorín – Želiezovce 5:1 (2:0) Gál 2, Puha,
Štefanka, Benko – Belecky
Želiezovce – Šahy 0:1 (0:0) Kékesi
Komárno B – Želiezovce 6:0 (2:0) Novák 2,
Varga, Kolbert, Hudák, Nagy
(ik)
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Jesenná deratizácia 2020

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta, že v zmysle §
5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004
o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo
užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej
dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu
hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne
od 26. októbra do 1. novembra 2020 upozorňujeme majiteľov psov
na nebezpečenstvo otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo
uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb
Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 26.
októbra do 2. novembra 2020. Za pochopenie ďakujeme.

Őszi rágcsálóirtás –2020

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi
osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű Rendelet 5. paragrafusának 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente
legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni ingatlanjaikban,
mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán.
Mivel elérkezett az őszi rágcsálóirtás ideje, felhívjuk a figyelmüket ennek
elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2020. október 26. és november 1. között az
egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult
rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért
fokozottan ügyeljenek kutyájukra, október 26. és november 2.
között pedig lehetőleg ne engedjék őket szabadon! Közreműködésüket köszönjük.

OZNAM
Mesto Želiezovce oznamuje občanov mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod., ktorý sa uskutoční od 26. októbra
do 10.00 hod. dňa 30. októbra 2020 počas otváracích hodín na zbernom
dvore nachádzajúcom sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom
na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale
(škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
• objemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
• biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
• drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
• vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo
Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do
zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy
zberného dvora.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na
iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa
zberných nádob na verejných priestranstvách.)
Za porušenie tohto
zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. október 26-tól október
30-án 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina
felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem
lehetnek szétszerelve.
Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban,
palackban) kell lennie.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvarban nyitvatartási időben
az egész év folyamán elhelyezhető a
• nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem
fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
•
kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
• kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, járólap, stb.)
• osztályozott papír-, üveg- és fahulladék.
Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák
a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot a kijelölt helyen
kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig
terjedő bírsággal sújtható.

Do školy na bicykli
8→

ktoré boli plné aktivít a prednášok s mestskou políciou, ako aj praktického
nácviku orientácie v premávke v našom meste.
Veľkou výhodou a motiváciou je dokončenie novej cyklotrasy v našom
meste. Tá vedie od našej školy cez celé mesto až k rieke Hron, ďalej po
hrádzi až do prímestskej časti Mikula. Počas momentálneho zákazu
telesných výchov v priestoroch školy využívame cyklotrasu na
vyučovanie telesnej výchovy. Žiaci si nosia svoje kolobežky, bicykle,
korčule a telesná výchova prebieha aj na cyklotrase. Našu školu i žiakov
podporili aj pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci, z ktorých
mnohí pravidelne dochádzajú do práce na bicykloch. Vzorom pre svojich
žiakov bola pani učiteľka Mgr. Gabriela Macúchová, ktorá aj s manželom
absolvovala cestu z práce domov na bicykli (zo Želiezoviec do Levíc – 28
km).
Vychovávame našich žiakov k ochrane životného prostredia. (ZŠ)
Koncert skupiny La Gioia, ktorý sa v Želiezovciach mal uskutočniť
24. 10. 2020, sa kvôli pandemickej situácii odkladá. Náhradný termín
je 6. 3. 2021. Lístky zakúpené v predpredaji zostávajú v platnosti aj
na preložené predstavenie.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
30. 9. 2020

Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

63 848,48 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 243 358,80 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu
na rok 2020

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.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 19. októbra, 18. novembra a 14.
decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova,
Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/,
Jarmočná a Cintorínska: 20. októbra, 19. novembra a 15. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová,
Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.: 21. októbra, 20. novembra a
16. decembra.
Z obchodov: 22. a 23. októbra, 23. a 24. novembra a 17. a 18.
decembra.

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)

Spomienka
Čas akoby sa zastavil,
len bolesť v srdci ukrytá,
spomienka, tá zostáva,
je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany hojí?
To je len klam,
čím ďalej ubieha,
tým viac chýbaš nám.
Dňa 14. októbra uplynie
6 rokov odvtedy, čo nás opustil
manžel, otec a starý otec

-

Spomienka
Dňa 4. 11. 2020 si pripomíname 4. výročie, keď nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko

Ján Masný

Otec nezomiera.
Len niekedy premení sa na anjela
a medzi hviezdy odletí.
Ale aj odtiaľ dáva pozor na deti.

zo Svodova.
Odišiel si a niet Ťa viac medzi nami
v našich srdciach však zostaneš stále s nami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Mária, syn Janík a dcéra Vierka s rodinami.

Jozef Fialka

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

(20-08)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Cook, Robin: Pandémia (Ikar 2019)
V newyorskom metre odpadne zdanlivo zdravá mladá žena
a krátko po prevoze do nemocnice zomrie. Súdny lekár
Jack Stapleton sa musí pustiť do pretekov s časom, aby ženu
identifikoval a zistil, aký vírus mohol napáchať toľké škody.
Petrovič, Ján: Slovenská mafia (Ringier Axel Springer SK 2019)
Najkomplexnejšie spracovanie dejín organizovaného zločinu
na Slovensku od pádu komunizmu až po súčasnosť. Bonusom
sú doteraz nezverejnené fotografie, mapa mafiánskych klanov,
unikátne infografiky a register členov, obetí a bojovníkov
proti organizovanému zločinu s vyše 600 položkami.
Knihy sú z projektu Knižky z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Fartelová, Marta: Spomienky na budúcnosť (Motýľ 2019)
Autorka rozpráva príbeh muža, ktorý takmer príde o život pri
brutálnom útoku. Keď sa po 4 týždňoch preberie z bezvedomia,
zistí, že jeho posledná spomienka je stará 5 rokov.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Sparks, Nicholas: Tűzlovag (General Press, 2019)
Taylor McAden önkéntes tűzoltó habozás nélkül kockáztat,
mindig ő az első, aki a lángok közé veti magát, ha meg
kell menteni valakit. Csupán egyetlen dologban nem mer
kockáztatni: a szerelemben
Szentesi Éva: Pedig olyan szépen éltek (Libri, 2019)
Nyilánszki Mari hétéves. Egy Tisza-menti kisvárosban él,
fullasztó, szeretet nélküli közegben. Nem csoda hát, hogy
amint tud, elmenekül otthonról.
Márai Sándor: Füves könyv (Helikon, 2020)
Olyasféle ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek
egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni,
ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Nem eszmékről
és hősökről beszél, hanem arról, aminek köze van az emberhez.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(20-09)

Zadlženosť na obyvateľa

1 084 649,98 €
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A Csemadok focicsapata bronzérmes lett a Felvidéki
Labdarúgó-Bajnokság idei kiírásán
gyűjtenek. Ezek az ereklyék a Magyar Házban
vannak kihelyezve, de mennyiségük miatt
hamarosan külön vitrint fognak igényelni.
A három tornán résztvevő játékosok: Varga
Lóránt, Dobiáš Milan, Tóth Kornél, Kurali
Péter, Svrček Martin, Csenger Zsolt, Molnár
Adrián, Hornyák Gábor, Szusztor Péter,
Lakatos Zoltán, Szalai Tamás, Éder Zoltán,
Vida Tamás, Mácsadi Balázs, Burín Dominik,
Mácsadi István, Csonka Ákos.
(tsák)
LABDARÚGÁS
A zselízi labdarúgó csapatok legutóbbi
eredményei

Bár a vírushelyzet nem kedvezett idén a
sportrendezvénynek, a mozgás szerelmesei
hellyel-közzel megtalálták a módját, hogy
hódoljanak szenvedélyeiknek. A nyár végén
három labdarúgótorna is megvalósult,
melyen a zselízi Csemadok focicsapata részt
vett és szép eredményeket ért el. Szeptember
5-én a Csemadok Lévai Területi Választmánya
Zselízen szervezte meg a hagyományosnak
tekinthető nyári focitornáját, melyen a
hazai csapat diadalmaskodott, és az első
helyen végzett. Egy héttel később pedig
Naszvadon szerepeltek a focistáink. Itt a
döntő összecsapásban alulmaradtak, ezért
kénytelenek voltak beérni az ezüstéremmel.
A szeptember 15-én megvalósuló Felvidéki

