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Starší ľudia si spomínajú na iný Svodov. Na
obec s fungujúcim poľnohospodárskym
družstvom, miestnym národným výborom,
školou, škôlkou, vlastným futbalovým
družstvom a kaštieľom, v ktorom sídlila
pôrodnica pre celé široké okolie. A to
všetko sa postupne strácalo. Nakoniec
skončilo aj pohostinstvo a v tomto roku aj
malá predajňa potravín.
(Viac na 4. a 5.. str.)

Ako sa zákaz
vychádzania dotkol
predajcov kvetín
v meste?
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Testovanie na COVID-19:
presvedčivý výsledok 0,34 %
Prvé a v Želiezovciach vzhľadom na
jeho výsledok jediné kolo celoplošného
testovania na vírus COVID-19 prebiehalo
v Želiezovciach bez vážnejších problémov.
Šibeničné termíny a neistota počas príprav
nie v každom okamihu nasvedčovali
tomu, že mohutná akcia prebehne hladko.
S blížiacim sa víkendom sa stále viac
ukazovalo, že bude nedostatok najmä
zdravotníckeho personálu. Z tohto dôvodu
najprv celoplošne zúžili trojdňovú akciu

na dvojdňovú, potom sa počet odberných
miest v Želiezovciach musel zredukovať zo
6 na 5. Obvod Mikula a Svodov bol spojený,
pričom sem patrili aj obyvatelia Veľkého
Dvora, Karolíny a Roziny. Podľa úmyslu
predstaviteľov mesta sa odberné miesto
malo pôvodne vytvoriť vo Svodove najmä
preto, lebo pri budove mikulskej škôlky
sa už začali práce na prístavbe v rámci
projektu rozšírenia kapacity MŠ. Konečné
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cena: 0,35 eur

Anketa:
Ako vidia
Želiezovčania druhú
vlnu pandémie?
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Októbrové zasadnutie MsZ

Podpora
čiastočnej
obnove kaštieľa
Ani počas zákazu vychádzania sa život
nezastavil, a tak Mestské zastupiteľstvo
v Želiezovciach zasadlo 29. októbra na
svojej 20. schôdzi v tomto volebnom
období v staronových priestoroch
sobášnej siene mestského úradu. Keďže
platil zákaz vychádzania, s verejnosťou sa
nepočítalo, a tak medzi účastníkmi mohli
byť zachované väčšie odstupy, čím sa
zvýšila bezpečnosť celého zasadnutia.
V úvode rokovania MsZ schválilo
hodnotenie
výchovno-vyučovacích
výsledkov škôl a školských zariadení
mesta. Bez pripomienok a výhrad
schválili aj záverečný účet a celoročné
hospodárenie mesta, zobrali na vedomie
rozbor
rozpočtového
hospodárenia,
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k záverečnému účtu a hodnotiacu
správu rozpočtu mesta za rok 2019.
Schválili aj zámer predaja pozemku
v
Mikule
miestnemu
záujemcovi,
pričom predmetný pozemok vyhlásili za
prebytočný a mestskému úradu uložili
zverejniť zámer predaja a pripraviť
podklady. Pozemok za obchodom
v Mikule má záujem odkúpiť Miroslav
Hasznos z dôvodu, že v blízkosti
uskutočňuje výstavbu rodinných domov
a s cieľom stabilizácie terénu tam plánuje
vybudovať oporný múr. Zastupiteľstvo
schválilo
zámenu
nehnuteľností
a dodatočnú odplatu zo strany záujemcu
medzi mestom a COOP Jednota Nové
→2
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Zámky na žiadosť Jednoty o získanie
pozemkov patriacich k predajni potravín
v Mikule. MsZ schválilo aj zámer predaja
pozemkov na Schubertovej ulici v rámci
majetkovo-právneho vysporiadania trom
záujemcom za všeobecnú hodnotu 7,56
€/m2.
Poslanci
schválili
uzatvorenie
partnerskej dohody medzi mestom
ako projekt-partnerom a Magyar
Nemzeti
Múzeum
ako
vedúcim
partnerom projektu Zvýšenie atraktivity
a konkurencieschopnosti mesta v 21.
storočí zapojením generácie Z a Y do
obnovy kultúrneho dedičstva. Želiezovská
časť cezhraničného projektu v rámci
programu spolupráce subjektov zo SR
a Maďarska je zameraná na čiastočnú
rekonštrukciu kaštieľa Esterházyovcov.
Súčasťou uznesenia bola aj úloha
zapracovať do budúcoročného rozpočtu
sumu 300 tis. eur na opravu strechy
nad severovýchodným krídlom kaštieľa
pre prípad nezískania druhého grantu
z tzv. nórskeho fondu na rekonštrukciu
strechy. Na poslaneckú otázku primátor
Ondrej Juhász odpovedal objasnením
pozadia tohto opatrenia. „O prostriedky
na rekonštrukciu kaštieľa sme požiadali
z troch zdrojov – Ministerstva kultúry SR,
nórskeho fondu a programu cezhraničnej
spolupráce Interreg. Z MK SR sme
nedostali grant. Z nórskeho fondu je
prisľúbená podpora na rekonštrukciu
strechy, krytiny a stropnej konštrukcie.
Nemáme to ešte potvrdené písomne,
zároveň však tieto práce musia prebehnúť
pred úpravou vnútorných priestorov
severovýchodného, zadného krídla. Aby
sme mohli podpísať partnerskú zmluvu
a neohrozili rekonštrukciu a projektového
partnera a zároveň neprišli o prostriedky,
zabudovali sme do uznesenia poistku
v podobe vyčlenenia potrebnej čiastky
na opravu strechy nad touto časťou
v budúcoročnom rozpočte. V skratke: istá
je podpora na tie práce, ktoré treba urobiť
až po vykonaní prác v rámci projektu,
ktorý ešte nie je potvrdený.“ Referentka
MsÚ Gabriela Bieliková informovala
prítomných, že krátko pred konaním
zasadnutia z úradu vlády potvrdili
podporu projektu mesta z nórskeho
fondu. Na poslaneckú otázku o zdrojoch
zabezpečenia Emese Gubíková vyhlásila,
že projekt Interreg je financovaný
refundáciou vynaložených nákladov,
nórsky fond je však financovaný
preddavkovo. Tibor Csenger odporučil
uznesenie schváliť a poznamenal, že

úverom na predfinancované náklady
cezhraničného projektu sa nezvýši úverová
zaťaženosť. Potvrdila to aj ekonómka
mesta, podľa ktorej úverové zaťaženie
po prijatí návratnej, ale bezúročnej
finančnej kompenzácie vlády je 39,04
%. „Zákon o rozpočtových pravidlách síce
hovorí o 60 percentnej hranici, ale už pri
50 percentách je potrebné robiť kroky na
zníženie úverového zaťaženia. Pri čerpaní
úveru na náklady projektu, ktoré nám budú
refundované, sa táto čiastka nezapočítava
do úverového zaťaženia, len naša spoluúčasť
v projekte. V prípade kanalizácie bude naša
spoluúčasť 400 tisíc eur, to nám zdvihne
úverovú zaťaženosť. Momentálne máme do
spomínaných 50 % rezervu 657 tísíc eur. Ak
spočítame spoluúčasť v projekte kanalizácie
400 tisíc, interregu 20 tisíc a nórskom
fonde 40 tisíc, budeme na takej hranici,
kde sa musíme snažiť, aby sme nedosiahli
50 %,“ vyhlásila Monika Tomeková
a dodala, že tieto ukazovatele sa odvíjajú
od bežných prímov mesta, v prípade
ktorých sa neočakáva v ďalších rokoch
výrazný rast. Pavel Polka poznamenal,
že
mesto
pravdepodobne
nebude
v nasledovnom období môcť vyhovieť
všetkým požiadavkam občanov, preto by
sa MsZ malo venovať záležitostiam, ktoré
všeobecne pohladia dušu obyvateľov
a kaštieľ takou záležitosťou je. Podľa
Tibora Csengera bude v nasledujúcich
rokoch pre Slovensko k dispozícii
z európskych zdrojov 30–42 mld. eur,
z toho časť príde do nášho regiónu.
Veľkú šancu budú mať projekty, ktoré
sú už začaté a keď kaštieľ bude patriť
medzi ne, je predpoklad, že by sme mohli
dostať prostriedky na pokračovanie
rekonštrukcie.

Rekonštrukcia
strechy ZUŠ
rýchlo napreduje

„Žijeme v hektickom období, plnom
neistoty. Život sa u nás však nezastavil,
naďalej robíme na rozbehnutých akciách
a pokračujeme v plánovaných aktivitách,“
povedal primátor v súvislosti s tým, že
práce na rekonštrukcii strešného plášťa
budovy ZUŠ značne pokročili a sú vo
finálnej fáze. Ondrej Juhász dodal, že
mesto pripravuje výberové konanie na
dodávateľa prác prestavby prízemných
priestorov na detské jasle a štyri triedy
materskej školy z úspešných projektov.
„Sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby
sme do týchto priestorov navrátili našich
predškolákov a našli vhodné riešenie pre
premiestnenie Spojenej základnej školy
a základnej umeleckej školy. Ohľadom SZŠ
sme v kontakte so samosprávnym krajom,
náhradné priestory im včas ponúkneme,“
dodal primátor, podľa ktorého by
sa strava pre MŠ mala zabezpečovať
z kuchyne niektorej zo základných škôl.
Zmienil sa aj o tom, že umiestnenie ZUŠ
vidí výhľadovo v priestoroch kaštieľa.
„V objekte na Štúrovej ulici bude aj veľká
jedáleň s výdajňou stravy, umiestnenie
samotnej vývarovne musíme doriešiť.
Riešenie vidím buď v priestoroch kuchyne
ZŠ s VJM, kde sú v tom prípade potrebné
samostatné vstupy, napr. od parkoviska,
alebo ďalšou možnosťou je kuchyňa ZŠ,
ktorá kapacitne postačuje.“
(ik)
MsZ zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení a správu
o septembrovej činnosti mestskej
polície.
(ik)

Diskusia v duchu príprav
na testovanie

V reakcii na zákaz vychádzania mesto rozhodlo o dočasnom uzavretí zberného dvora
BRO a zrušení jesenného upratovania, v rámci toho zberu nadrozmerného odpadu
a elektroodpadu v pôvodnom termíne, informoval vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ. Peter Haris v diskusii októbrovej schôdze MsZ dodal, že zberný
dvor bude otvorený po celoplošnom testovaní a zber spomínaných komodít sa bude môcť
uskutočniť v náhradnom termíne.
V ďalšej časti diskusie Tibor Csenger poďakoval primátorovi a MsÚ za riešenie situácie na
križovatke Rozmarínovej a Schubertovej ulice pred úradom práce, kde sa upravilo parkovanie
vozidiel. Na otázku Ladislava Sokola o pripravenosti mesta na celoplošné testovanie
Peter Haris referoval o aktuálnej situácii, zredukovaní počtu odberných miest zo 6 na 5
a pripravenosti mesta na distribúciu potrebného vybavenia odberných miest. Tibor Csenger
informoval o tvorbe cyklostratégie Nitrianskeho kraja, v ktorej figuruje aj vyznačenie trasy
medzi Želiezovcami a Štúrovom cez Jarok a hlavnou cestou na východ od Hrona. Primátor
Ondrej Juhász v závere požiadal poslancov o aktivitu pri odporúčaní účasti na víkendovom
testovaní.
(ik)
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slovo však malo vojenské veliteľstvo, ktoré
povolilo odberné miesto v tejto budove.
„Pred víkendom už bolo všetko pripravené,
mestský úrad zabezpečil potrebný materiál,
okrem iného aj ochranné pomôcky, prostriedky
a ochranný odev pre administratívny personál.
Rovnako počas oboch dní sme zabezpečovali
pre všetkých členov odberných tímov trikrát
denne stravu a občerstvenie,“ informoval
nás člen mestského krízového štábu Gabriel
Ábel. Pracovníci mestského úradu priebežne
udržiavali kontakt s veliteľmi jednotlivých

odberných tímov a pohotovo riešili všekty
požiadavky na zabezpečenie plynulosti
testovania, pre niektorých veliteľov tímov
dokonca zabezpečili aj ubytovanie.
Sobota: dlhé rady čakajúcich
Už sobotňajšie ráno ukázalo, že záujem o
testovanie, aj keď v istom zmysle vynútený,
bol mimoriadne veľký. Podľa informácií
mestskej webovej stránky, zverejnených
v sobotu na poludnie, sa ľudia do radov
postavili už hodinu pred otvorením
odberných miest. „Personálu je dosť, na
všetkých odberných miestach pôsobí trojčlenný
tím zdravotníkov a administratívni pracovníci.
Rýchlosť procesu testovania je však limitovaná
najmä čakaním na výsledky testov, preto
do 11. hodiny predpoludním otestovali na
jednotlivých stanovištiach cca 110-150
občanov, na štadióne dokonca viac ako 200.
Predpoludním sa vytvárali dlhé rady, na
väčšine odberných miest sa v rade čakalo asi
2 hodiny. Najdlhšie rady sa vytvárali pred
domom kultúry, kde v niektorých momentoch
sa tiahli popri blízkej bytovke a siahali až po
vjazd na parkovisko supermarketu. Tam sú
však vytvorené dve odberné miesta, preto sa
aj rýchlejšie postupuje,“ informovala mestská
stránka, ktorá popoludní priniesla ďalšie
údaje o počte otestovaných a čakacej dobre
pred jednotlivými odbernými miestami. Prvé
dva pozitívne výsledky boli zaznamenané v
sobotu dopoludnia na štadióne.
Zaujímavé bolo sledovať stoický pokoj
a disciplinovanosť, zároveň však aj vnútorné
napätie obyvateľov, stojacich v dlhých radoch
pred odbernými miestami. I keď nie všetci
zdieľali nadšenie pre nápad celopločného
testovania,
očakávateľné
spoločné