Labdarúgó-Bajnokságon pedig ismét egy
fokot „rontva” a dobogó harmadik fokára
állhattak fel a zselíziek. Ettől függetlenül
szégyenre egyáltalán nincs ok, mivel mind
a három megmérettetésen dobogós helyezést
értek el, összesen mintegy 27 csapat közül.
„Egyértelműen az FLB a legrangosabb
torna, évek óta próbálkozunk a bajnoki cím
elhódításával, de nagyon komoly csapatok
vesznek itt részt ezért, nem könnyű feladat.
Pár éve Szepsiben ugyancsak bronzérmesek
lettünk, bízunk benne, hogy egyszer sikerül
az aranyérem is” – nyilatkozta a csapat egyik
legjobbjának tekinthető Dobiáš Milan.
A csapat évről-évre halmozza a trófeákat,
melyeket különböző megmérettetéseken

V. liga - kelet, felnőttek
V. Kýr – Želiezovce 4:1 (1:0) Malý 2, Száraz,
Oškerský – Balog
Želiezovce – Mužla 3:4 (2:2) Gonda, Rotík,
Víglaš – Shykorov 3, Márton
Salka – Želiezovce 0:1 (0:0) Rotík
Želiezovce – Okoličná na Ostrove 1:0 (1:
0) Rotík
Lipová – Želiezovce 2:0 (0:0) Stacho, Turan
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
S. Tekov – Želiezovce 1:0 (0:0) Berkeš
Kmeťovo – Želiezovce 6:2 (3:0) Jurkáček 4,
Chren, Sádovský – Pompos 2
Želiezovce – Dvory n.Ž. 15:0 (6:0) Bedrich
4, Pompos 4, Mentuš 3, Lakatoš, Dudáš
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 2:4 (2:3)
Chlebec 2 – Bernáth 2, Mentuš, Poracky
Želiezovce – Holice 0:5 (0:1) Sáha 2, Balogh,
Farkas, Simon
Štúrovo – Želiezovce 3:0 (0:0) Tégen,
Detven, Góra
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
Šaľa – Želiezovce 7:1 (2:0) Jakubec 2, Deváth,
Kuruc, Eremiáš, Mihálik, Dobai – Balázs
Želiezovce – N. Zámky B 0:4 (0:3) Baláž 2,
Krásny, Kóňa
Šamorín – Želiezovce 7:0 (6:0) Novotník 2,
Pivarči 2, Straka, Gál, Horváth
Želiezovce – Šahy 3:3 (2:2) Balázs, Lakatoš,
Minár – Velebny, Klukon, Orosz
Komárno – Želiezovce 8:0 (6:0) Magyarics
3, Kollár 2, Nagy 2, Král

A zselízi labdarúgók a 10. fordulót követően a 10. helyen tanyáznak az V. liga keleti
csoportjában, miután az utóbbi 5 fordulóban 2 győzelmet és 3 vereséget könyveltek el.
Szeptember végén első ízben sikerült ebben az idényben 3 pontot szerezniük idegenben,
amikor Szalkát győzték le a legszorosabb gólkülönbséggel.
(fotó: LV)

III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
Šaľa – Želiezovce 11:0 (7:0) Császár 5,
Kováčik 2, Holbík 2, Straňák, Dora
Želiezovce – N. Zámky B 3:3 (1:1) Bobvos,
Belecky, Gálik – Pintér, Skokan, Benca
Šamorín – Želiezovce 5:1 (2:0) Gál 2, Puha,
Štefanka, Benko – Belecky
Želiezovce – Šahy 0:1 (0:0) Kékesi
Komárno B – Želiezovce 6:0 (2:0) Novák 2,
Varga, Kolbert, Hudák, Nagy
(ik)
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Lövészverseny a hősök serlegéért
Zselízen a Magnum Sportlövészeti
Klub lőterén szeptember 19-én
tartották
a
kárpát-duklai
hadművelet hőseinek serlegéért
kiírt lövészversenyt nagy- és
kiskaliberű pisztoly, valamint
revolver
fegyvernemben.
A
résztvevők hat kategóriában
versenyeztek, 15 méterről 2x15
lövés adtak le.
A verseny legeredményesebb
versenyzője a lontói Svanczár
László lett, aki a kiskaliberű
pisztoly kategóriában a 300
lehetséges pontból 298 pontot ért
el. Öt versenyző ért el különböző
kategóriákban
296
pontot,
mégpedig: Richard Nosian (Nagysurány), Nothárt Vilmos (Szőgyén),
Ondrej Benke (Handlová), Hubert Jozef (Zselíz), Svanczár László
(Lontó).
A nagykaliberű pisztoly kategóriában Svanczár László nyert 296
ponttal. Mögötte végzett Hubert Jozef azonos számú ponttal, de az
utolsó körben rosszabb eredménnyel, a 3. helyet pedig a kőhídgyarmati
Tóth Kurucz Endre szerezte meg, aki 288 pontot ért el.
A szeniorok kategóriájában Richard Nosian győzött 296 ponttal, a
második helyet azonos eredménnyel Ondrej Benke szerezte meg, itt is
az utolsó kör eredménye döntött. Harmadik az ipolysági Csala József
lett, aki 292 pontot szerzett.

A férfiak kiskaliberű pisztoly kategóriájában az elsőséget a verseny
legsikeresebb résztvevője szerezte meg 298 ponttal, mögötte
végzett Tóth Kurucz Endre és Hubert Jozef 290-290 ponttal. A nők
kategóriájában csak egy versenyző indult, az ipolyszakállosi Urbán
Annamária, aki 198 pontot ért el.
A szeniorok kiskaliberű pisztoly kategóriáját Nothárt Vilmos nyerte
296 ponttal, mögötte Richard Nosian végzett 294 ponttal, harmadik
a zselízi Milan Vékony lett 292 pontos teljesítménnyel. A veteránok
kategóriájában az elsőséget az ipolysági Csala Ferenc szerezte meg
290 ponttal Ondrej Benke előtt, aki 282 pontot ért el, a lévai Zdenko
Nádasky 248 ponttal harmadik lett.
(LV)
A járványhelyzet ellenére szép számban, persze a megengedett 50-től
kevesebben gyűltek össze városunk lakosai október 6-án a zselízi
Hősök Emlékparkjánál, hogy megemlékezzenek az aradi vértanúkról.
A koszorúzással egybekötött megemlékezésen a résztvevők előbb Sógor
Bálint, a helyi magyar alapiskola tanulójának szavalatát, majd Sárai
András rövid összefoglalóját hallgatták meg.
(ik)

Csökken
a felsővezetékek száma

A villamos közhálózat üzemeltetője egy ideje arról adott hírt, hogy
Zselízen néhány utcában a földbe helyezi a villanyvezetékeket. A
tervezet több zselízi színhelyet érint: a Schubert és a Petőfi utcát,
a Béke utca déli oldalát a városközponttól egészen a magyar
iskoláig, valamint az Sznf utcát a központtól a Sacher utcai
elágazásig. „Mindez több, mint 1,3 millió eurós beruházással
valósul meg, amely egyelőre az építési engedély kiadásának
szakaszában van. A vállalat határidő-tervezettel rendelkezik az
ilyen jellegű beruházásokat illetően, ezért már most tudjuk, hogy
a munkák Zselízen a jövő évben még biztosan nem valósulnak
meg. Városunk szempontjából akár előnyt is jelenthet, hogy
nem kezdődnek hamarabb, hiszen saját, a közvilágítást és a
városi hangosbemondót ellátó vezetékeinek földbe helyezését
kell ezeken a szakaszokon előkészítenie” – tájékoztatott Kovács
Kázmér alpolgármester, aki megjegyezte, hogy tőkeigényes
beruházásról lesz szó.
(ik)
Városunk bekapcsolódott a Lidl Osztozz és segíts elnevezésű
élelmiszersegélyezési akciójába. Ennek lényege, hogy a vásárlók és
az üzlet által felajánlott, a kasszáknál elhelyezett tartós élelmiszert
a város a rászorultak között szétosztja. Az első héten három zselízi
kedvezményezett kapott ilyen úton élelmiszersegélyt.
(ik)
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Vízminőség – kérdőjelekkel és kilátásokkal
Több forrás szerint Szlovákia a világon
a második legnagyobb ivóvízkészlettel
rendelkező ország. A Csallóköz területén
található
Közép-Európa
legnagyobb
természetes felszín alatti vízkészlete. Ám
már évek óta tudjuk, hogy ez a vízkincs
veszélyeztetve van. Három évvel ezelőtt
néhány községben a kutakban felfedezték
növényvédő szerek jelenlétét, és már három
évtizede arról az időzített bombáról beszélnek,
amit a veszélyes toxikus hulladékkal teli
szemétlerakatok tartalmaznak, főleg a Pozsony
melletti Nyékvárkonyon. Ez fokozatosan
fertőzi meg a környéken a talajvizet, a teljes
elfertőződésig, ami által a dél-szlovákiai
terület vízforrása használhatatlanná válik.
Időnként városunkban is szó esik a vízről
és minőségéről. Már három évtizede
kiderült, hogy kevés a helyi forrású ivóvíz, a
problémát vízvezeték építésével orvosolták
Koltáról. A minden évben, a víz napja

→

kértünk a minisztériumtól a kérvényünkkel
kapcsolatban, amely válaszában tudatta, hogy
az operatív program megvalósításának jelen
szakaszában nem számol a tartalékprojektek
támogatásával 2018-ban, és ajánlotta, hogy
keressünk más forrásokat pályázatunk
megvalósítására. 2018 végén ismét kértük a
minisztériumot, adjon ki kötelező érvényű
álláspontot, illetve tájékoztasson bennünket
arról, milyen időpontban számíthatunk a
támogatás megítélésére. A válaszlevélben
ismertették, hogy a rendelkezésre álló
pénzt már szétosztották, a támogatásokat
leszerződték, az irányító hatóság már a 2000
ekvivalens lakosságszámon felüli települések
számára készíti elő a pályázati kiírást,
és a tartalékprojektek támogatását nem
helyezte kilátásba. Azt javasolták, forduljunk
támogatásért a Környezetvédelmi alaphoz,
amit meg is tettünk, ismét eredmény nélkül.”
Eközben mégis történt előrelépés a zselízi
csatornahálózat bővítésében. 2018-ban a
Nyugat-szlovákiai Vízművek saját forrásból
építette ki a hálózatot a Sládkovič utcában
mintegy 260 méternyi, a Posta utcában 205
méternyi szakaszon.
Jelenleg az a helyzet, hogy „felélesztették” a
város 2015-ben beadott, tartalékprojektek
közé sorolt, költségvetésileg kissé lefaragott
pályázatát,
amellyel
kapcsolatban
a
minisztérium ismételten bekért néhány
mellékletet. Hogy milyen eredménnyel, azt
rövidesen megtudjuk.
(ik)

alkalmával ingyenesen végzett vízelemzésnek sem leküzdeni.
köszönhetően tudjuk, hogy a zselízi kutakban Nemrégiben vált ismertté az a történet,
már nem teljesen biztonságos az ivóvíz. hogy valaki a patakba ürítette a szennygödre
Ráadásul összességében a talajvízszint tartalmát, valószínűleg a Nálepka utcai egyik
csökkenését is jegyzik, ami a mikolai vízi családi ház lakosáról van szó. A patakban
erőmű építésével van összefüggésben.
állandó jelleggel van ürülék, de ha nagyobb a
Veszélyeztetett a Sári-patak is. Természetes víz sodrása, nem annyira érezhető. Nyílt titok,
felszíni vízfolyásról van szó, amely Garamlök hogy néhány lakos a családi házában olyan
közelében ered. Lényegesen duzzasztották rendszert működtet, hogy ha az emésztőgödör
azonban mesterséges mellékágakkal a megtelik, a felesleg az esővízzel automatikusan
felsőpéli, a tőrei, a nagysallói és a sárói a patakba távozik; néhol megtalálhatók
vízátemelő állomásokból.
A létesítmények hidromeliorációs folyamatai miatt
a Sári-pataknak apad a vize,
kiszáradás
veszélyezteti.
Mindezek a környező
természetet is veszélyeztetik
(főleg a parkban levő
fákat), ráadásul a patak 3.
fokozatú természetvédelmi
területen folyik keresztül. A
város keresi a problémára
a
megoldást,
ennek
alakulásáról tájékoztatjuk
olvasóinkat.
A szennyvíz emésztőgödrökből való elszállítását városunkban
A zselíziek körében többek közt az Eurospinn vállalat biztosítja. 209-ben 109 háztartás
már
hosszabb
ideje és 8 vállalat vette igénybe ezt a szolgáltatásukat, a szolgáltató
bírálat tárgyát képezi a összesen 2054 köbméter szennyvizet szállított el. Az idei év első
Sári-patak vízminősége, kilenc hónapjában ez a mennyiség 3452 köbméterre növekedett 8
a nyári hónapokban vállalattól és 172 háztartásból.
ugyanis a lakótelep lakosai
kellemetlen szagot éreznek a patak felől, lennének a kivezető csövek is. Büntetendő a
emiatt nem tudják a lakásokat szellőztetni. szennyvíznek a nem használatos kutakba való
A bűz miatt a patak inkább csatornára ürítése is...
emlékeztet, mint pihenőövezeteket összekötő Ezek az okok is hozzájárulnak ahhoz, hogy
patakra. Azért áll fenn ez az állapot, mert a város nagy erőkkel szeretné elérni a
nem kellőképpen tisztítják a medret (a csatornahálózat teljes kiépítését. Ha sikerülne
Sári-patak a Garamszabályozó Vállalat a városban minden háztartást rákapcsolni
hatáskörébe tartozik), de hozzájárul az is, a csatornahálózatra, néhány éven belül
hogy az emberek teledobálják szeméttel, érezhetően javulna a talajvíz minősége.
(šh)
amit az áramlás nem képes magával sodorni,
A Zselízről Árok-majorba vezető út
már több mint egy éve olyannyira
használhatatlan
állapotban
van,
hogy egy ideje a buszjáratok sem
közlekednek arrafelé, és az ott lakó
tanköteles gyermekek iskolalátogatását
tavaly szeptembertől a városnak kell
megoldania. A szinte járhatatlan
útszakasz javításának szükségességéről a
szeptemberi önkormányzati ülésen is szó
esett, amikor a testület arról döntött, hogy
az idei útjavításokra szánt, korábban
csökkentett keretet ismét megemeli 30-ról
60 ezer euróra. A polgármester szerint
ebből az összegből ezúttal lokálisan
javítják az útkárosodásokat, fokozatosan
az egész város területén.
(ik)
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Hosszú évekig, évtizedekig vártunk Zselízen
arra, hogy teljesen kiépüljön a csatornahálózat a városban. Most úgy tűnik, hogy
valami megmozdult, és a – városunk
tekintetében – óriásberuházás talán csak
karnyújtásnyira van.
Hosszú éveken
keresztül nyújtotta be az önkormányzat a
kanalizáció teljes kiépítésére kidolgozott
pályázatokat, ám általában pénzhiány
miatt nem kapott támogatást. Az elmúlt
választási időszakban kidolgozott pályázat is
megfelelt mind a formális, mind a tartalmi
kritériumoknak, ám forráshiány miatt az
ún. tartalékprojektek közé sorolták azzal
a kilátással, hogy amennyiben ismét lesz
fedezet az ilyen jellegű pályázatokra, a
tartalékprojektek elsőbbséget élveznek majd.
Eközben kormányváltás volt, ami általában
fokozott bizonytalanságot hoz az efféle
viszonyokban. Mégis úgy tűnik, az utóbbi
hetekben valami megmozdult, a zselízi
csatornázási projektet a minisztériumban
kivették a fiókból és leporolták. Sőt, ennél
több is történt.