nadávanie v radoch sa akosi nekonalo.
Kým počas čakania na testovanie naše
žiadosti o vyjadrenie svojho názoru väčšina
odmietala, ľudia s negatívnym výsledkom
vo vrecku boli už zhovorčivejší. Myšlienku
testovania podporovali, v názoroch sa
rozchádzali v otázke organizovanosti celej
akcie. O svoje názory sa s nami podelil aj
Žigmund Lakatoš, ktorý však nestál v sobotu
v rade, zastihli sme ho na chodníku oproti
domu kultúry: „Celé testovanie je dobrý
nápad na zadržanie šírenia infekcie, veľmi za
to ďakujem premiérovi Matovičovi a vláde.
Ak by nezorganizovali takéto
bezplatné
testovanie,
nie
každý by mal na to peniaze,
aby sa dal otestovať. Súhlasím
však aj s prezidentkou, keď sa
napríklad niekto nedostane na
rad, aby nebol obmedzovaný.
Nie je dobré, že to nezobrali
do úvahy. Rozhodol som sa,
že sa testovania zúčastním až
v nedeľu, dúfam, že bude menej ľudí, nechcel
by som počas státia v rade niečo chytiť.“ ....
V sobotu na piatich odberných miestach
otestovali 2517 občanov: z toho v Mikule
471, na štadióne 763, v telocvični 460, v dome
kultúry 356 na jednom a 467 na druhom
odbernom mieste.
Nedeľa: pozvoľný druhý deň
V nedeľnom mrholení sa rady pred
odbernými miestami nevytvárali.
Kým o deň skôr museli niektorí
záujemcovia čakať aj dve hodiny, aby
sa dostali na testovanie, v nedeľu to
pred odbernými miestami vyzeralo,
akoby to ani nebola tá istá akcia,
pretože všetko šlo bez čakania. Celý
deň sa niesol v tomto duchu a to sa
odzrkadlilo aj na počte otestovaných.
V nedeľu ich bolo 661, čiže o niečo
viac ako štvrtina sobotňajšieho počtu.
Večer po 21:00 hodine boli odberné
miesta pokojné, tímy sa pripravovali
na oficiálne ukončenie testovania.
Pri našej návšteve sa vyhodnocovali
posledné testy v dome kultúry a o
jedinom oneskorencovi referovali na
štadióne, ostatné odberné miesta už
ukončili testovanie. Napriek tomu,
že nedeľa bola z pohľadu návštevnosti
voľnejšia, oddychovať sa v ochranných
odevoch nedalo a na členoch odberných
tímov bola dvojdňová vyčerpanosť viditeľná.
Zmes únavy a radosti z malého množstva
pozitívnych výsledkov spôsoboval na
odberných miestach akýsi pozvoľný euforický
opar, ktorý bol na jednotlivých stanovištiach
viac alebo menej postrehnuteľný. Záhadu,
prečo sa na štadióne darilo robiť značne viac

testov ako na ostatných miestach, členovia
odberného tímu vysvetlili tým, že mali
najviac miesta na čakanie otestovaných osôb
na výsledky, a preto mohli robiť viac testov
bez čakania na výsledky. O svoje pozitívne
dojmy sa s nami podelil veliteľ odberného
miesta na štadióne Rastislav Škrha: „Chcel
by som vysloviť veľké poďakovanie všetkým,
ktorí sa pričinili o úspech celej akcie. Či už to
sú občania, ktorí prišli vo veľkom počte, alebo
členovia odberných tímov. Špeciálne sa chcem
poďakovať členom nášho tímu na štadióne,
spolupracovalo sa s nimi veľmi dobre. Ak bude
aj druhé kolo testovania, želal by som si tento
istý kolektív.“
A nakoniec výsledky
Počas dvoch dní otestovali v Želiezovciach
3178 osôb, pričom pozitívnu vzorku
vyhodnotili iba v 11 prípadoch. To znamená,
že Želiezovce sa zaradili medzi miesta s
najmenším pomerom pozitívne testovaných
s ukazovateľom na úrovni 0,34 %. Najviac
záujemcov o testovanie prišlo na štadión, kde
počas dvoch dní odobrali a vyhodnotili 901
vzoriek. V telocvični T18 otestovali 529 osôb,
v Mikule to bolo 619 a v dome kultúry 514
na jednom a 615 osôb na druhom odbernom
mieste. Na jednom z odberných miest v DK,
ako jedinom v meste, nezaznamenali ani
jeden pozitívny prípad.
Keďže okres Levice so svojím podielom
pozitívnych prípadov 0,53 % patril medzi

okresy s ukazovateľom nižším ako 0,7 %, podľa
rozhodnutia ústredného krízového štábu
dostal výnimku a jeho obyvatelia nemuseli
absolvovať druhé kolo testovania. Osoby
s negatívnym testom mali od 2. novembra
pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení
väčšiu voľnosť pri vychádzaní, návšteve napr.
obchodných prevádzok a v prvom rade mohli
naďalej chodiť do zamestnania.
Ladislav Levicky
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Vo Svodove nielen o korone...
Často sa spomínajú obce v blízkosti väčších
miest, ktoré netrpia odlivom obyvateľstva,
avšak v nich nefunguje komunitný život.
Prisťahovali sa do nich celé rodiny, rodičia
však pracujú v meste, kam každé ráno vozia
svoje deti do školy, v meste aj nakupujú
a spoločensky žijú. Pre miestnych sú len
cudzincami, ktorí do obce chodia iba spávať
a nijako sa nepodieľajú na miestnom živote.
Pritom ide o obce, ktoré zostali obcami
s vlastnou samosprávou. Ako je to však
v obciach, ktoré boli zlúčené s ďalšími
obcami, alebo pripojené k mestu? Od
čoho závisí intenzita spoločenského
života v rámci obce alebo komunity?
Podobné
otázky
si
možno
klásť napríklad pri prechádzke
Svodovom počas pracovného dňa.

ale aj na život vo Svodove.
Niekoľko ľudí sa veľmi kriticky vyjadrovalo
k pomerom vo Svodove i k vedeniu mesta.
Poukazovali na to, čo sme sami videli:
„Pozrite sa na tie prázdne ulice. Každý si sedí
doma. Ostatní sú v práci a keď sa vrátia, budú
doma. Tu niet kam ísť. Keď primátor aj niečo
urobí, tak len v Želiezovciach. A Svodov je len
mŕtva dedina.“

jedným z najrušnejších miest v meste. Hustá
premávka vlakov a autobusov, pohostinstvo,
novinový stánok... Stará budova bola zbúraná
a nová nebola nikdy využitá, pretože po roku
1989 sa začalo všetko rýchlo meniť. Rýchlo
sa znižoval počet cestujúcich, výrazne redla
autobusová doprava, mestská doprava
bola zrušená a na istý čas sa prerušila aj
železničná doprava. A zo železničnej stanice
a jej areálu sa stalo po väčšinu dňa takmer
mŕtve miesto.
Vo Svodove tieto zmeny tiež nenastali zo
dňa na deň. A aj keď je v uliciach málo ľudí,
občas prejde auto alebo deti na bicykloch.
Ľudia používajú autá v oveľa väčšej miere,
než v minulosti. Nakupujú väčšinou
v meste. Aj noviny si už stihli kúpiť
v meste, alebo im ich niektorý z rodinných
príslušníkov priniesol.

Do tejto mestskej časti sme sa vybrali
z viacerých dôvodov. Prepukla druhá
vlna šírenia nákazy korona-vírusom
Pred kultúrnym domom stretávame milú
a my sme začali zbierať vyjadrenia Svodov bol k Želiezovciam pripojený v roku 1976. pani, ktorá sa ochotne vyjadrila do ankety
občanov do ankety. Okrem toho tam Bývalý Miestny národný výbor (po novom niečo ako ale aj k životu vo Svodove: „Áno, obchod
bola zatvorená predajňa potravín obecný úrad), za ním kultúrny dom.
zavreli. Ale ja som tam aj tak nechodievala.
a tým aj jediné predajné miesto našich
Bol tam malý výber a mnoho vecí nemali.
novín vo Svodove, tak sme sa s niekoľkými Starší ľudia si spomínajú na iný Svodov. Na A ak ste si chlieb neobjednali vopred,
čerstvými výtlačkami vydali do svodovských obec s fungujúcim poľnohospodárskym nedostali ste ho. Bývam blízko autobusovej
družstvom, miestnym národným výborom, zastávky, počkám si na autobus a vystúpim
ulíc.
V takmer prázdnych uliciach stretávame školou, škôlkou, vlastným futbalovým pri supermarkete, nakúpim si, počkám si a za
pána, ktorý pred svojím dvorom hrabe lístie. družstvom a kaštieľom, v ktorom sídlila hodinu alebo dve som späť. Takže mne ten
„Ja správy nepozerám, len futbal. Keď pôrodnica pre celé široké okolie. A to všetko obchod až tak nechýba.“
v televízií začnú spomínať koronavírus, sa postupne strácalo. Nakoniec skončilo Ako-tak živo bolo pred cintorínom, kde na
okamžite prepnem na futbal. Nebaví ma to, je aj pohostinstvo a v tomto roku aj malá mieste niekdajšej predajne potravín vznikla
to také pesimistické. Mám 79 rokov a v televízii predajňa potravín.
malá priemyselná zóna. Niekoľko ľudí,
To všetko však trvalo roky, dokonca prevažne dôchodcov, sme stretli na cintoríne.
pozerám len Duel a futbal.“
Takto sa vyjadril k aktuálnej situácii, avšak desaťročia a súvisí to so spoločenskými Niektorí sú zhovorčiví, rozprávajú, niektorí
ankety sa zúčastniť odmietol. Pokračovali zmenami i zmenou spôsobu života.
sa sťažujú. Nielen na primátora, ale aj na
sme v prechádzke prázdnymi ulicami a kde Napríklad tí, ktorí zažili osemdesiate roky, svodovských aktivistov, ktorí sa v uplynulých
sme na niekoho natrafili, ponúkli sme mu si isto pamätajú, že železničná stanica bola rokoch snažili oživiť život v mestskej časti.
noviny a spýtali sa na názor. Nielen na
O našej prechádzke po Svodove sme
nákazu a blížiace sa celoplošné testovanie,
sa stručne zmienili pri rozhovore

Prechádzanie po hlavnej ulici môže byť
nebezpečné. Pomerne hustá premávka
s množstvom kamiónov. Svodovčania by
uvítali chodník aspoň od transfotmátora po
autobusovú zastávku.

s primátorom
mesta
Ondrejom
Juhászom. Všetky konkrétne problémy
mu boli známe a hneď sa rozhovoril:
„Podnikanie veľmi ovplyvniť neviem,
nemôžem nikomu prikázať, aby si
niekde otvoril krčmu. Nedávno som však
rokoval s Coop Jednota Levice ohľadne
stavby novej budovy na Petőfiho ulici,
kde som im ponúkol aj súčasný priestor
nevyužívanej knižnice v Svodove, vyzerá
to nádejne. Možno by to bolo lepšie
než doteraz, keby obchod bol v strede
Svodova. Čo sa týka chodníka, budú ho
mať. Viem však, že aj potom budú kritiky,
pretože tých betónových stĺpov sa len tak
ľahko nezbavíme a na chodníku budú
vyzerať smiešne.
Ľudia sa neustále sťažujú a majú na to právo. Len ma mrzí, že veľmi rýchlo zabúdajú. Už
zabudli, čo tu bolo pred dvomi alebo šiestimi rokmi...“
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Je pravdou, že občasné kultúrno-spoločenské
podujatie život ešte nezmení k lepšiemu,
najmä ak nie je sprevádzané dostatočným
záujmom a náležitou podporou komunity.
To sa však týka aj obchodu či pohostinstva.
Tu ťažko niečo zmôže primátor alebo
občianske združenie. Ak by to znamenalo
biznis, podnikateľ by sa isto našiel. Avšak,
počas korona-krízy sú tieto úvahy i tak
neaktuálne.
Nakoniec sme stretli zhovorčivého pána, bol
ním Tibor Nagy, bývalý poslanec. Podelil sa
s nami o svoje názory a sprevádzal nás na
kúsku cesty. Nesťažoval sa, ale reálne hodnotil
možnosti, pričom potvrdil aj mnohé z našich
úvah o tom, že za väčšinou toho, čo ľuďom
chýba, je zmena spôsobu života.