A városi hivatal augusztus végén levelet
kapott a környezetvédelmi minisztériumtól
egy felszólítással, hogy ismételten mutassa
be a vissza nem térítendő támogatás
jogosultságát bizonyító dokumentumokat.
Ez azt jelenti, hogy több év tétlenség után a
minisztériumban ismét elkezdtek foglalkozni
a zselízi csatornázási pályázattal. „Az EŠIF
(európai strukturális és beruházási alapok)
támogatásokról szóló törvény 21. § 1.
bekezdése alapján az irányító hatóság saját
kezdeményezésre módosíthatja a vissza
nem térítendő támogatás kérvényének
elutasításáról tett határozatát, és dönthet a
kérvény jóváhagyásáról, amennyiben egyebek
mellett a kérvényező bizonyítottan megfelel
a támogatás megítéléséhez szükséges, a
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, és
egyúttal a kérvényező egyetért a határozat
módosításával. A fentiekkel kapcsolatban
és az említett törvény 21. § 2. bekezdésének
értelmében tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy megkezdtük a támogatást elutasító
határozat
módosításának
folyamatát...”

– áll a környezetvédelmi minisztérium
environmentális programok és projektek
szekciójának 2020. augusztus végén kelt
levelében. A kérvény jóváhagyásának feltétele
a szükséges kötelező mellékletek újbóli
felmutatása, pl. hogy a kérvényezőnek nincs
adó- és járulékbefizetési hátraléka, nem
folyik ellene határozatérvényesítő eljárás,
nincs pénzügyi nehézségekben, törvényes
képviselője, ill. képviselői szervének tagja
nem volt jogerősen elítélve bizonyos
bűncselekmények miatt, hogy a kérvényező
képes biztosítani a pályázat önrészét, valamint
hogy rendelkezik a projekt kivitelezésével
kapcsolatok vagyonjogokkal és engedélyekkel.
„Amennyiben a kérvényező a meghatározott
határidőben
bizonyítja
a
támogatás
megítéléséhez
szükséges
feltételeknek
való megfelelést, az irányító hatóság
határoz a támogatás jóváhagyásáról és a
támogatási kérvény elutasítási határozatának
módosításáról” – tájékoztat a minisztérium
nevében Katarína Nováková, az illetékes
szekció megbízott főigazgatója.
(ik)

Kérvény kérvényt követett a támogatás elnyeréséért
„A zselízi csatornahálózat teljes kiépítését
pályázati forrásból a város már 2009-től
próbálja megvalósítani, ám ez idáig
egyetlen vissza nem térítendő támogatási
kérvényünket sem hagyták jóvá. A 2009-ben
és 2011-ben beadott kérvényünket a
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lapunkat Kalló Béla, a városi hivatal építési,
területfejlesztési
és
környezetvédelmi
osztályának szakelőadója.
Ahogy a mellékelt táblázatból is látjuk,
az utóbbi évtizedben a város vezetése
több ízben és módon próbálta megoldani

kiadások ezer
euróban
6487
8242

környezetvédelmi minisztérium elutasította.
Döntését azzal indokolta, hogy korlátozottak
a pályázati kiírásban rendelkezésre álló
források, amelyeket a szakmai értékelésben
magasabb pontszámot elért pályázatok
támogatására fordítanak. A 2013-ban
benyújtott pályázatunkat a pályázati kiírás
feltételeinek való meg nem felelésünk okán
utasították el. 2014-ben a város saját maga
vonta vissza a támogatási kérelmét. A
környezetvédelmi minisztérium a 2015-ben
benyújtott kérvényünkkel kapcsolatosan
is elutasító határozatot adott ki. Az
indoklásban az irányító hatóság kijelentette,
hogy ugyan a pályázatunk megfelelt az ide
vonatkozó kritériumoknak, forráshiány miatt
mégsem tudják támogatni” – tájékoztatta

közigazgatási terület
Zselíz
Zselíz

6811

Zselíz, Garammikola, Szódó

7270

Zselíz, Garammikola, Szódó

8019
5411

Zselíz, Garammikola, Szódó
Zselíz, Garammikola, Szódó

a
szennyvízcsatorna-rendszer
teljes
kiépítésének feladatát. Gyakorlatilag a
nagy környezetvédelmi projektek valós
uniós
finanszírozásának
kezdeteitől
sorozatosan nyújtott be pályázatokat. Ez
ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy egyes
lakosok részéről megfogalmazott, a lakosság
érthető frusztráltságából eredő, a választott
képviselők inaktivitására irányuló kritikával,
amilyen többek közt az utóbbi hónapokban
is elhangzott nyilvános fórumokon, nyitott
ajtókat döngettek. Természetesen a munka a
városi alkalmazottak napi tevékenységének
keretében folyt, nem kísérték nagy
bejelentések – többek közt azért sem, mert
a minisztérium tájékoztatása alapján a zselízi
projekt támogatása holtponton állt.

Kalló Béla a 2015-ben benyújtott pályázatot
említi példaként, amelyről a minisztérium
mint irányító hatóság 2016 elején határozott.
„A minisztérium az indoklásban leszögezte,
hogy kérvényünk megfelelt a támogatás
kritériumainak, ám pénzhiány miatt úgy
döntöttek, hogy nem részesül támogatásban.
Egy évvel később kötelező érvényű álláspontot
→

Pályázatból a házakhoz
való bekötés is

A zselízi csatornahálózat-építés aktuális,
jelenleg a környezetvédelmi minisztérium
tartalékprojektjei közt található pályázatának
költségvetése 7 511 006,9 euró. A pályázat
megvalósítása esetén a város kanalizáció
nélküli szakaszain – Garammikolát és Szódót is
beleértve – épülne ki a hálózat. A zselízi városi
hivatal tájékoztatása szerint jelenleg a lakosság
több, mint 71%-ának áll rendelkezésére a
csatornahálózat. A projektből a házakhoz való
csatlakoztatás is finanszírozható.
A városban a következő utcákon áll már
most rendelkezésre a kanalizáció: a Kert
utcában, az Sznf utca zselízi részében, az
Orgona, Mező, Kherndl, Sacher, Štúr, Rákóczi,
Jilemnický, Béke, Komenský utcában, az
állomási lakótelepen, a Nyári, a Schubert, a
Szoroskában, a Petőfi, a Posta, a Sládkovič
utcában, az egész Csikókertben és részben a
Nálepka százados utcában, a Fučík, a Vasút és
a Garam utcában.
(r)
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Csalódás és köszönet
Hogyan folyik az értékesítés, ill. a termékek
kiszállítása?
– Állandóan tökéletesítünk, igyekszünk
mindig új ötletekkel előjönni, újat alkotni.
Hasonlóan járunk el az értékesítésben.
Ľubica nagyon ügyes, saját weboldalt hozott
létre számunkra, amelyet ő működtet.
Marketinget is tanult, és továbbképzésen
is részt vett, ahol megtanulta, hogyan
lehet elérni, hogy az oldal nagy eladást
produkáljon. Rögtön azután, hogy tudását a
gyakorlatban is felhasználta, weboldalunkon
megnövekedtek a megrendelések.
„Terepen” többnyire csak nyáron
szoktunk árusítani, főleg népművészeti
ünnepségeken, télen a környék karácsonyi
vásárain veszünk részt. Nem szívesen járok
vásárokba és hasonló rendezvényekre. Mivel
munkaviszonyban vagyok, nem engedhetem
meg magamnak, hogy minden hétvégémet
ennek a tevékenységnek szenteljem.
Mindketten kreatív személyiségek vagytok.
Erről egyebek mellett a webáruházatok
is árulkodik, ahol a különféle ékszereken
kívül kínáltok más, kézzel készített

tárgyakat is – trikókat, képeket, babákat...
– Általában amikor hazajövök a munkából,
kicsit pihenek, esténként csomagolunk,
postázunk,
és
ékszereket
készítünk.
Mindemellett igyekszem fejleszteni is az
alkotótevékenységemet. Nagyon szeretek
varrni, édesanyám varrónő volt, és valami
ragadt rám is. Amikor 18 éves voltam,
varrógépet ajándékozott nekem. Azóta varrok,
és mivel a babák iránt is érdeklődöm, elkezdtem
babákat varrni, és nagyon élvezem. Egyéb
művészetekkel is így vagyok, mostanában a
festés jelenti a kikapcsolódást. Mindig élvezem,
ha fejleszthetem a fantáziámat, új ékszereket
találhatok ki, de mind nagyobb örömet jelent
a festészet. Csak kevés az időm, mert aktív
alkat vagyok. Csak nyugalmas napon tudok
nekilátni. Talán majd egyszer, ha lesz elég
festményem, valahol kiállítást szervezek, de
ez nem cél. A célom, hogy ötleteim testet
öltsenek a képekben. Képeim motívumait
gyakran megálmodom. Ennek így kell lennie,
megrendelésre nem festek.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Intenzív beruházások az utolsó negyedévben
Bár tavasszal nagyon borúlátó forgatókönyvek
láttak napvilágot a járványügyi válság
által megrendült gazdaság teljesítményét
illetően, egyelőre úgy tűnik, a lassulás
csekélyebb lesz a vártnál. Hasonlóak a

kilátások az önkormányzatok bevételeit
illetően is. Zselíz esetében is kisebb lesz a
vártnál a bevétel-csökkenés, és emellett a
kormány kamatmentes kölcsönnel is segíti
az önkormányzatokat. Jó hír, hogy a város ezt