stretali na ihrisku. Teraz jeden sedí doma
pred počítačom, druhému sa nechce a príde
len tretí. A keď sa stretnú dvaja alebo traja,
futbal si veľmi nezahrajú.“

Nedávno zatvorená predajňa potravín...
„Za kultúrnym domom bolo pred časom
postavené multifunkčné ihrisko. Miestna
mládež ho využíva len málo. Kedysi, za mojich
mladých čias sme sa okolo štvrtej hodiny všetci

Snažíme sa rekapitulovať, na čo sa
Svodovčania sťažujú a čo konkrétne im
chýba. Niektoré slová sa opakujú: obchod,
chodník, kanalizácia, krčma...
Čo priniesla naša prechádzka po
Svodove? Čo sa týka predaja novín, veľmi
málo. Čo sa týka ankety, tiež málo. Snáď
poznanie, že Svodovčanom chýba najmä
to, čo nám všetkým: záujem o okolie,
odvaha a ochota vyjadriť svoj názor, viac
občianskej aktivity a v tejto dobe najmä
trochu optimizmu.
Števo Hečko

Kvetinári o dôsledkoch zákazu vychádzania
Zákaz vychádzania, zavedený pred
sviatkom Všetkých svätých, asi najviac
postihol kvetinárstva. Spýtali sme sa
niektorých predajcov v meste, ako sa
dokázali s touto situácou vysporiadať.
Kvetinárstvo Naturka, Zoltán Beňo:
Zastihlo nás to nečakane. Reagoval som
predĺžením otváracích hodín v piatok 23.
októbra, keďže však ľudia boli zvyknutí, že
sme otvorení len do piatej, neprichádzali
vo väčších počtoch, bolo to zbytočné.
Ani nasledujúci týždeň neprichádzali.
Dostávali sme
o bj e d n áv k y,
ktoré,
ako
obyčajne, aj
doručujeme,
ale je to málo.
O bj e dnáv ku
ž i v ý c h
kvetov som
musel zrušiť
a zostalo mi
na
sklade
veľa umelých. Taktiež mi zostalo na sklade
veľa ruží, ľalií. Okrem toho, že kvety
predávam, robím aj dodávku do iných
kvetinárstiev, preto sa ma tieto opatrenia
dotkli dvojnásobne. Mnoho kvetín budem
musieť vyhodiť, rovnako ako na jar. Včera
som bol na hubách. Keby mi niekto predtým
povedal, že ako predavač kvetín budem pred
sviatkom Všetkých svätých po lese zbierať
hríby, vysmial by som sa mu. Teraz však
nemám chuť smiať sa.
Dekor & Kvety M, Mária Černáková:
Vzniknutá situácia ma prekvapila. Reagovala
som tak, asi ako ostatní majitelia obchodov,
že som vyložila pred obchod, čo sa dalo a

snažila sa predať.
V sobotu sa ľudia
snažili nakupovať
potraviny, mala som
málo
zákazníkov,
rovnako aj ďalší
týždeň.
Ľudia
sa zastavujú, ale
sú si neistí, či
môžu navštevovať
cintoríny,
preto
nakupujú
menej.
V piatok sa mi
podarilo predať síce veľa tovaru, ale nedá sa
to ani porovnať s vlaňajším obdobím pred
Všetkými svätými.
Počítam s tým, že istú dobu sa situácia ešte
nebude meniť, ale som optimista, verím, že
do Vianoc sa to napraví, že kompetentní
urobia dobré rozhodnutia, veď súčasná
situácia nie je dobrá pre nikoho, ľudia sú
zmätení.
Na situáciu reagujeme aj webovými
aktivitami, sme na facebooku a máme
aj vlastnú stránku. Radi tovar doručíme
až domov, hoci aj cez víkend.Sokol
VKvetinárstvo Sokol, Ladislav Sokol:
Ťažko sme sa vysporadúvali so vzniknutou
situáciou, na toto obdobie sme sa zásobili
množstvom tovaru. Posledný týždeň
v októbri je z pohľadu obchodu najsilnejší,
myslel som si, že také rozhodnutie vydajú až
po sviatkoch.
V piatok 23. októbra sme boli dlhšie otvorení,
ale ľudia boli naučení, že sme len do piatej.
I tak sme tu mali nápor, ako inokedy za celý
týždeň. V sobotu už bol zákaz vychádzania,
boli sme tu, ale ľudia nechodili. Pociťujem
v tomto smere nespravodlivosť, a nie je to

len môj názor: do potravinového reťazca
môže denne vstúpiť od 1000 do 5000 ľudí
a my sem nemôžeme nikoho pustiť. Je to
neférové.
Upravili otváracie hodiny a keď sem niekto
príde na vlastnú zodpovednosť, obslúžime
ho.
Prípadne
tovar môžeme
zákazníkovi
doniesť
aj
do
auta,
neporušíme
tým nariadenie,
my
predávať
môžeme,
ale
zákazníci sem
nemôžu vstúpiť.
D o n á š k u
robíme už roky, viacerí to využívajú,
objednávku doručíme na adresu v rámci
Želiezoviec a blízkeho okolia.
Spracoval: (ik)

Oprava

V minulom, októbrovom čísle našich novín
sme v článku Sklamanie i poďakovanie
nesprávne uviedli meno predavačky
v nedávno zatvorenom svodovskom
obchode
s
potravinami.
Ochotná
a spoľahlivá predavačka predajne Môj
obchod, vedenej Evou Szántóovou, sa
správne volá Monika Szalmová. Jej aj
všetkým čitateľom sa týmto ospravedlňujeme
a dodávame, že o spoľahlivosti dotyčnej
predavačky sme sa roky presviedčali aj
my sami počas dlhodobej spolupráce pri
predaji našich novín vo Svodove.
Ladislav Levicky, šéfredaktor
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Človek nikdy nevie, ako dobre to môže nakoniec dopadnúť
S
riaditeľkou
Základnej
umeleckej
školy Franza Schuberta v Želiezovciach
Dianou Horváthovou sme sa zhovárali
o novinkách na škole a adaptovaní sa na
nové podmienky z dôvodu celoplošných
protiinfekčných opatrení.

S koľkými žiakmi ste začali tento školský
rok?
– Minulý školský rok bol výnimočný tým,
že bol celkovo veľký počet detí v prvých
ročníkoch. Nebolo to inak ani u nás. Žiaľ,
ku koncu školského roku nám niekoľko
detí predčasne ukončilo štúdium, čo bolo
spôsobené núteným prechodom na dištančné
vzdelávanie a následnou stratou osobného
kontaktu so žiakmi. V tomto školskom roku
je počet novoprijatých detí porovnateľný
s minulým. Niektorí žiaci navštevujú naraz
aj viac odborov, alebo aj predmetov. Súčasný
stav v jednotlivých odboroch: hudobný odbor
134, výtvarný odbor 77, tanečný odbor 42,
celkový počet žiakov je teda 253. Je naším
prvoradým cieľom zabezpečiť vzdelávanie
takou formou, aby deti nestratili oň záujem.
Aké boli skúsenosti s talentovými
skúškami?
– Musím skonštatovať, že veľmi príjemné.
Väčšina rodičov sa k tomu postavila naozaj
zodpovedne a svoje deti na skúšky doviezli
pekne pripravené. Niektoré mali napríklad
vopred pripravenú tanečnú choreografiu,
na výtvarný odbor prichádzali s vlastnými
kresbami, malí hudobníci si zase s radosťou
vyskúšali nimi vybraný hudobný nástroj
a tí najsmelší nám aj radi zaspievali. Vďaka
väčšej propagácii boli rodičia dostatočne
informovaní o termíne a spôsobe konania
talentových skúšok aj napriek pandémii.
Vzhľadom k tomu sme nábor na základných
školách tento rok riešili rozdávaním
letáčikov. Veľmi nápomocné boli aj pani
učiteľky a vychovávateľky oboch základných
škôl, ktoré informovali rodičov a žiakov.

Touto cestou by som aj rada poďakovala pani
riaditeľkám, že nám podali pomocnú ruku
v tejto situácii.
Cieľom talentových skúšok bola tento rok
orientácia na kvalitu namiesto kvantity.
Naschvál sme nevyhlásili prijímacie skúšky,
naším zámerom totiž nebolo len doplnenie
počtu žiakov. ZUŠ-ky predsa nie sú
krúžky. Naša škola dáva možnosť študovať
deťom s talentom na hudbu, na tanec, na
výtvarné umenie, ale týmto sa to zďaleka
nekončí! Okrem vyučovacích hodín hry na
nástroji a spevu deti raz do týždňa majú
hudobnú náuku, kde sa učia hudobnú teóriu
a dejiny hudby, povinne navštevujú hodiny
korepetície, komornej, alebo štvorručnej hry.
Speváci navyše pôsobia aj v speváckom zbore.
Na týchto hodinách sú pravidelne hodnotení
známkou a každý rok dostávajú koncoročné
vysvedčenie a tým aj možnosť postupu
do vyššieho ročníka. Minimálne dvakrát
do roka musia vystupovať na verejných
koncertoch a tí najšikovnejší sa pripravujú
aj na celoslovenské a medzinárodné súťaže.
Popri škole sa toto všetko nedá zvládnuť
bez talentu a výdrže, a to je iba prípad
hudobného odboru.
Čo sa v tomto školskom roku zmenilo
oproti minulému obdobiu?

– V prvom rade by som chcela spomenúť
jeden z naplnených cieľov, a to založenie
občianskeho združenia pri ZUŠ. Čakajú nás
síce nové výzvy a písanie projektov, no pevne
verím, že nás to výrazne posunie vpred.
Ďalšia
zmena
nastala
v
smere
materiálno-technického zabezpečenia. Do
triedy výtvarného odboru pribudli štyri
veľké policové diely na výtvarné potreby,
tri výkladné skrinky na výstavu výtvarných
prác, štyri veľké stoly na kreslenie. Vďaka
usilovnému pedagogickému zboru sa obnovili
aj stoličky učebne výtvarného odboru.
V rámci brigády pred opätovným nástupom
po prerušení školskej dochádzky sme
pracovali na skrášlení vonkajšieho priestoru
výsadbou ozdobných kríkov a kvetov.
Najvýraznejšia
zmena
však
nastala
v digitalizácii školy. Od septembra škola

prešla na elektronickú triednu knihu
a žiacku knižku. Rodičia ako aj žiaci
dostávajú informácie, vidia známky a
úlohy prostredníctvom EduPage. Aby to
plnohodnotne fungovalo, bolo potrebné
samozrejme zaškolenie učiteľov. Následne boli
dokúpené nové notebooky a ako sponzorský
dar škola získala nové wifi routery. Takto sa
nám podarilo pokryť wifi signálom aspoň
tretinu budovy. Už bolo akurát na čase, aby
došlo k takejto zmene. Situácia na jar nám
ani nedala inú možnosť. Aj keď prechod
na dištančné vzdelávanie prišiel nečakane
a nikto z nás na to nebol pripravený, časom
sa ukázalo, že ono sa to vlastne dá aj inak.
Akým spôsobom bolo zabezpečené
vyučovanie po postupnom zavedení
protiinfekčných opatrení?
– Fakt, že tento školský rok sa nebude veľmi
líšiť od minulého, nám bol od začiatku jasný.
Sprísnenia sa nezastaviteľne množili a bolo
stále komplikovanejšie prispôsobiť sa daným
opatreniam, najmä keď sa menili zo dňa na
deň. Skupinové vyučovanie sme sa snažili
realizovať na školskom dvore, alebo v parku.
Našťastie počasie s nami dlho spolupracovalo.
Ďalšie zmeny nedali na seba dlho čakať.
V októbri sa rozbehla rekonštrukcia strešnej
krytiny na budove, tak sme sa tešili že
konečne budeme mať
„strechu nad hlavou“.
I napriek nepriaznivým
podmienkam
vyplývajúcim zo stavebných
prác sme sa držali plánu
a snažili sme sa pracovať
s deťmi najlepšie ako sa
dalo.
Pri všetkej snahe muselo
byť 12. októbra na základe
usmernenia
MŠVVaŠ
ukončené
prezenčné
vyučovanie v skupinových predmetoch.
Dúfali sme, že aspoň individuálne hodiny
nám vláda nezruší, predsa sme to zvládli aj
v júni bez toho, aby sa žiaci stretávali. Žiaľ,
príbeh sa zopakoval a všetky odbory museli
prejsť na online vyučovanie. Tentokrát však
situáciu komplikuje, že žiaci prvého stupňa sú
poobede ešte v školskom klube, a tak dištančné
hodiny môžu byť realizované až v neskorších
hodinách. Nie je to vôbec ľahké, sme nútení
sa prispôsobovať každému a pritom sa snažiť
udržiavať úroveň. No, ako sa hovorí, všetko
zlé je na niečo dobré. Niekedy treba byť
vďačný aj za to zlé, pretože človek nikdy nevie,
ako dobre to môže nakoniec dopadnúť. Treba
sa na veci pozerať vždy optimisticky.
Vďaka za rozhovor aj za zdravý
optimizmus.
Ladislav Levicky
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ANKETA
Anketa vždy patrila k najpopulárnejším
novinárskym žánrom. Slúži najmä ako prehľad
rozmanitosti názorov a postojov občanov.
Vďaka anketám sa do novín dostávajú názory
občanov „v surovom stave“.
S pribúdajúcim časom však pozorujeme istý
trend: Ľudia sa stále viac boja vyjadrovať verejne
svoje názory. Niektorí rozprávajú, akonáhle
však zapneme diktafón, odvahu stratia. V
ankete okrem vyjadrenia uvádzame len meno a
miniatúrnu fotografiu. Niekto je ochotný uviesť
len krstné meno a iniciálku priezviska, niekto
ani to. A v novinách veľmi hlúpo vyzerá, keď
pri niektorých vyjadreniach fotografia je, pri
niektorých nie je, niekto tam má celé meno,
niekto len krstné a niekto len iniciálky.
Stále viac ľudí sa pritom odvoláva na ochranu
osobných údajov, ale potom na facebooku
o sebe prezradí viac, ako si je sám schopný
uvedomiť.
Ako už bolo uvedené, v ankete ide najmä o to,
aké všelijaké názory na danú tému existujú.
Téma COVID-19 je však taká citlivá, že do
ankety sa odvážili vyjadriť len ľudia, ktorí s
testovaním súhlasia. A to napriek tomu, že sme
sa stretli aj s takými, ktorí v existenciu vírusu
alebo nákazy neveria, alebo ich nepovažujú
za nebezpečné, prípadne s opatreniami a
celoplošným testovaním z rôznych dôvodov
nesúhlasia.
Podľa nás má každý názor svoju hodnotu.
Niekedy sa však stáva, že okolnosti, za akých
anketa vznikla, majú väčšiu výpovednú
hodnotu, než jej obsah.
Alžbeta Jamrišková: Rada
by som bola, aby nás to
obišlo a ak nie, tak aby to
veľmi rýchlo prešlo, aby sme
neboli dlho uzavretí. Treba
ďakovať bohu, že obchody
sú aspoň takto otvorené.