Kapitálové výdavky na rok 2020
Program

Akcia

1 pôdohospodárstvo
2 Životné prostredie

3

Nákup pozemkov
Spolu za program 1
Výstavba urnovej steny
Cyklotrasy
Nákup fekálneho vozidla
Projekt zachovanie biodiverzity
Spolu za program 2
PD cesta a parkoviská
PD kúpalisko
PD - zatiaľ bez určenia
PD kultúry dom
Geodetické práce
Inžinierska činnosť
Príprava rozvojových projektov

Výstavba

Rekonštrukcia pam. Izby Fr. Schuberta
Zníženie energ. Náročnosti DOS
Spolu za program 3
Rekonštrukcia námestia Sv. Jakuba
Budovanie infraštruktúry ul. Poštová
Chodník Mikula
Rekonštrukcia cesty vo dvore domu služieb
Verejné osvetlenie
Rozšírenie technickej mapy mesta
Rekonštrukcia telocvične T18
Dobudovanie kúpaliska
Vianočné osvetlenie
Rekonštrukcie ciest
Spolu za program 4
Riešenie energetickej náročnosti budovy MsÚ
Rekonštrukcia fontány pri KD
Rekonštrukcia mestských toaliet
Rekonštrukcia dvora MsÚ- plošina
Výmena okien KD Svodov
Spolu za program 5
Rekonštrukcia strechy ZŠ VJM
Prístavba MŠ Mikula
Učebne - projekt
Rekonštrukcia strechy Štúrova 15
Rekonštrukcia dvora ZŠ VJM
Prístavba ZŠ VJM
Rekonštrukcia toaliet v malej budove ZŠ Mierová
Rekonštrukcia MŠ Mikula
Spolu za program 8

4
Infraštruktúra

Hospodárstvo

10

8

WIFI pre teba
Spolu za program 10
Spolu

kód zdroja

Suma celkom
200,00
200,00
9 000,00
1 271 307,56
45 600,00
7 152,00
1 333 059,56
0,00
0,00
56 024,58
0,00
56 024,58

46

43
0,00

62 540,38

111

0,00
9 000,00

30 000,00

0,00
1 178 767,18

45 600,00
7 152,00
7 152,00

30 000,00

41 024,58

15 000,00

0,00

0,00

41 024,58

15 000,00

0,00

54 600,00

1 178 767,18

26 291,90
0,00

0,00
0,00

26 291,90

0,00
26 291,90

0,00
20 000,00

0,00

0,00

147 650,01
147 650,01
162 650,01

0,00
0,00

35 431,36

174 647,62

661 966,09

114 599,16

30 000,00
204 647,62

661 966,09

20 000,00
61 024,58

70 000,00
75 622,50
1 000,00
2 500,00
102 421,02
1 000,00
30 000,00
206 921,02

3 545,30

0,00

39 960,41
8 802,00
0,00
337 781,00
153 464,16
4 290,00

8 802,00

0,00

39 960,41

0,00
190 665,00
153 724,60

8 863,26
300 000,00
10 000,00
200 000,00
10 000,00

495 535,16

0,00

14 940,00
14 940,00
4 293 850,37

52

62 540,38

26 291,90
26 291,90
20 000,00
147 650,01
167 650,01
249 966,49
0,00
70 000,00
75 622,50
0,00
4 545,30
2 500,00
974 466,09
0,00
1 000,00
60 000,00
1 188 133,89
0,00
0,00
39 960,41
8 802,00
0,00
48 762,41
337 781,00
344 129,16
166 877,86
300 000,00
10 000,00
200 000,00
10 000,00
90 000,00
1 458 788,02

0,00

kód zdroja
41
200,00
200,00

28 863,26

90 000,00
590 000,00

344 389,60

0,00
1 051 858,04

14 193,00
2 199 315,87

747,00
0,00
764 996,56

0,00
42 245,90

747,00
235 434,00

14 193,00

Az élelmiszer-üzletláncok nem egy üzlet
csődjét okozták Szlovákiában. Ez történt
Szódó lakosaival is, ahol a korábban
sikeresen üzemeltetett kis, de áruval
jól ellátott élelmiszerüzletet Szántó Éva
vállalkozó üzemeltette. Csalódottak fogadtuk
a hírt, hogy november végén befejeződik
az üzemeltetés. Az üzlet azonban már
szeptember 30-án bezárt.
A boltban csaknem 9 éven át dolgozott egy
szimpatikus eladónő, Szalai Mónika. Készséges,
megbízható, a vásárlókkal szemben mindig
készséges. Napi és hosszú távú fogyasztási
cikkeket biztosított be, egyéni megrendelésre
is biztosított kenyeret, péksüteményt, akár
szabadságának ideje alatt is. Ilyenkor reggel 6:
00-tól 9:00 óráig nyitotta ki az üzletet, hogy a
helybélieknek legyen friss kenyerük, kiflijük,
tejük vagy akár a gazdasszonyok napi konyhai
tevékenységéhez szükséges árujuk.
Szódó hálás lakosainak nevében mindezt
szívből köszönjük Mónikának. Nagyon fog
hiányozni nekünk. Nincs mindenkinek
gépkocsija, sem olyan egészségi állapota,
hogy a 3–4 kilométernyire levő üzlethálózat
valamelyikébe járjon vásárolni. Ráadásul
ezek a buszmegállóktól is elég távol vannak.
Nagyon szeretnénk, ha akadna egy vállalkozó,
aki tovább üzemeltetné a szódói üzletet.
Judita Mrázová
a 144 ezer eurós kölcsönt, valamint további
visszatérítendő és saját forrásokat is fejlesztésre
fordítja. A beruházások idei tervezetére
tekintve nem tűnik úgy, hogy válságos
évben vagyunk. Inkább azért aggódhatunk,
hogy a betervezett, pénzügyileg biztosított
beruházásokat a város időben nem győzi
megvalósítani. Bár ez kellemesebb gond, mint
a forráshiány. A helyzet alakulására reagálva
idén többször is módosult a költségvetést,
és a változások a beruházások tervezetét
is érintették. Jelen állás szerint az utolsó
negyedév sem telik el fejlesztések nélkül.
Októberben kezdődtek a garammikolai
óvoda bővítésének és felújításának, valamint
a művészeti alapiskola tetőszerkezetének
felújítási munkálatai. Év végéig a magyar
tannyelvű alapiskola bővítésének első
szakaszát is szeretnék megvalósítani,
fokozatosan folynak majd az útjavítások, és
a tervek szerint idén megvalósul a múzeum
részleges felújítása, és urnafalat is építenek
a zselízi katolikus temetőben. Várnunk kell
viszont a főtér felújításának folytatására, a
szolgáltatások háza mögötti bekötőút és a
fürdő felújítására, a szökőkút átépítésére vagy
a szódói kultúrház ablakcseréjére. Ahogy
Juhász András nemrég egy beruházásokról
szóló nyilvános vitában megemlítette: hála
Istennek vagy sajnos, ez a tevékenység a
prioritásokról szól.
(ik)
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A cél, hogy az ötletek testet öltsenek
Kézzel készített ékszereik egyediek, sokak
által keresettek, mert állítólag képesek
kiemelni viselőjük személyiségét, és az alkotó
személyiségének részét is megőrzik. Az
intimitásnak ez a formája, az ékszer alkotójának
és végső tulajdonosának kapcsolata, hozzájárul
a zselízi kézzel készített ékszerek évek óta
tartó sikeréhez és a SaN Ékszerek márkanév
erősödéséhez. Merva Rita és Ľubica, anya és
lánya már évtizedek óta együttműködnek
az ékszerek készítésében. Ugyanígy az
értékesítésükben is, mert azonkívül, hogy
sikeres internetes üzletet működtetnek,
gyakran találkozhatunk velük a
népművészeti és kézműves vásárokon,
eseményeken. Nem nehéz őket felismerni:
két dekoratív hölgy, gyönyörű ékszerekkel
körülvéve. Beszélgetésünkre is ilyen
környezetben folytattuk: a zselízi Országos
Népművészeti Fesztiválon, az árusító pult
mögött. Merva Ritát kérdeztük a vonzó
tevékenység kezdetekről és jelenéről.
(Mivel az interjúalany és a kérdező
gyermekkori ismerősök, a közvetlen,
tegező megszólítást meghagytuk a
beszélgetésben – a szerk. megjegyzése.)
Óvónőként dolgozol. Ugyan ez a
munka is kreativitást igényel, de azért
innen általában nem vezet egyenes
út az ékszerkészítésig. Hogyan és miért
kezdtetek ékszerekkel foglalkozni?
– Pedagógiai középiskolában végeztem
a tanulmányaimat, óvónői képesítést
szereztem, és már 20 éve az oktatásügyben
dolgozom, jelenleg a nagysallói óvoda
igazgatóhelyetteseként. Kézzel készített
ékszerek előállításával a munka mellett,
a lányommal közösen foglalkozunk.
Az egész akkor kezdődött, amikor a
lányom megkezdte propagandagrafikusi
tanulmányait a lévai L. Bielik Művészeti
Középiskolában. A művészeti irányzatú
iskolában sokat rajzoltak, festettek. Képeket
kezdett festeni, és publikálta őket. Később
azzal az ötlettel jött elő, hogy érdekes lenne
ezeket a képeket lekicsinyíteni és ékszerekbe
helyezni. Így aztán a képeit gyantaékszerekbe
helyezte, és én mint jó anya megpróbáltam
eladni az ékszereket. Először a kolléganőim
körében, akiknek nagyon tetszettek, tehát az
első visszaigazolás nagyon pozitív volt.
Első látásra példás együttműködés,
feladatmegosztás. Ma azonban már
mindketten készítitek az ékszereket...
– Igen. Az ékszerek egy részét én készítem
Salina művésznéven, a másik részét a
lányom Lubica, Natalyss művésznéven.
Weboldalunkon
is
vannak
ékszerek
megjelölve ezekkel a nevekkel.
Mivel a művészhajlamot én neveltem a
lányomba, és nagyon tetszettek az ékszerek,

én is bekapcsolódtam a készítésükbe. Az
egyszerűbb gyöngyékszerekkel kezdtem,
majd fokozatosan újabb és újabb anyagok,
technikák következtek.
Milyen típusú ékszereket készítetek,
s melyek a kedvenceitek?
– Sokféle módszerrel és anyaggal dolgozunk
– gyantával, gyönggyel, polimer műanyaggal,
fémmel, üveggel, textíliával, fával. Fontos,

hogy
nem
sorozatokban
készítünk
ékszereket, tehát minden darab egyedi.
Engem a kezdetektől a Tiffany típusú,
ónozott ékszerek nyűgöznek le. Készítésük
módját azonban nem volt lehetőségem
tanulmányozni. Később rátaláltam valakire,
aki tanácsot adott, információkkal látott el
az elkészítési módról és a segédeszközökről.
Áttanulmányoztam a küldött anyagokat, és
dolgozni kezdtem. Rögtön az első munkám
megtetszett, feltettem az internetre, és egyik
ismerősöm azonnal érdeklődött iránta. Így
aztán rögtön az első darabomat eladtam.
Örömmel töltött el a tudat, hogy az általam
készített ékszerek tetszenek az embereknek,
és még nagyobb lelkesedéssel próbáltam
tökéletesíteni az addig tanultakat. Különféle
technikákat kutattam, és vizsgáltam, mi
tetszik leginkább az embereknek. Elkezdtük
– főleg a lányom – a gyöngyvarrást, apró
gyöngyökből
ízléses
fülbevalókat
és
masszív nyakláncokat is tudunk készíteni.
Engem elbűvölnek a gyógyító kövek, sokat
vásárolok, és ékszereket, főleg fülbevalókat
készítek belőlük. Mivel sokan a különféle
csillagjegyű ékszerek iránt érdeklődtek,
elkezdtem tanulmányozni, milyen kő
melyik csillagjegyhez illik, és kis tájékoztató
kártyákat készítettem hozzájuk.
Főleg népi jellegű ünnepélyekre járunk,
ezért fából is készítünk ékszereket. Nem
illik ötleteket lopni az internetről, ezért

úgy döntöttem, saját motívumot alakítok
ki. Először rajzlapra szív és egy kör alakba
festettem folklór jellegű motívumot, a
lányom pedig egy grafikai programban
átdolgozta a rajzomat olyan formába,
hogy be tudjam helyezni a fülbevalókba.
A népi motívumok modernek, a
vásárlóknak tetszenek, sokat adunk el
belőlük. Igyekszünk figyelemmel kísérni
a divatirányzatokat is ezen a területen,
de olyan ékszereket is készítünk, amelyek
esetében
nem
fontos,
divatosak-e,
egyszerűen van egy ötletem, és meg
akarom valósítani. Az ilyen ékszerek
sokszor gazdára találnak egy héten belül,
de előfordulhat az is, hogy csak évek
múltán, hiszen drágább, varrott ékszerekről
van szó. Vannak azonban kelendőbb, a mai
divathoz alkalmazkodó darabjaink is.
Van mindent felülmúló darabod?
A kövekkel díszített ónozott ékszerek
ilyenek, ezekre nagyon büszkék vagyunk.
Ezenkívül a varrott ékszerek nagyon
becsesek. Elkészítéseük olykor hónapokat
is igénybe vesz. Az ilyen ékszerek
elkészítéséhez nyugalom, türelem és sok-sok
idő kell, viszont e daraboknak a legnagyobb
a művészi értékük.
Vannak személyes jellegű megrendeléseink
az ügyfelek egyedi igényei alapján. Nemrég
egyik ismerősöm lánya DNS-spirál alakú
fülbevalót rendelt. Számomra nincsen
lehetetlen, hát elkészítettem, de rendkívül
igényes volt. Az ügyfél nagyon örült, évekig
hordta. Egy idő után a hölgy édesanyja ismét
felkeresett, hogy ugyanolyan fülbevalót
szeretne.
Sok elképzelés létezik, az ügyfelek
kigondolnak valamit, mi pedig igyekszünk
alkalmazkodni. Érdekes, hogy pl. az ónozott
ékszerek, amelyeket a lányom készít,
teljesen mások, mint az enyéim, magukban
hordozzák a mi jellegzetességeinket. Ő
egyszerűbbeket készít, az emberek nagyon
szeretik őket, én inkább összetett dolgokat,
de kínálatunk éppen ezért sokrétű.
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Az alapiskola – kapacitásproblémák a járvány miatt
A szlovák tannyelvű alapiskola az új
tanév kezdetétől férőhely-hiánnyal küzd,
miután a Covid19 járvány terjedése miatt
Nyitra megye tanügyi hivatala döntésének
értelmében nem használhatja a Comenius
Gimnázium által rendelkezésére bocsátott
három tantermet. A képviselő-testületet
erről az újonnan felmerülő problémáról
Kovács Kázmér alpolgármester tájékoztatta a
szeptemberi önkormányzati ülése vitájában.
Képviselőtársa, Csenger Tibor megyei alelnök
szerint a megye a Covid19 járványellenes
intézkedései szerint járt el. Juhász András
polgármester kijelentette, hogy egyrészt
erre az állapotra reagálva, másrészt viszont
az iskolák várható központosításának
tudatában piackutatást kezdeményezett egy
új, 10 osztályos iskolaépület építéséről a
jelenlegi alapiskola területén.