Dodržiavam odstupy, nosím rúško, teraz som
si takéto pekné kúpila, je ako šál, aj ma zakryje
aj zohreje.
Tibor Nagy: Je mi ľúto, že
také niečo vôbec existuje,
ale musíme sa s tým
vyrovnať, popasovať. Ja
verím, že túto zimu to
nejako pretrpíme a potom sa
nájde nejaká vakcína, ktorá
pomôže ľudstvu. Myslím
optimisticky.
Helena Tóthová: Myslím
si, že prvá vlna bola horšia,
teraz to ľudia až tak vážne
neberú. Robia si zásoby a
snažia sa zostávať doma,
potom ich chodí pomenej,
ale nie je to nejako
problematické. V prvej vlne
to bolo trochu problematické s hodinami pre
seniorov ale teraz to jedni i druhí rešpektujú. Ja
osobne si myslím, že by také hodiny nemali byť,
rúška a odstupy považujem
za dostatočnú ochranu.
Katarína: Je dobré že sme
otestovaní, aspoň vieme, na
čom sme.
Gabo:
S
testovaním
súhlasím, po organizačnej
stránke je to trošku
problematickejšie, bol na to
krátky čas. Ale podľa mňa
treba robiť to, čo je nám
povedané, a vyhnúť sa tým
najhorším scenárom. Treba
sa ísť testovať, tak sa ideme
testovať, ak tým pomôžeme niečomu. Rúška a

hygiena sú však základ.
Norbert Kotasz: Ja si
myslím, že testovanie určite
pomôže v spomalení šírenia
nákazy. Malo však byť
trošku lepšie organizované,
aby nestálo vonku toľko
ľudí, lebo je takto vysoká
pravdepodobnosť, že niekto
niekoho infikuje. U seba
som vedel, že to bude asi negatívne, ale myslím
si, že je dobre, že sa testuje. Dobré je aj to, že
ľudia sú slušní, čakajú, nikto nekričí, žiadny
konflikt...
Helena Juhászová: Čakala
som tu od pol desiatej,
už dve hodiny. Ale to je
primerané. Ja si myslím,
že to testovanie určite
prinesie nejaký pokrok.
Organizačne je to dobre
zvládnuté, príjemní ľudia,
veľmi som spokojná.
Jozef Výboch: Teraz mám
vynikajúci pocit, je to
upokojujúce. Váhal som, či ísť,
jednak zo zdravotných a jednak
z vekových dôvodov, veď 10 dní
vydržím doma... Ale nakoniec
som sa rozhodol ísť, aby som
mal istotu. Organizované je to
vynikajúco a bezpečne, nebolo potrebné ani čakať.
Rozhodne to bude mať význam, aj keď výsledky
nie sú presné, ale vyradia a izolujú nositeľov. Ale
mohlo byť viac času na prípravu.
Soňa Rovňaníková: Zatiaľ tu čakám asi
trištvrte hodinu. Myslím si, že otestovanie je
dobré, pretože aspoň približne sa bude vedieť,
koľko je nakazených.
(šh)

Štátnotajomnícky prísľub na rekonštrukciu hlavnej cesty
Podpredsedovia krajov za SMK a Most – Híd
spoločne naliehali na infraštrukturálnu
výstavbu u štátneho tajomníka ministerstva
dopravy. József Berényi, Tibor Csenger
a Károly Pataky rokovali so štátnym
tajomníkom Jaroslavom Kmeťom najmä
o rozvoji cestnej siete na južnom Slovensku.
„Viedli
sme
konštruktívne
rokovanie
v pozitívnom duchu. Vyzdvihoval som najmä
potrebu obnovy cesty Komárno – Nové
Zámky – Nitra prostredníctvom mestských
obchvatov a zvlášť som zdôraznil potrebu
obchvatu Komárna. Rokovali sme aj o úseku
severo-južného európskeho koridoru, ktorý
na základe medzivládnej dohody povedie
pri Šahách a prakticky tým zabezpečí aj
pripravovaný obchvat Šiah. Štúdia dopadov
na životné prostredie je hotová, v roku 2021

sa začne stavebné konanie. Ak bude toto
tempo pokračovať, v rokoch 2023-2024 sa
môže začať výstavba. Cesta R7 by vzhľadom
na spoločenské a dopravné priority mala
obchádzať Nové Zámky z juhu,“ povedal
podpredseda NSK. „Teším sa, že štátny
tajomník bol otvorený, dobre pozná náš región,
v uplynulých mesiacoch ho navštívil viackrát.
Zmienil som sa o potrebe rekonštrukcie cesty I/
76, vedúcej cez Hronovce, Želiezovce aj Šarovce,
keďže zvýšená intenzita nákladnej dopravy
značne zaťažuje ľudí žijúcich pri tejto ceste.
Prisľúbil, že v blízkej budúcnosti bude tento
úsek zrekonštruovaný. Hovorilo sa aj o ceste
I. triedy medzi Plášťovcami a Veľkým Krtíšom.
Jeho „lesný úsek“ je v značne opotrebovanom
stave, prípravy na jeho rekonštrukciu však
vďakabohu finištujú,“ dodal.

Traja podpredsedovia súhlasili so štátnym
tajomníkom v tom, že je potrebné rozvíjať
aj železničnú sieť na južnom Slovensku
a nezabúdať pri tom aj na používanie
maďarského jazyka v železničných službách.
Dôležitou správou z pohľadu nášho regiónu
je začatie rekonštrukčných prác na hrobke
Esterházyovcov, na ktoré poskytol Nitriansky
samosprávny kraj finančnú podporu. Po
zdĺhavom procese zastupiteľstvo NSK
vymenovalo novú riaditeľku Tekovského
múzea, stala sa ňou Henrieta Baliová
z Ipeľských Úľan. Zastupiteľstvo NSK
preklasifikovalo a špecializovalo DSS Platan
v Lontove. Sociálne zariadenie bude odteraz
domovom
psychiatrických
pacientov,
trpiacich najmä schyzofréniou.
Ákos Csonka
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Dosiahnuté výsledky ZŠ Želiezovce v súťažiach a olympiádach
Žiaci našej školy sa zúčastnili rôznych súťaží
a olympiád, ako sú: Matematický klokan,
Matematická olympiáda (5. a 9. ročník),
Všetkovedko, Šaliansky Maťko, Malí botanici,
Dejepisná olympiáda, Chemická olympiáda,
Olympiáda z anglického jazyka a ďalšie literárne
a vedomostné súťaže. Z dôvodu COVID-19
boli vyššie kolá niektorých predmetových
olympiád a vedomostných súťaží zrušené.
II. STUPEŇ:
9. ročník:
Milan Takács – CHEM OL – úspešný riešiteľ
- 11. m.
Július Szajkó – CHEM OL – úspešný riešiteľ
- 12. m
Alexandra Gallová – GEG OL – úspešná
riešiteľka - 20. m.
Michaela Sádecká – DOL – úspešná
riešiteľka - 6. m.
Sarah Sztanková – ANJ OL – úspešná
riešiteľka - 10. m.; DOL - úspešná riešiteľka
- 11. m.
Daniel Rotík – stolný tenis = kolektív 2. m.
Lukáš Varga – stolný tenis = kolektív 2. m.
8. ročník:
Simone Horhíová – Mladí botanici
– úspešná riešiteľka
Soňa Gutyanová – DOL – 2. m. – úspešná
riešiteľka, postup na kraj
Ema Gubíková – DOL – úspešná riešiteľka
- 7. m.
7. ročník:
Patrícia Biela – Šaliansky Maťko – obvod
– 1. m. – postup na okres

Gabriela Stojčeva – Šaliansky Maťko
– obvod – 3. m.
Vojtech Kaňák – stolný tenis – kolektív 2. m.
6. ročník:
Martin Konopka – Šaliansky Maťko – obvod
– 2. m.
Lucia Mokošová – GEG OL – úspešná
riešiteľka 28. m.; Čo vieš o hviezdach –
online – úspešná riešiteľka 4. m. postup na kraj
Tibor Gurvai – GEG OL – úspešný riešiteľ
- 29. m.
Adam Čuvara – TECH OL – úspešný riešiteľ
– 9. m.
Laura Horváthová – DOL – úspešná
riešiteľka – 6. m.
Lea Mihályová - DOL – úspešná riešiteľka
- 8. m.
5. ročník:
Lara Šándorová – Šaliansky Maťko – obvod
1. m. – postup na okres; Mladí botanici
– úspešná riešiteľka
Samuel Szalai – GEG OL – úspešný riešiteľ
7. m.
Zoltán Benefi – Šaliansky Maťko – obvod 2.
m.; GEG OL – úspešný riešiteľ 2. m.; MAT
OL – úspešný riešiteľ 4. m.
Simona Hanulová – MAT OL – úspešná
riešiteľka 14. m.
Norbert Bordán – Čo vieš o hviezdach
– online – úspešný riešiteľ 5. m. – postup na
kraj
Marína Neviďanská – Čo vieš o hviezdach
– online – úspešná riešiteľka okres 3. m.;
úspešná riešiteľka kraj 9. m.

I.STUPEŇ:
2.A
Lucia CSONTOSOVÁ - Šaliansky Maťko
– 2. miesto šk. kolo , 4. miesto obvod. kolo;
Všetkovedko - účasť; Klokanko - účasť
Nela BORDÁNOVÁ - Človek na orbite výtvarná súťaž - 2. miesto v 2. kategórii
Dorina MIHÓKOVÁ - Všetkovedko úspešný riešiteľ
2.C
Michaela ŠONKOĽOVÁ – Všetkovedko
– úspešný riešiteľ; Klokanko – účasť
Matej BIELIK – Všetkovedko – úspešný
riešiteľ; Klokanko – účasť
3.A
Ema ŠÁRIKOVÁ – Všetkovedko – úspešný
riešiteľ; Šaliansky Maťko - 3. miesto šk. kolo;
Klokanko - účasť
Sebastien NÉMETH – Všetkovedko
– úspešný riešiteľ; Klokanko - účasť
3.B
Lara KUKURA – VŠETKOVEDKO ŠKOLY;
Klokanko – účasť
Rebeka HUBERTOVÁ – Šaliansky Maťko
- 1. miesto šk. kolo, 1. miesto obvod. kolo;
Všetkovedko – účasť; Klokanko – účasť
Nela ZIMOVČÁKOVÁ – Všetkovedko
– úspešný riešiteľ; Klokanko - účasť
4.B
Viktória JAHODOVÁ – Šaliansky Maťko – 2.
miesto šk. kolo; Klokanko – účasť
Jakub NOVÁK – Všetkovedko – úspešný
riešiteľ; Klokanko – účasť
Karolína KONOPKOVÁ – Všetkovedko
– úspešný riešiteľ; Klokanko – účasť
Vybíjaná: I. st. – 3.m. okr.