A vita egyik további sarkalatos témája
a T18-as tornaterem újonnan felszerelt
padlójának nem megfelelő minősége volt.
Amikor áprilisban képviselői vizsgálatot
tartottak a tornateremben, a résztvevők
megegyeztek abban, hogy – mivel a
régi padló nem hasznosítható újra –, új
fapadlót kell lerakni a sportlétesítmény
nagytermében. Most Csenger Tibor és Sokol
László kifogásolta az új padló minőségét.
A polgármester elmondta, hogy a város
megreklamálta a kivitelezést, az ezt elvégző
vállalatnak helyre kell állítania a hibát.
Szerinte várhatóan a tél beálltáig ez meg
is valósulhatna, hogy a nyilvánosság a téli
hónapokban sport- és kulturális célokra is
használhassa az objektumot.
Képviselői kezdeményezésre a polgármester
kijelentette, hogy a város kijavítja az új

kerékpárút felhajtó és elhagyó szakaszait.
Csenger Tibornak a mikolai óvoda
nedvesedő falainak javításával kapcsolatos
tervdokumentáció iránti érdeklődésére
Juhász András azt válaszolta, hogy a
problémát szondák és egyéb vizsgálatok
által tárták fel, ezek alapján javasolták a
beavatkozást, amelynek árát piackutatással
határozták meg. Tervdokumentációra ez
esetben nincs szükség, mert a munkák
karbantartás és javítás címén valósulnak
meg.
A jelenlevők foglalkoztak még a Rozmaring
és Schubert utca kereszteződésének hiányzó
jelölésével, valamint a város több utcáján a
villanyvezetékek földbe helyezésének várható
időpontjával is, és mint megtudták, erre 2022
előtt biztosan nem kerül sor.
(ik)

Megkezdődött a mikolai Megoldódott a kellemetlen helyzet
Három évvel ezelőtt a megszűnő szlovák gimnázium maradék részét
óvoda felújítása
átvette a magyar gimnázium. Az igazgatóságnak – a szomszédos
1→

szokott, sokáig tartottak. Konkrétan két évig tartott, amíg a sikeres
pályázatról szóló értesítés után megkezdődött a megvalósítás. A
munkákat idén október 5-én kezdték meg, miután a gyerekek a
felújítás idejére átköltöztek az egykori magyar óvoda Sznf utca
9. szám alatti termeibe. Közben olyan, előre be nem tervezett
munkákat is elvégeznek, amelyek a jelenlegi épület falainak
nedvességét hivatottak megszüntetni. Az előkészületek során
ugyanis megállapították, hogy az épületnek nincs vízszintes
szigetelése, a nedvesség a földből és az alapokból felszívódik
a falakba, és károsítja azokat. A rendszerhiba eltávolítására az
önkormányzat 90 ezer eurót hagyott jóvá.
A projekt keretében a beruházás három fázisból áll majd: a
létesítmény felújítása és bővítése, a kibővített rész műszaki
felszereltségének beszerzése és az épület energiahatékonyságának
növelése. A hozzáépített részben alakítják ki az éttermet, a
nappali helyiséget, a gyerekek és a személyzet öltözőjét, a szociális
helyiségeket, a fürdőszobát és a hálót. A meglevő helyiségekben
felújítják a belső elektromos és fűtési vezetékeket, valamint a
kazánházat. A projekt megvalósításával az óvoda 21 férőhellyel
bővül, tehát a meglevő egy osztályhoz egy további adódik.
Akadálymentes bejárat is épül. A bővítéssel egybekötött felújítást
2022 közepére tervezik befejezni.
(ik)

szlovák alapiskolával való együttműködésének is köszönhetően
– sikerült kivédenie, hogy városunkban megszűnjön a szlovál nyelvű
középiskolai oktatás. Az együttműködés révén megoldás született
a helyhiánnyal küszködő szlovák alapiskola problémájára is – a
gimnázium három tantermet adott bérbe az intézménynek.
Gondot okoztak azonban ezzel kapcsolatban a koronavírus második
hulláma alatt hozott óvintézkedések, miszerint a gimnázium vezetése
felszólítást kapott a fenntartó Nyitrai Kerületi Önkormányzattól, hogy
az iskola épületébe idegeneket beengedni tilos, miközben idegeneknek
minősülnek ebben az esetben a bérlők, vagyis a szomszédos szlovák
alapiskola tanulói és pedagógusai is. Petra Tomašovičová, az alapiskola
igazgatónője a városi képviselő-testület szeptemberi ülésén hosszú
távon tarthatatlannak ítélte a fennálló állapotot:
„Ha nem változik a helyzet, november elsejéig ez a rendszer marad
érvényben. A gyerekeket beszorítottuk a laboratóriumokba, némely
osztályban már 27–28 tanuló van. A gyerekek négyzetméterenkénti
számát tekintve megszegjük a szabályokat, amit most a Covidra
háríthatunk, de a végtelenségig ez nem mehet így. Nem tetszik a
szülőknek, a gyerekek idegesek. Két hétig tartott a költözés.
A gimnázium helyiségeinek használata ideális megoldás volt
számunkra a jelen helyzetben, de ha a megyei önkormányzat nem
engedélyezi a gimnázium igazgatónőjének, hogy használhassuk az
osztályokat, a helyzetet másképp kell megoldani.”
A kellemetlen helyzet azonban gyorsan megoldódott. Ahogy arról
Csenger Tibor városi képviselő és Nyitra megye alelnöke tájékoztatott
bennünket, az oktatás- és tudományügyi minisztérium magyarázatot
adott ki az országos tisztiorvos határozatához, amely szerint a bérlőket
nem minősítik idegeneknek.
Tehát az alapiskola továbbra is használhatja a Comenius Gimnázium
bérbevett termeit, azonban szükséges lesz betartani bizonyos
intézkedéseket, hogy az alapiskolások ne kerüljenek kapcsolatba a
gimnazistákkal.
(šh)
A munkásszálló felújítása és bérházzá való átalakítása a tervek szerint
folytatódik. A város és a kivitelező között kötött szerződés szerint az
épületben 19 (12 kétszobás, 6 háromszobás és 1 négyszobás) lakást
alakítanak ki.
(fotó: šh)
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Kamatmentes kölcsön a kormánytól
1→

a kamatmentes kölcsön felhasználását, ám
kérte: vitassák meg a bevétel felhasználását.
A városi hivatal pénzügyi osztályvezetője
arról tájékoztatta a testületet, hogy a
támogatást a város tőkeforgalmi kiadásainak
keretében
javasolják
felhasználni.
Legnagyobb részét a garammikolai óvoda
nedvesedő falainak javítására szánnák,
mivel ezekkel a munkákkal az uniós
felújítási pályázat nem számolt. „A mikolai
óvoda épülete széles körű felújítást igényel.
Ha már egy új épületrészt építünk a
meglévő objektumhoz, a régi részt is az
igényeknek megfelelő állapotba kellene
hoznunk. Erre a célra használnánk fel
90 ezer eurót a kormány által nyújtott
kölcsön összegéből. További 30 ezer euróval
megtoldanánk az útfelújításra szánt, a
korábbi költségvetés-módosítás után 30 ezer
euróra csökkent összeget. Kilencezer eurót a
zselízi római-katolikus temető urnafalának
építésére használnánk fel, a maradék
15 ezer eurót pedig a jövő hónapban a
képviselő-testület által javasolt kiadásokhoz
csoportosítanánk át” – nyilatkozta Monika
Tomeková. A képviselő-testület tudomásul
vette a főellenőrnek a kölcsön elfogadásával
kapcsolatos álláspontját, és jóváhagyta a 144
ezer eurós kamatmentes hitel elfogadását.
Megkezdődik a mikolai óvoda és a
művészeti alapiskola tetőszerkezetének
felújítása
A
város
programköltségvetésének
előterjesztett módosítása éppen a szóban
forgó
visszatérítendő
támogatáshoz
kapcsolódott a tőkealapi részben. Ahogy
a város közgazdásza megjegyezte: a
bevétel-kiesést 144 ezer euróban mérték,
ám a korábbi költségvetés–módosításnál
még nagyobb csökkenést vártak, ezért a
rendes költségvetésben kb. 90 ezer eurós
növelést is bekalkuláltak. Csenger Tibor
a garammikolai óvoda előkészületeiről, a
közbeszerzésről és a tervdokumentációról
érdeklődött. A helyi utak állapotát komoly
gondként jellemezte, és azt javasolta, hogy
a képviselők vitassák meg: mely utcákat
részesítik előnyben a felújítás során, illetve
hogy csupán helyi jellegű hibákat javít-e
majd a város a rendelkezésre álló összegből.
Külön kiemelte az Árok-major felé vezető
út rendkívül rossz állapotát és javításának
szükségességét. A képviselő a nyári ülésen
jóváhagyott beruházások – a művészeti
alapiskola tetőszerkezetének javítása és a
magyar tannyelvű alapiskola bővítése – iránt
is érdeklődött. Juhász András polgármester
kijelentette: október 5-én kezdi meg a
kivitelező a mikolai óvoda felújítását,
ezt megelőzően az óvoda berendezését

ideiglenesen átköltöztetik az Sznf
utcai intézmény magyar óvoda
után megüresedett helyiségeibe.
„A
művészeti
alapiskola
tetőszerkezetének javítása szintén
október 5-én kezdődik. A magyar
tannyelvű alapiskola bővítése
előkészületi fázisban van, egy
hónapon belül rendelkezésre áll az
építési engedély, és megkezdődik
a
kivitelező
közbeszerzése.
Azt
szeretnénk, hogy
még
idén megvalósuljanak a külső
munkálatok, természetesen ez az
időjárástól is függ, és mindenben
együttműködünk az iskolával, Október elején kezdődött meg a művészeti alapiskola tehogy minél kisebb mértékben tőszerkezetének javítása.
befolyásoljuk a tanítás menetét”
tett felhívására a második körben sem
– nyilatkozta a polgármester, és hozzátette, jelentkezett érdeklődő. Az objektum eredeti
hogy a helyi utak felújítása idén csak ára 449 ezer euró volt, majd a második
lokális javítások formájában valósul meg, körben 10 százalékkal csökkentettük 404,9
mivel esély mutatkozik arra, hogy még ezer euróra. Következik a harmadik forduló,
idén aláírják a szennyvízcsatorna-rendszer amelyben további 10 százalékkal csökken
építésének pályázati támogatását. A testület az ár, tehát az ingatlant 359,2 ezer euróért
jóváhagyta a városi büdzsé módosítását, kínáljuk eladásra.” A polgármester felkérte
amely a rendes költségvetésben többlettel, a a képviselőket, hogy lehetőségeik szerint
tőkealapú költségvetésben hiánnyal számol, tájékoztassák az esetleges érdeklődőket
és amelynek összege a bevételi és kiadási a
zselízi
ingatlan
megvásárlásának
oldalon egyaránt 10 304 502,47 euró.
lehetőségéről. A testület tudomásul vette
Az adóhivatal épületére egyelőre nincs vevő
a versenytárgyalás eredményeiről szóló
Az adóhivatal egykori zselízi épületének beszámolót. Hozzászólások nélkül hagyta
eladására kiírt versenytárgyalás második jóvá a határozatok teljesítéséről, valamint a
fordulójáról a polgármester tájékoztatta városi rendőrség augusztusi tevékenységéről
a képviselő-testületet. „A város eladásra szóló beszámolót is.
(ik)

Juhász Sándor
Junior Prima Díjas
Idén tizedik alkalommal adták át a Junior
Prima Díjat a Népművészet és közművelődés
kategóriában. A díjat a Docler cégcsoport
adományozza, amelynek jóvoltából minden
évben tíz díjazott kapja meg a rangos szakmai
elismerést és a vele járó pénzjutalmat. Az idei
évad nem csupán azért volt rendkívüli, mert a
járványhelyzet miatt a vállalat irodaházában
és szigorú biztonsági intézkedések mellett
adták át az elismeréseket, hanem mert a
díjazottak közt volt a zselízi Juhász Sándor,
a Magyar Állami Népi Együttes tagja, aki
a pályafutását a zselízi Kincsőben kezdte,
és jelenleg is nagy szerepet vállal a zselízi
néptánccsoport szakmai munkájában.
A szakmai szervezetek jelöléseiből az öt
tagból álló zsűri idén is tíz olyan harminc
évnél fiatalabb jelöltet választott ki, aki
komoly eredményeket tud felmutatni saját
szakterületén, és emellett szerepet vállal a
fiatalok képzésében is, hozzájárulva ezzel a
hagyomány fennmaradásához.

A díjazottnak olvasóink nevében is
gratulálunk.
(ik, fotó: Juhász Sándor FB profilja)
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Csatornázás – valami megmozdult
Igyekszünk figyelemmel kísérni a
divatirányzatokat is ezen a területen, de
olyan ékszereket is készítünk, amelyek
esetében nem fontos, divatosak-e,
egyszerűen van egy ötletem, és meg
akarom valósítani.
(Bővebben a 4-5. oldalon.)

A városi hivatal augusztus végén levelet kapott a környezetvédelmi minisztériumtól
egy felszólítással, hogy ismételten mutassa be a vissza nem térítendő támogatás
jogosultságát bizonyító dokumentumokat. Ez azt jelenti, hogy több év tétlenség után
a minisztériumban ismét elkezdtek foglalkozni a zselízi csatornázási
pályázattal.
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Megkezdődött a mikolai óvoda Szeptemberi önkormányzati ülés
Kamatmentes
felújítása
kölcsön a
kormánytól

„Még átköltöztetjük az igazgatói irodát, és megvagyunk” – mondja Adamček Margaréta,
a garammikolai Hopsasa Óvoda igazgatója. Az intézmény ideiglenesen átköltözik az Sznf
utcai épületbe. Elmondta: nem tudja ugyan, meddig tart majd az ideiglenes időszak, de az
itteni helyiségek megfelelnek a célnak. „A város mindenben a segítségünkre volt, mindent
felújított, új festés, szőnyegek vannak itt, így október 5-én elkezdhetjük a működést.
Mindenesetre azt szeretném, hogy a mikolai épület minél hamarabb elkészüljön, az
otthon mégiscsak otthon.”
(fotó: šh)
Néhány évvel ezelőtt Zselízen nyugtalanító
volt a helyzet az óvodák férőhelyhiányát
illetően. A megoldás érdekében akkor
pályázatot dolgoztak ki a garammikolai
óvoda felújítására és bővítésére férőhelyek
névelése céljából. A 344 ezer eurós
költségvetésű projekt sikeres lett. A jogosult
költségeket 200 ezer euróban állapították

meg, ebből 190 ezer euró a vissza nem
térítendő támogatás és 5 százalékos, azaz 10
ezer eurós a város hozzájárulása.
Bár az óvoda bővítési projektjének
támogatásáról
már
2018
közepén
tájékoztatták a városi hivatalt, a kivitelezés
előkészületei, ahogy az ilyenkor lenni
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A részesedésadó-bevételek csökkenése
miatt a kormány által felkínált pénzügyi
támogatás, pontosabban a természetes
személyek
jövedelemadójából
önkormányzatoknak
visszaosztott
részadóbevétel-kiesés enyhítésére szánt
visszatérítendő
pénzügyi
támogatás
kérvényezése
volt
a
szeptemberi
önkormányzati ülés fő napirendi pontja. A
tanácskozást szeptember 24-én tartották a
helyi művelődési otthonban, és a kérvény
mellett a képviselők az ebből befolyt
bevételek elosztásával is foglalkoztak.
144 000 eurós kormánykölcsön
A városi hivatal pénzügyi osztályának
vezetője
előbb
tájékoztatta
a
képviselő-testületet a kormány által nyújtott
kamatmentes hitel részleteiről, amelyet az
önkormányzatok a részesedésadó-bevételek
koronavírus elleni intézkedések nyomán
történt
csökkentésének
összegéig
kérvényezhetnek.
Monika
Tomeková
elmondta, hogy Zselíz esetében ez az összeg
144 ezer euró. A pénzügyi támogatást ez
év végéig kell a városnak elköltenie, ám
korábbi, de 2020-ban elköltött kiadások
kompenzálására is felhasználhatja. A
támogatás előnye, hogy kamatmentes,
valamint hogy a törlesztést csak később kell
megkezdeni. A város 2024-től négy éven
keresztült törleszti majd a hitelt, melynek
éves összege 36 155,50 euró lesz.
Mire használják fel a pénzt?
A testület mellett működő pénzügyi
bizottság elnöke, Csenger Tibor támogatta
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