MŠ Lienka po piatykrát získala certifikát a vlajku Zelenej školy

Zelená škola je najväčší environmentálnovýchovný program na Slovensku aj vo
svete. Na Slovensku ho koordinuje Centrum
environmentálnej a etickej výchovy „Živica“
a funguje vďaka podpore Nadácie Slovenskej
sporiteľne. Jeho ciele sú robiť, čo učíme,
učiť inak a zmeny vo fungovaní školy robiť
spoločne – učiteľky, nepedagogickí pracovníci,
rodičia. Počas uplynulých dvoch rokov
sme sa venovali téme: ZELEŇ A ZELENÉ
OBSTARÁVANIE.
Vytýčené ciele sa nám podarilo splniť i
napriek tomu, že sa nám v marci do cesty
postavil Covid-19 a brány našej MŠ sa z
jedného dňa na druhý zatvorili.
V tejto téme sme sa zamerali na zvyšovanie
povedomia o zelenom nakupovaní, zníženie
potravinového odpadu, využívanie lokálnych
potravín v škôlke i v domácnostiach.
K naplneniu cieľov viedli vzdelávacie,
informačné a praktické aktivity. Deti sa učili
o škodlivosti čistiacich prostriedkov, spoznali
piktogramy – ich význam a škodlivosť na

zdravie a prírodu.
Naše poznatky sme priniesli i do práce.
Zakúpili a vyrobili sme vlastné EKO čistiace
prostriedky, ktoré sa úspešne začali používať
pri upratovaní priestorov MŠ, dokonca
niektoré nápady sa uchytili i v rodinách detí.
Jedno z vydarených aktivít bol aj „Deň
nenakupovania“ , kde sme rodičom i širokej
verejnosti aktivitami a propagačnými
plagátmi ukázali, že čas strávený v obchodoch
sa dá využiť zmysluplne s rodinou. Pomocou
rovesníckeho vzdelávania a divadielka
„Tajomstvo kuchára Pokrívku“ sa učili o
plytvaní potravinami a ako tomu predchádzať,
šetriť pri nakupovaní a varení. Prečo využívať
lokálne a sezónne výrobky – sú zdravé, chutné,
bez chemikálií, konzervantov a nezanechávajú
za sebou uhlíkovú stopu. Veľkým zážitkom
pre naše detičky bol pobyt na včelej farme
p. Jókayho, ktorého cieľom bolo poukázať na
význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania
krajiny. Mali jedinečnú príležitosť nahliadnuť
na život včiel a včelára. Zúčastnili sa pôsobivej

prednášky s ukážkami a ochutnávkami
rôznych druhov medu. Mali možnosť si
vyskúšať včelársku kuklu a zoznámili sa so
základnými pomôckami ako dymák.
Zaujímavé bolo i spoločné pečenie a varenie
z plodov z vlastných záhrad. Varilo sa lečo,
kečup, zavárali si jablká a hrušky, upiekli
cuketový koláč a sušili vlastné jablká. Bavila
nás i príprava chutných nátierok a pečenie
medovníčkov, ktoré sme v poobede spoločne
s rodičmi ozdobili.
Deti si priniesli svoje obľúbené recepty, z
ktorých sme zostavili dve kuchárske knihy
pod názvom „Zdravé Vianoce“ a „Mňamky
zo záhradky“.
Na propagáciu komunity a verejnosti sme
využívali nástenky, plagáty a informačné panely.
Na záver ešte toľko: v našej MŠ sa snažíme
naučiť deti, rodičov a verejnosť konať tak,
aby všetko, čo robíme, malo čo NAJMENEJ
NEPRIAZNIVÝ VPLYV NA PRÍRODU A
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Koordinátorka: Gizela Kováčová
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Putovný pohár do Hronoviec
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Dňa 13. septembra sa na strelnici v
Želiezovciach uskutočnil okresný prebor o
Putovný pohár OPK (obvodnej poľovníckej
komory). Prihlásilo sa 11 trojčlenných
družstiev, ktoré súťažili v trojboji americký
trap, 15 rán, zajac na prieseku, 10 rán a
oblúkové strelište, 15 rán.
V súťaži družstiev sa na prvom mieste
umiestnilo PZ Hubert Hronovce v zložení
Boženík–P. Németh–R. Németh, na 2. mieste
skončili Lesy SR v zložení Dupaj–Krajniak–
Palic, na 3. mieste nezaradení poľovníci v
zložení Gráf–Melicher–Jakab.
V súťaži jednotlivcov bol najlepším Július
Gráf s nástrelom 36 bodov zo 40 možných,
druhý bol Ján Boženík, ktorý dosiahol 35
bodov a tretí skončil Erik Krajniak s 34
bodmi. Na fotke prvý zľava Július Gráf,
potom víťazné družstvo. Ľudovít Vanek

Mladé talenty
mali výnimku

V sobotu 17. októbra bola na strelnici v Želiezovciach
organizovaná súťaž v športovej streľbe O pohár primátora
mesta Želiezovce. Prihlásilo sa 35 strelcov, ktorých však
následne telefonicky informovali, že súťaž sa neuskutoční,
keďže do platnosti medzitým vstúpil zákaz zhromažďovať sa.
Súťaž sa uskutoční, keď pominú hrozby šírenia koronavírusu
a zákaz zhromažďovania.
Nariadenie umožňovalo zhromažďovať sa maximálne šiestim
ľuďom, čomu dokázali vyhovieť len v kategórii kadetov.
Zostali teda traja mladí strelci, ktorí sa zúčastnili finále súťaže
o pohár KMTS (klub mladých talentovaných strelcov) v
kategórii kadeti.
Strieľalo sa z malokalibrovej pušky systémom nástrel + 2×10
rán na 50 metrov. Zvíťazil Martin Vékony zo Želiezoviec s
nástrelom 197 bodov z 200 možných. Na 2. mieste skončila
Danka Fekečová z Tekovských Lužian, ktorá dosiahla len
o bod menej, tretí skončil Richard Šuchter zo Želiezoviec s
nástrelom 136 bodov.
Ľudovít Vanek

Július Gráf štvrtý na
majstrovstvách SR

Dňa 15. septembra sa v Trnave-Štrky
uskutočnili majstrovstvá SR v športovej
streľbe v kategórii veteránov. Súťaže sa
zúčastnilo 16 strelcov do 65 rokov a 11
strelcov v kategórii superveteránov nad 65
rokov. Okres Levice zastupoval Július Gráf
zo Želiezoviec (na fotke), ktorý skončil
na 4. mieste po rozstrele s Milošom
Kopunecom, keď obaja získali 85 bodov.
Rozstrel určil aj víťaza Jozefa Ďuračku
a Aloisa Goisera, keď obaja dosiahli 92
bodov. V kategórii superveteránov zvíťazil
Vojtech Varga s nástrelom 92 bodov.
Ľudovít Vanek
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Zo života ZŠ Želiezovce
Škola ožila tancom

Aj v tomto neľahkom období je v našej škole o zábavu postarané.
V jeden krásny slnečný deň areál školy ožil tancom Jerusalema
dance, čím žiaci i učitelia vyjadrili spolupatričnosť a solidaritu so
všetkými postihnutými vírusom Covid 19.

Talenty v našej škole

V októbri sa začali práce na prístavbe a rekonštrukcii materskej školy
v Mikule. V prvom kroku boli vybudované základy plánovanej prístavby budovy.
(foto: gb)

A Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola tanulóinak
versenyeredményei...
9→

Pósa Lajos Rajzverseny: Szekeres Lilien, 4. B – 2. hely.
XII. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat: Bobál
Alexandra, 9. oszt. – elismerő oklevél.
Ex Libris Hlohovec nemzetközi képzőművészeti verseny: Szabó
Dorina, 8. A – a Zselízi Városi Könyvtár díja.
XIX. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny: Pásztor
Nóra, 5. A – 3. hely, Szántó Rita, 6. B – elismerő oklevél.
„Krásy môjho regiónu“ – Trstena város rajzpályázata: Díjazottak:
Raj Krisztián, 4. B, Urbán Kiara, 4. B, Zajacz Dorina, 4. B, Hemela
Dániel, 4. B, Szekeres Lilien, 4. B, Antal Tamás, 4. B, Sunyík Zsófia, 6. B,
Szántó Rita, 6. B, Raj Tamara, 6. B, Kovács Kloé, 7. oszt., Streda Bálint,
8. A, Tóth Krisztián, 8. A, Molnár Dóra, 8. B, Szalai Martina, 8. B, Čatlóš
Tamás, 9. oszt., Szabó Lívia, 9. oszt., Šarovecky Dorina, 9. oszt., Ábel
Fanni, 9. oszt., Vavro Evelin, 9. oszt.
Makettkészítés (Felkészítő tanár: Főző Zoltán)
Szlovákiai banokság: Repka Alexandra, 8. A – 2. hely, Sógor Bálint
Marcell, 8. B – elismerő oklevél.
Plastiková zima – nemzetközi verseny: Sógor Bálint Marcell, 8. B
– elismerő oklevél.
Testnevelés, sport (Felkészítő tanárok: Duchoň Gábor, Köteles Péter,
Markovics Imre)
Mezei futóbajnokság, Garamkálna (egyéni verseny): Snírer Tamás,
8. B – 10. hely, Tanai Ákos, 8. A – 39. hely, Hudák Zsófia, 8. B – 23. hely,
Nagy Andrea, 5. A – 38. hely.
Mezei futóbajnokság, Garamkálna (csapatverseny, fiúk): 9. hely. A
csapat tagjai: Snírer Tamás, 8. B, Tanai Ákos, 8. A.
Mezei futóbajnokság, Garamkálna (csapatverseny, lányok): 12.
hely. A csapat tagjai: Hudák Zsófia, 8. B, Nagy Andrea, 5. A.
Floorball, járási elődöntő, Léva: 2. hely. A csapat tagjai: Kaszmán
Tamás, 8. A, Kozák Nikolas, 7. oszt., Lacko Roman, 8. B, Lakatos Imre,
8. A, Molnár Balázs, 8. B, Molnár Gábor, 9. oszt., Streda Bálint, 8. A,
Tanai Ákos, 8. A, Tóth Krisztián, 8. A.
Gyermekatlétika, Ipolyság (csapatverseny): 2. hely. Csapattagok:
Kozák Viktória, 4. A, Potocki Karin, 4. A, Zajacz Dorina, 4. B, Alt
Gergely, 3. A, Lakatoš Ondrej, 3. B, Antal Tamás, 4. B, Hemela Dániel,
4. B.
Járási sakkverseny: Kaszmán Tamás, 8. A – 3. hely.
összeállította: Horváth Géza

Talentované deti sa prejavia nielen v školských súťažiach, ale svoje
schopnosti si merajú aj v rôznych mimoškolských podujatiach.
Takto prezentujú svoju húževnatosť a snahu niečo v živote dokázať.
Súrodenci Samuel Kóša (5. B) a Norbert Kóša (8. A) sa každoročne
zúčastňujú medzinárodnej súťaže Word cup v karate. V septembri
Samuel vybojoval 1. miesto a Norbert sa umiestnil na 2. mieste.
Na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov a juniorov v Trnave
štartoval žiak 8. A triedy Ivan Černý. Súťažil v hode kladivom a vrhu
guľou. V oboch disciplínach získal 3. miesto.
Žiak 9. B Dávid Struhár sa zúčastnil pretekov Spartan Race Kids,
ktoré sa konali v areáli Malinô Brdo pri Ružomberku. Po zdolaní
náročnej trate získal medailu a tričko finisher.

Loptou ku zdraviu
ZŠ v Želiezovciach sa opakovane zapája do projektov, ktoré podporujú
zdravý životný štýl. Rodičovské združenie pri ZŠ, Mierová 67,
Želiezovce s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zrealizovalo
projekt Loptou ku zdraviu v Želiezovciach v sume 600 eur. Zakúpené
športové pomôcky sú pripravené na používanie počas hodín telesnej
výchovy po uvoľnení opatrení z dôvodu Covid 19.
(ZŠ)

Államtitkári igéret...
7→

egyetértett abban is, hogy a Dél-Szlovákián áthaladó vasútvonalat is
fejleszteni kell nem elhanyagolva a vasúti szolgáltatások területén a
magyar nyelvhasználat lehetőségét sem.
A régiónkat érintő további fontos hír a megyével kapcsolatban,
hogy megkezdődtek a restaurálási munkálatok a zselízi
Esterházy-mauzóleumon, melyhez Nyitra Megye Önkormányzata
nyújtott anyagi támogatást. Továbbá hosszas folyamat után Nyitra
megye önkormányzata új igazgatót nevezett ki a lévai Barsi Múzeum
élére az ipolynyéki származású Bali Henrietta személyében. Továbbá
a megyei testület átminősítette, specializálta a lontói Platán idősek
otthona státusát. A szociális intézmény ezentúl egyéb pszichiátriai
betegségben, főleg skizofréniában szenvedő páciensek gondozó
intézménye lesz.
Csonka Ákos

Želiezovský spravodajca

Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Tlač: Regra Kovan, Štúrovo
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.

Zselízi Hírmondó

Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata,
nyilvántartási szám: 00 307 696
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Főszerkesztő: Levicky László
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70,
e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: Regra Kovan, Párkány
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

2020 november

Želiezovský spravodajca 11

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 €

1 083 437,06 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

92 472,74 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 227 196,80 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

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: 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: 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.: 20. novembra a 16. decembra.
Z obchodov: 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)

Megemlékezés

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce

„A gyertyák lángja imbolyogva ég,
Fejünk felett felhős, szomorú az ég.
Ezernyi emlék, mely lelkünkben él,
Fáj a szívünk, hogy örökre elmentél!“

Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Prevádzková doba zariadenia
od 29. októbra do 31. marca

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk halálának
harmadik évfordulóján

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Dóka Sándorra
Zselízről.

Szerető felesége, lánya. fia,
menye, veje, unokái és dédunokái

8:00 - 16:00 hod.
Zatvorené
8:00 - 16:00 hod.
Zatvorené
8:00 - 16:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
Zatvorené

(20-10)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

Monošová, Martina: Miluje nemiluje idem (Marenčin, 2014)
Andrea a Kristína, ktoré si jedna o druhej myslia „svoje“, by si
navzájom nijako neprekážali. No osud chcel, aby sa ich životy
ironicky popreplietali do zmotanca, v ktorom sa končia aj
omnoho silnejšie ženské priateľstvá.
Sun-c‘: Umenie vojny (Citadella, 2013)
Dotýka sa takmer všetkých vojenských teórií, akými je
stratégia, psychológia, meteorológia, topografia, ale aj politika,
ekonómia, história, filozofia...Je to len pár tisíc slov, ale dajú sa
aplikovať v modernom svete na všetky stratégie.
Carle, Eric: Nenásytná húsenička (Zelený kocúr 2012)
Ako môže byť hladná malá húsenička, ktorá sa práve vyliahla z
vajíčka? Verte či neverte, zjedla by hoc aj celý svet! Jednoduchý
text, ktorý opakujúcimi sa vetnými frázami naučí deti počítať,
rozpoznávať ovocie a iné dobroty a nakoniec im ukáže aj
jeden z najkrajších prírodných javov.
Knihy sú z projektu Knižky z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-

Roberts, Nora: Sötét örvények (Gabo, 2019)
Kívülről nézve a Lakeview Terrace-i ház tökéletesnek tűnik,
ahogy a Bigelow család is. De a felszín alatt sötét dolgok
rejtőznek. Az erőszakos apa és a diszfunkcionális anya
terrorizálja a tizenéves Zane-t és Brittet.
Fejős Éva: Margarita (Erawan 2019)
Mi történne, ha egy napon kivétel nélkül mindenkinek
megmondanád, amit gondolsz róla? Ha az összes e-mailedet,
sms-edet, Facebook-üzenetedet őszintén válaszolnád meg?
Zorka, a regény hősnője egy este, felháborodva és minden
mindegy-alapon megteszi ezt.
Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka (Pagony 2020)
Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatkozik: egy igazi
kalandra vágyik! Folyton történeteket talál ki, álmodozik, de
hiába: az osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját,
és ő gyakran magára marad.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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Szeptember 13-án a zselízi lőtéren rendezték
a Körzeti Vadászkamara vándorserlegéért
folyó járási bajnokságot. Tizenegy 3-tagú
csapat jelentkezett,akik háromtusában mérték
össze tudásukat: amerikai koronglövészetben
(15 lövés), futónyúl-lövészetben (10 lövés), és
skeetlövészetben (15 lövés).
A csapatversenyben az első helyen a lekéri
PZ Hubert végzett, Boženík–P. Németh–R.
Németh összeállításban, 2. az Állami Erdészet
Dupaj–Krajniak–Palic összeállítású csapata,
3. pedig a Gráf–Melicher–Jakab összeállítású,
nem besorolt vadászokból álló csapat lett.
Az egyének versenyében a legjobbnak Gráf
Gyula bizonyult a lehetséges 40-ből 36
pontot elérve, második helyen Ján Boženík
végzett, aki 35 pontot ért el, harmadikként
pedig Erik Krajniak állt a dobogóra 34
ponttal. A felvételen balról Gráf Gyula és
a győztes csapat.
Vanek Lajos

A fiatal tehetségek
kivételt kaptak

Október 17-én a zselízi lőtéren rendezték volna meg a Zselíz
város polgármesterének serlegéért kiírt sportlövő-versenyt.
A versenybe 35-en jelentkeztek, akiket azonban telefonon
arról értesítettek, hogy a verseny elmaradt, mivel időközben
gyülekezési korlátozást vezettek be. A versenyt majd akkor
tudják megtartani, amikor megszűnik a koronavírus-járvány
terjedésének veszélye és a gyülekezési tilalom.
A rendelkezés szerint legfeljebb 6 fő találkozhatott, és ezt
csak a kadétok versenyében tudták megvalósítani. Három
fiatal lövész maradt tehát, akik a verseny döntőjében a
Fiatal Tehetséges Lövészek Klubjának serlegéért küzdöttek a
kadétok kategóriájában.
Kiskaliberű puskával versenyeztek, 50 méteres távon (2 x 10
lövés). A zselízi Martin Vékony nyert, a lehetséges 200-ból
197 pontot szerezve. A 2. helyen a nagysallói Danka Fekečová
végzett, aki egy ponttal kevesebbet szerzett, a harmadik
helyet a 136 pontos zselízi Richard Šuchter szerezte meg.
Vanek Lajos

Gráf Gyula 4. lett az
országos bajnokságon
Szeptember 15-én Nagyszombatban
(Štrky)
tartották
a
sportlövészek
országos
veterán
bajnokságát.
A
versenyen részt vett (65 éves korig)
16 lövész, valamint a szuperveteránok
(65 év felett) kategóriájában további
11 lövész. A Lévai járást a zselízi
Gráf Gyula képviselte (a képen), aki
a Miloš Kopuneccel vívott szétlövés
után (mindketten 85 pontosak voltak)
a 4. helyen végzett. Párharc döntött az
első helyről is, mivel Jozef Ďuračka és
Alois Goiser is 92-92 pontot szereztek.
A szuperveteránok kategóriában Varga
Béla nyert 92 ponttal.
Vanek Lajos

8

2020. november

Zselízi Hírmondó

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak
versenyeredményei a 2019/2020-as tanévben
A COVID-19 világjárvány a tanulmányi
versenyekre is hatással volt. Sok versenyt
meg sem rendeztek, néhányat pedig a
2020-as év őszi hónapjaira halasztották.
A zártkörű versenyek közül törölni kellett
több szavalóversenyt, a matematikai
olimpia járási versenyeit a 6—8. osztályosok
részére, a Pitagorasz-versenyt, a Katedra
Matematikaverseny
országos
döntőjét,
a
„Klokan”
matematikaversenyt,
a
„Hétmérföldes” meseversenyt és számos
sportversenyt. A járványhelyzet ellenére
megrendezett versenyeken az Alapiskola
tanulói idén is kiválóan szerepeltek.
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő
tanárok: Dóka Erika, Duba Annamária,
Erdélyi Tünde, Gubík Mária, Kaszmán Zoltán,
Sajka Mária)
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny: Farkas Dezső Alex, 4. B – bejutott
a megyei elődöntőbe. További körzeti
eredmények: Goga Veronika, 4. A – 1. hely,
Szelle Márk, 3. B – 2. hely, Hudák Zsófia, 8. B
– 2. hely, Sógor Bálint Marcell, 8. B – 3. hely,
Szekeres Lilla, 2. A – 3. hely, Blanár Réka,
3. B – különdíj, Meliska Dominika, 3. B
– különdíj.
Kincsőrző Művészeti Fesztivál (országos
eredmények): aranysávosok: Sógor Bálint
Marcell, 8. B, Hereng Orsolya, 5. A, Pásztor
Nóra, 5. A, Szekeres Lilla, 2. A, Goga Veronika,
4. A, Lojda Zoja, 4. A, Nagy Stefánia, 4.
A, Potocki Karin, 4. A, Duba Orsolya, 4.
A; ezüstsávosok: Lakatoš Denis, 4. A,
Hudák Zsófia, 8. B, Farkas Dezső Alex, 5. B;

bronzsávosok: Cserba Bianka, 6. A, Goga
Vivien, 6. A, Chen Jiuan, 6. A, Kicsindy
Krisztián, 6. A, Riedly Bence Levente, 6. A.
Katedra Irodalomverseny (bejutottak az
országos döntőbe, de az országos döntő
elmaradt): Ábel Fanni, 9. o., Vavro Evelin, 9. o.,
Šarovecky Dorina, 9. o.
Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő
(országos döntő): A csapat 6. helyen végzett.
A csapat tagjai: Kotrus Nikolett, 7. o., Csikós
Friderika, 7. o., Potocki Linda, 8. B.
Szlovák nyelv és irodalom (Felkészítő tanár:
Sajka Zsuzsanna)
„Poznaj slovenskú reč!“: Szabó Lívia, 9. o.
– részt vett a járási versenyen.
Matematika (Felkészítő tanárok: Duba
Annamária, Erdélyi Tünde, Mokos Éva, Sokol
Zsuzsanna, Szelle Emőke, Tar Myrtil)
Matematikai olimpia (járási eredmények):
Levicky Máté István, 9. o. – 9. hely, Čatlóš
Tamás, 9. – 16. hely, Kapusta Barnabás, 5. A –
58. hely. (A 6—8. évfolyamok járási versenye
a koronavírus-járvány miatt elmaradt.)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei
eredmények): Raj Tamara, 6. B – 5. hely, Raj
Krisztián, 4. B – 12. hely, Jašák Kevin, 6. A
– 15. hely, Nyustyin Dominik, 3. A – 20. hely,
Szelle Márk, 3. B – 24. hely
Kenguru Matematikaverseny (NyugatSzlovákia): Raj Tamara, 6. B – 1. hely, Raj
Krisztián, 4. B – 7. hely, Jašák Kevin, 6. A
– 9. hely, Mangult Dávid, 3. A – 13. hely,
Sógor Bálint Marcell, 8. B – 16. hely, Repka
Alexandra, 8. A – 22. hely, Meliska Dominika,
3. B – 27. hely, Streda Bálint, 8. A, 27. hely,

Nyustyin Dóra, 3. A – 28. hely, Nyustyin
Dominik, 3. A – 32. hely, Kotrus Gabriel, 2. A
– 36. hely, Szelle Márk, 3. B – 37. hely, Pásztor
Nóra, 5. A – 37. hely, Okoš Máté Zsolt, 7. oszt.
– 37. hely, Kaszmán Tamás, 8. A – 39. hely,
Tóth Krisztián, 8. A – 39. hely, Potocki
Karin, 4. A – 40. hely, Tomašovský Péter, 5. B
– 40. hely, Potocki Linda, 8. B – 43. hely, Šuba
Zsombor, 7. oszt. – 45. hely
Katedra Matematikaverseny. A levelező
fordulókban sikeresek voltak, bejutottak
az országos döntőbe, de a döntő elmaradt:
Kapusta Barnabás, 5. A, Fábik Viktor, 6. B,
Jašák Kevin, 6. A, Kicsindy Krisztián, 6. A, Raj
Tamara, 6. B, Trgiňa Marcell, 6. B, Sógor Bálint
Marcell, 8. B, Čatlóš Tamás, 9. oszt.
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny. A levelező
fordulókban sikeresek voltak, bejutottak
az országos döntőbe, de a döntő elmaradt:
Čatlóš Tamás, 9. oszt., Levicky Máté István, 9.
oszt., Vavro Evelin, 9. oszt.
Képzőművészeti nevelés (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva, Sajka Mária)
„Človek na orbite“ – a Zselízi Városi
Könyvtár és a lévai Barsi Csillagvizsgáló
által
meghirdetett
rajzverseny:
1.
helyezettek: Raj Krisztián, 4. B, Urbán Kiara,
4. B, Repka Alexandra, 8. A, Kovács Bence,
8. A; 2. helyezettek: Lábsky Melinda, 4. B,
Szántó Rita, 6. B; 3. helyezettek: Sunyík Zsófia,
6. B, Lojda Zoja, 4. A, Éder Máté, 4. A; a
Zselízi Könytár díja: Raj Tamara, 6. B, a Barsi
Csillagvizsgáló díja: Cserba Bianka, 6. A.
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Fejlesztőeszközökkel emeli oktatási színvonalát a Cimbora Óvoda
Hosszas előkészületek és kálvária után
idén végre új otthonában kezdhette meg az
oktatást a Cimbora Óvoda. Az intézmény
évek óta helyszűkével és nem megfelelő
környezettel
küszködött,
mígnem
a
Református Egyház segítségével be nem
kapcsolódtak a magyar kormány Kárpátmedencei óvodafejlesztési programjába.
Ennek keretén belül az egyház megvásárolta
a magyar gimnázium korábbi – üresen álló
– épületét, átalakította az előírásoknak és
az igényeknek megfelelően, és bölcsődét
alapított benne, mely mellett bőségesen elfér
a magyar tanítási nyelvű óvoda is, így az ma
már a legkorszerűbb közegben fejtheti ki
tevékenységét.
A komplexum felszereltsége és számos
új tényezője mellé a Csemadok Zselízi
Alapszervezete jóvoltából egy modern
fejlesztőeszköz-parkkal is gazdagodott, mely
a Bethlen Gábor Alap támogatásából valósult
meg. A projektfelhívás a Magyarországgal

szomszédos országokban működő civil
és egyházi szervezetek gyermekbarát
tevékenységének támogatására irányult,
melybe a Csemadok Zselízi Alapszervezete
kapcsolódott be a Cimbora Óvoda társult
partnerségében.
A pályázat „A többnyelvűség nem
hátrány, hanem ajándék” címet viselve
a többnyelvűség előnyeire igyekezett
fókuszálni, hogy a vegyes családból
származó gyermekek számára is bátran
válasszák a magyar oktatási intézményeket.
A projekt részeként olyan fejlesztő-,
javarészt technikai eszközöket szereztek be,
melyekkel a szakpedagógusok fokozni tudják
az oktatás-nevelés színvonalát. A projekt
összköltsége 400 ezer forint (1200 €).
„A projektből egy kis bábszínházat létesítünk,
mely óvodánkban egy külön helyiségben kap
helyet. Ezzel a gyermekbarát tevékenységeket
szeretnénk fejleszteni, segítve a gyermekeket
az önmegvalósításban. Minden ilyen

megkeresésnek és lehetőségnek örülünk,
hisz ezzel egyre magasabb szintre emelhetjük
óvodánk színvonalát” – mondta el ezzel
kapcsolatban Csókás Gabriella, az óvoda
igazgatónője.
A projekt részeként továbbá készül
egy hatástanulmány, melyben a vegyes
házasságban élő szülők óvoda- és
iskolaválasztási
szokásait
szeretnék
megvizsgálni. Több eset is igazolja ugyanis,
hogy sok vegyes házasságból származó
gyermeket íratnak szlovák tanintézményekbe,
sőt, ez a magyar családokban is előfordul.
Bevett gyakorlat továbbá az is, hogy magyar
tannyelvű óvodába, majd a továbbiakban
szlovák iskolába adják egyes szülők a
gyermekeiket. A kutatás során azt vizsgálják
meg a szakemberek, hogy a vacilláló
szülők vajon milyen változástatások és
bővülő szolgáltatások hatására íratnák be
gyermekeiket magyar oktatási intézménybe.
Csonka Ákos
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ANKÉT
Az ankét mindig is az egyik legkedveltebb
újságírói műfaj volt. Elsősorban a lakosság nézetei
és álláspontja sokszínűségének szemléltetését
szolgálja. Az ankétban „nyers állapotban” jutnak
az emberek nézetei az olvasó elé.
Az idő múlásával azonban furcsa trendet
figyeltünk meg: az emberek egyre inkább félnek
véleményüket hangoztatni. Néhányan elmondják,
de amint bekapcsoljuk a diktafont, elveszítik a
bátorságukat.Az ankétban az elhangzottak mellett
a név és egy kis fotó szerepel. Néhányan csak a
keresztnevüket és a vezetéknevük első betűjét,
mások még azt sem hajlandók megadni. És az
újságban nem jól mutat, ha egyes véleményeknél
van fénykép, másoknál nincs, valahol az egész név
szerepel, máshol pedig csak a keresztnév vagy a
kezdőbetűk.
Egyre többen a személyiségi jogaikra hivatkoznak,
ezután pedig a facebookon akár többet is elárul
magáról, mint képes lenne tudatosítani.
Az ankéton arról is szó van, hogy egy témát több
szemszögből is bemutassunk. A COVID-19 olyan
érzékeny téma, hogy az ankéton csak olyanok
voltak hajlandóak megszólalni, akik egyetértettek
a teszteléssel. Mi olyanokkal is találkoztunk, akik
nem hisznek a vírus vagy a járvány létezésében,
illetve nem tartják veszélyesnek, esetleg nem
értenek egyet az intézkedésekkel, sem különféle
okokból az országos teszteléssel.
Szerintünk minden nézet a maga módján
értékes. Az is megesik, hogy az ankét
készítésének
körülményei
nagyobb
jelentéssel bírnak, mint maga a tartalom.
Alžbeta Jamrišková: Örülnék, ha elkerülne
bennünket ez a járvány, de ha ez nem
lehetséges, akkor legalább
nagyon gyorsan legyünk
túl rajta, hogy ne legyünk
sokáig bezárva. Hálát adok
Istennek, hogy az üzletek
legalább nyitva vannak.
Betartom a távolságot,

hordom a maszkot – éppen vásároltam egy
szépet magamnak, olyan, mint a sál, betakar
és melegít.
Nagy Tibor: Sajnálom, hogy
egyáltalán létezik ilyesmi,
de meg kell vele küzdenünk.
Remélem, hogy ezt a telet
valahogy túléljük, aztán
találnak védőoltást ellene,
ami segít az emberiségnek.
Optimista vagyok.
Tóth Ilona: Szerintem az első hullám rosszabb
volt, most az emberek már nem veszik olyan
komolyan. Tartalékolnak, igyekeznek otthon
maradni,
kevesebben
járkálnak az utcán, de nincs
nagy gond. Az első hullám
alatt
problematikusabb
volt a helyzet, az időseknek
szóló idősávokkal, de most
mindenki
respektálja.
Szerintem nem kellenek az
idősávok, a maszk és a távolságtartás éppen
elegendő.
Katarína:
Jó,
hogy
leteszteltettük magunkat,
legalább tudjuk, mi a
helyzet velünk.
Gabo:
Egyetértek
a
teszteléssel, a szervezéssel
már akadtak gondok, kevés
volt rá az idő. De szerintem
azt kell tennünk, amit
mondanak és elkerülni a
legrosszabb forgatókönyvet.
Ha menni kell tesztelni,
hát elmegyünk, ha ezzel
segítünk. A szájmaszk és a

higiénia viszont az alap.
Soňa Rovňaníková: Kb. háromnegyed órája
várok. Szerintem a tesztelés jó dolog, mert
legalább megközelítőleg fogjuk tudni, mennyi
a fertőzött.
Jozef Výboch: Most jó érzésem van,
megnyugtató. Mérlegeltem,
hogy
jöjjek-e,
egyrészt
egészségügyi okokból, másrészt
a korom miatt, hiszen 10
napig kibírom otthon... Végül
azonban úgy döntöttem,
jövök, hogy biztos legyek a
dolgomban. Nagyszerűen és
biztonságosan szervezték, nem kellett várakozni.
Biztosan lesz jelentősége, még ha az eredmények
nem is pontosak, de kiiktatják és izolálják a
vírushordozókat. Lehetett volna több idő az
előkészületekre.
Helena Juhászová: Fél tíztől
két órán át várakoztam. De
ez méltányos. Úgy gondolom,
hogy a tesztelés előrelépést
jelent majd. Szervezésileg jól
megbirkóztak vele, kellemes
emberek, elégedett vagyok.
Kotasz Norbert: Szerintem
a tesztelés biztosan segít, és lassítja a járvány
terjedését. Azonban jobban megszervezhették
volna, hogy ne alakultak
volna ki hosszú sorok, mert
nagy a valószínűsége, hogy
valaki valakit megfertőz.
Magamról tudtam, hogy
negatív eredményem lesz,
de úgy gondolom, jó, hogy
tesztelnek. Jó az is, hogy az
emberek illedelmesen várakoznak, senki nem
kiabál, nincs konfliktus...
Števo Hečko

Államtitkári igéret a főút felújítására
Az MKP és a Híd megyei alelnökei együtt
szorgalmazták a közlekedési infrastrukturális
fejlesztéseket a közlekedési minisztérium
államtitkáránál. Berényi József (MKP), Csenger
Tibor (MKP) és Pataky Károly (Híd) megyei
alelnökök tárgyalást folytattak a közlekedési
minisztérium államtitkárával, Jaroslav Kmeťtyel. A megbeszélés főleg a Dél-Szlovákiát
érintő úthálózat-fejlesztésről szólt.
„Egy nagyon pozitív kicsengésű, konstruktív
tárgyalás volt. Én főként a Komárom–
Érsekújvár–Nyitra útszakasznak a városok
elkerülésével történő felújításának a fontosságát
szorgalmaztam, külön kiemelve a komáromi
elkerülőút szükségességét. Az államtitkár ígéretet
tett a tervezési munkálatok folytatására. Továbbá

a találkozó témája volt az észak—déli európai
közlekedési folyosónak az az útszakasza is, amely
a magyar—szlovák kormányközi egyeztetések
alapján Ipolyság mellett halad majd, ezzel
gyakorlatilag megoldódik az Ipolyságot elkerülő
út is, melynek előkészületei már folyamatban
vannak. A környezetvédelmi hatástanulmány
már lezárult, a 2021-es évben pedig elkezdődik
az építési engedélyezési eljárás. Ha ez az ütem
folytatódik, akkor 2023/24-ben elkezdődhet
a kivitelezés. Az R7-es út nyomvonalának
a társadalmi és közlekedési prioritásokat
tekintve Érsekújvártól délre kellene húzódnia”
– nyilatkozta az alelnök. „Örülök, hogy az
államtitkár nyitott volt a kérdés megvitatására,
jól ismeri a régiónkat, az elmúlt hónapokban

többször is ellátogatott hozzánk. Így felvetettem
számára a Lekér—Zselíz—Sáró felé haladó I/
76-as főút felújításának szükségességét is, mivel
a megnövekedett teherforgalom miatt a főút
mellett élők komoly viszontagságoknak vannak
kitéve a forgalomzaj miatt. Az államtitkár
ígéretet tett, hogy a közeljövőben megvalósul
ennek az útszakasznak a rekonstrukciója is. Az
ugyancsak I. osztályú útnak minősülő, Palásttól
Nagykürtös felé vezető útról is szó esett. Az
ennek részét képező „erdei szakasz” nagyon rossz
állapotban van, ennek felújítási előkészületei hála
Istennek már az utolsó stádiumban vannak”
– tette hozzá.
A három megyei alelnök és az államtitkár
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Az ember sohasem tudhatja, milyen jól is végződhet a dolog
Horváth Dianával, a zselízi Franz Schubert
Művészeti Alapiskola igazgatónőjével arról
beszélgettünk, mi újság az iskolában, hogyan
alkalmazkodnak a járványellenes intézkedések

miatt kialakult új helyzethez.
Hány tanulóval kezdték ezt a tanévet?
– A tavalyi tanév különleges volt abból
a szempontból, hogy összességében nagyon
sok gyerek iratkozott be az első évfolyamokba.
Nálunk is hasonló volt a helyzet. Sajnos, a
tanév végén több tanulónk idő előtt befejezte
a tanulmányait amiatt, hogy át kellett térni
a távoktatásra, így elveszett a diákokkal való
személyes kontaktus. Az idei tanévben a
gyermeklétszám hasonló a tavalyihoz. Néhány
gyermek egyszerre több részlegünket is
látogatja vagy több tantárgyat is tanul. Jelenleg
az egyes részlegeken a következő a helyzet:
zenei részleg 134 tanuló, képzőművészet 77,
tánc 42, összesen tehát 253 tanulónk van.
Elsősorban az a célunk, hogy olyan formában
biztosítsuk az oktatást, hogy a gyerekek ne
veszítsék el az érdeklődésüket.
Milyen
tapasztalataik
voltak
a
tehetségvizsgákkal?
– Megállapíthatom, hogy nagyon kellemesek.
A legtöbb szülő tényleg felelősségteljesen
állt hozzá, gyermekeiket felkészülten hozták
magukkal. Néhányuknak volt pl. előre elkészített
tánckoreográfiája, a képzőművészeti részlegre
saját rajzokkal érkeztek, a kis zenészek pedig
örömmel próbálták ki az általuk kiválasztott
hangszert, és a legkisebbek örömmel dalra
is fakadtak. A nagyobb reklámhadjáratnak
köszönhetően a szülők a járványhelyzet
ellenére kellőképpen voltak tájékoztatva a
tehetségvizsgák időpontjáról és módjáról.
Erre való tekintettel idén nem toboroztunk
az alapiskolákban személyesen, csak röplapok
segítségével. Nagyon segítőkészek voltak
mindkét alapiskola tanítói és nevelői, akik
tájékoztatták a szülőket és a gyerekeket.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
igazgatónőknek is, hogy segítőkezet nyújtottak

nekünk ebben a helyzetben.
A tehetségvizsgák célja a mennyiség helyett
inkább a minőség irányába tolódott. Tudatosan
nem hirdettünk meg felvételi vizsgát, nem
az volt a szándékunk, hogy feltöltsük a
diáklétszámot. A művészeti alapiskola nem
szakkör. Iskolánk lehetőséget ad a tanulóknak,
arra, hogy zenei, tánc-, képzőművészeti
tehetségüket továbbfejlesszék, de ennél sokkal
többre is. A tanítási órákon kívül, melyeken
a hangszerjátékot, az éneket sajátítják el,
hetente egyszer zeneórájuk is van, amelyen
zeneelméletet, -történetet tanulnak, kötelezően
látogatják a korrepetálási órákat kamarajátékból
vagy négykezesből.Az énekesek részt vesznek az
énekkarban is. Ezeken az órákon rendszeresen
osztályozzák őket, minden évben kapnak év
végi bizonyítványt, ami feljogosítja őket a
következő évfolyamba lépésre. Évente legalább
kétszer fel kell lépniük nyilvános koncerten, a
legügyesebbek felkészülnek az országos vagy
nemzetközi versenyekre. Az iskola mellett
mindezt nem lehet győzni tehetség és kitartás
nélkül, és most még csak a zenei részlegről
beszéltünk.
Mi változott meg
ebben a tanévben
az elmúlt évekhez
képest?
– Elsősorban szeretném
megemlíteni
egy
beteljesült álmunkat:
létrehoztunk
a
művészeti alapiskola
mellett egy polgári
társulást. Új kihívások,
projektírás vár ránk,
de bízom benne, hogy
mindez előbbre visz bennünket.
Változás állt be továbbá az anyagi-műszaki
felszereltségünket illetően. A képzőművészeti
osztályba négy nagy polcrendszer érkezett az
eszközök elhelyezésére, három kiállító szekrény
a munkák bemutatására, négy nagy asztal
a rajzoláshoz. A szorgalmas tantestületnek
köszönhetően megújultak a képzőművészeti
részleg tantermében a székek is.
A megszakított tanítást követő újraindítás
előtt a kinti terület szépítésén fáradoztunk,
díszbokrokat és virágokat ültettünk.
A
legjelentősebb
változás
az
iskola
digitalizációjában következett be: szeptembertől
áttértünk az elektronikus osztálykönyvre és
ellenőrzőre. A szülők és a gyerekek az EduPage
segítségével kapják meg az információkat,
láthatják az osztályzatokat és a feladatokat. És
hogy mindez zökkenőmentesen működhessen,
be kellett tanítani a pedagógusokat. Új
laptopokat vásároltunk és szponzori ajándékként
az iskola új wifi routereket is kapott. Ily módon
sikerült az épület egyharmadát wifi kapcsolattal

lefedni. Éppen ideje volt, hogy változást érjünk
el e téren. A tavasszal bekövetkezett helyzet
nem hagyott számunkra más lehetőséget. Bár a
távoktatás váratlanul ért bennünket, senki nem
volt felkészülve rá, idővel beigazolódott, hogy
másképp is lehet.
Milyen módon biztosították az oktatást
a járványellenes intézkedések fokozatos
bevezetését követően?
– Az a tény, hogy az idei tanév nem fog sokban
különbözni az elmúlt tanévtől,a kezdetektől világos
volt számunkra. A szigorítások megállíthatatlanul
gyarapodtak, és egyre bonyolultabb lett
alkalmazkodni az óvintézkedésekhez, főleg, mert
napról napra változtak. A csoportos oktatást
megpróbáltuk a szabadban, az iskolaudvarban
vagy a parkban lebonyolítani. Szerencsére ezt az
időjárás sokáig lehetővé tette. További változások
is jöttek. Októberben megkezdődött az épületünk
tetőszerkezetének felújítása, így aztán örültünk,
hogy újra „tető kerül a fejünk fölé”. Az építkezés
miatt adódott kellemetlenségek ellenére tartottuk
magunkat a tervekhez, próbáltuk a gyerekekkel a
legjobb munkát végezni.

Minden igyekezetünk ellenére október 12-én
az oktatási minisztérium rendelkezése alapján
befejeződött a csoportos tantárgyak jelenléti
oktatása. Reménykedtünk abban, hogy a
kormány legalább az egyéni órákat nem szünteti
be, ez járható út volt júniusban is, mert így a
növendékek nem találkoztak egymással. Sajnos,
megismétlődött a tavaszi forgatókönyv, át kellett
térnünk az online oktatásra. Ezúttal azonban a
helyzetet bonyolítja,hogy az alsó tagozatos tanulók
délután az iskolai klubban vannak, ezért nem
vehetnek részt a távoktatásban, amit későbbre kell
tennünk. Egyáltalán nem könnyű, kénytelenek
vagyunk mindenkihez alkalmazkodni, és
mindemellett tartani a színvonalat is. De ahogy
mondani szokták: minden rosszban van valami
jó is. Néha hálásnak kell lenni ezért a rosszért is,
mert az ember sohasem tudhatja, milyen jól is
végződhet a dolog. Optimistán kell a történéseket
szemlélni.
Köszönöm a beszélgetést és az egészséges
optimizmust.
Levicky László
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rendezvények még nem teszik jobbá az
életet, főleg, ha a közösségből kevesen
érdeklődnek iránta, kevesen támogatják.
Ugyanez vonatkozik az üzletre vagy a
vendéglőre is. Nehezen érhet el itt bármit a
polgármester vagy egy polgári társulás. Ha
azonban üzletet-bizniszt jelentene, biztosan
akadna egy magánvállalkozó. Persze, ez az
eszmefuttatás a koronavírus-járvány idején
egyáltalán nem időszerű.
Végül ráakadtunk egy beszédes úrra, Nagy
Tibor egykori képviselőre. Megosztotta
velünk a véleményét, és elkísért bennünket
egy darabon. Nem panaszkodott, inkább
reálisan
értékelte
a
lehetőségeket,
miközben megerősített bennünket abban
az meggyőződésünkben, hogy az életmód
megváltozása az oka annak, hogy az

A nemrég bezárt élelmiszerüzlet
embernek hiányérzete támad.
„A kultúrház mögött építették fel nemrégiben
a többrendeltetésű sportpályát. A helyi
fiatalok ritkán használják. Valamikor régen,

amikor én fiatal voltam, négy óra körül
mindannyian találkoztunk a focipályán.
Ma meg az egyik a számítógép előtt ül, a
másiknak meg nincs kedve. Ha találkoznak
is ketten-hárman, nem fociznak.”
Közösen próbáljuk megfejteni, mire
panaszkodnak a legtöbbet a szódóiak, mi
az, ami hiányzik nekik. Néhányan sorolják:
üzlet, járda, csatornahálózat, kocsma…
Mi haszna volt a szódói sétánknak? Ami
az újságeladást illeti, nagyon kevés. Ami
az ankétot illeti, szintén nem sok. Talán
a felismerés, hogy a szódóiaknak főleg
az hiányzik, ami mindenki másnak: a
környék iránti érdeklődés, talán bátorság
és akarat a véleményük kimondására, több
polgári kezdeményezés és manapság kicsit
több optimizmus.
Števo Hečko

Virágárusok a kijárási tilalomról
A mindenszentek előtt bevezetett kijárási
tilalom talán legjobban a virágárusokat
sújtotta. Megkérdeztük néhányukat, hogyan
birkóztak meg a helyzettel.
Naturka Virágüzlet, Beňo
Zoltán:
Váratlanul ért bennünket ez a helyzet. A
nyitvatartás meghosszabbításával reagáltam
pénteken, október 23-án, ám a vevők
megszokták,
hogy
csak
ötig vagyunk
n y i t v a ,
nem
jöttek
nag yobb
számban,
felesleges volt.
A következő
napokban
sem
jöttek
sokan. Kaptunk megrendeléseket, amelyeket
– mint máskor is – házhoz is szállítunk, de
ez kevés volt. Az élővirág-megrendeléseket
le kellett mondanom, és sok művirág
is raktáron maradt. Sok rózsa, liliom is
megmaradt. Amellett, hogy virágüzletem
van, más üzletekbe is szállítok, ezért ezek az
intézkedések kétszeresen is érintettek. Sok
virágot ki kell majd dobnom, ahogy tavasszal
is... Tegnap gombázni voltam napközben.
Ha korábban valaki azt mondta volna, hogy
virágárus létemre lesz időm mindenszentek
előtt gombázni, biztos kinevettem volna. Most
azonban nem sok kedvem van nevetni.
Dekor & Kvety M, Černák Mária: Váratlanul
ért ez a helyzet. Úgy reagáltam, ahogy talán
a legtöbb üzlettulajdonos, mindent, amit
lehetett, kipakoltam az üzlet elé, és próbáltam
eladni. Pénteken sok mindent sikerült
eladnom, de össze sem lehet hasonlítani

például a tavalyi
mindenszentek
előtti
állapottal.
S z o m b a t o n
m i n d e n k i
élelmiszert vásárolt,
kevés vevőm volt,
és a következő
hét is így telt. Az
emberek megállnak,
de
bizonytalanok
voltak,
hogy
mehetnek-e
a
temetőbe, így aztán
kisebb volt a vásárlási kedv. Arra számítok,
hogy a helyzet egy ideig változatlan marad,
de mivel bizakodó ember vagyok, bízom
benne, hogy karácsonyra már rendeződik a
helyzet, hogy az illetékesek okos döntéseket
hoznak, hiszen ez a jelenlegi helyzet senki
számára nem jó, az emberek is zavarodottak.
A helyzetre a webes megjelenéssel is
reagálunk, jelen vagyunk a facebookon,
és honlapunk is van. Szívesen házhoz is
szállítjuk az árut, akár hétvégén is.
Sokol Virágkereskedés, Sokol László:
Nehezen birkóztunk meg a kialakult
helyzettel, sok árut szereztünk be erre
az időszakra. Október utolsó hete az
üzlet szempontjából a legerősebb, arra
számítottam, hogy csak az ünnepek után
adnak ki ilyen rendelkezést.
Október 23-án, pénteken tovább nyitva
tartottunk, de az emberek hozzászoktak,
hogy öt órakor zárunk. Így is olyan
sokan jöttek, mint máskor egész héten.
Szombaton már érvényben volt a kijárási
tilalom, itt voltunk, de az emberek nem
jöttek. Igazságtalanságnak tartom, és ez

nem csupán az én véleményem, hogy az
élelmiszer-áruházláncok
üzleteit
akár
1000–5000 ember is látogathatja naponta,
mi pedig senkit sem engedhetünk be.
Módosítottuk a nyitvatartást, és ha valaki
saját felelősségére bejön, kiszolgáltuk. Az
árut az autóhoz
is ki tudjuk
vinni,
ezzel
nem
sértünk
meg semmilyen
intézkedést,
hiszen
mi
árulhatunk,
csak a vevőknek
tilos bejönni.
Már
évek
óta házhoz is
szállítjuk az árut, sokan igénybe is veszik ezt
a szolgáltatást Zselízen és a környéken is.
Feldolgozta: (ik)

Helyreigazítás

Lapunk múlt havi, októberi számában
megjelent Csalódás és köszönet című
cikkében
helytelenül
közöltük
a
közelmúltban bezárt szódói élelmiszerüzlet
eladónőjének nevét. A Szántó Éva
vállalkozó által üzemeltetett bolt készséges
és
megbízható
eladónőjét
helyesen
Szalma Mónikának hívják. Tőle és lapunk
olvasóitól is ezúton elnézést kérünk a
tévedés miatt, és hozzátesszük, hogy az
eladónő megbízhatóságáról lapunk szódói
értékesítésével
kapcsolatos
többéves
együttműködésünk idején személyesen is
meggyőződtünk.
Levicky László,
főszerkesztő
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Szódón nem csak a koronáról...

Gyakran esik szó a nagyobb városok az újságot, és megkérdeztük a véleményét.
közelében fekvő falvakról, ahol ugyan Nemcsak a járványról és a közelgő országos
nem csökken a lakosok száma, de nincs tesztelésről, hanem a szódói életről is.
semmiféle közösségi élet. Egész családok Néhányan nagyon kritikusan nyilatkoztak a
költöznek oda, szülők, akik a városban szódói viszonyokról és a városi vezetésről.
dolgoznak, beviszik reggelente gyermekeiket Rámutattak arra, amit magunk is
az iskolába, a városban vásárolnak, és ott is tapasztaltunk: „Nézzék meg az üres utcákat.
élnek társadalmi életet. A helyiek számára ők Mindenki otthon ül. A többiek munkában
idegenek, akik a faluba csak aludni járnak, és vannak, ha visszajönnek, otthon ülnek ők
semmilyen módon nem vesznek részt
a helyi közösség életében. Ez esetben
olyan falvakról van szó, melyek saját
önkormányzattal rendelkeznek.
Mi a helyzet azonban azokkal a
községekkel, melyeket más községekkel
egyesítettek, vagy a városhoz csatoltak?
Mitől függ a társadalmi élet intenzitása a
községben vagy a közösségen belül?
Hasonló
kérdések
foglalkoztattak
nemrég Szódón egy szürke hétköznapon
a falu utcáit járva. Ebbe a városrészbe
több okból látogattunk el. Kitört a
Szódót 1976-ban csatolták Zselízhez. Az egykori
koronavírus járvány második hulláma,
helyi nemzeti bizottság (községi hivatal), mögötte
mi pedig ankétot készítettünk az ott
a kultúrház
lakók körében. Ezen felül Szódón
bezárták az élelmiszerüzletet, ami egyúttal is. Itt nincs hová menni. Ha a polgármester
az egyedüli hely volt a városrészben, ahol valamit csinál, azt csak Zselízen teszi. Szódó
lapunkat megvásárolhatták az olvasók, így meg egy holt falu.”
aztán néhány friss lapszámmal elindultunk a Az idősebbek másfajta Szódóra emlékeznek.
Egy falura, ahol működött a mezőgazdasági
szódói utcákat róni.
A szinte üres utcán találkoztunk egy úrral, szövetkezet, volt helyi nemzeti bizottság,
aki az udvara előtt gereblyézte össze a iskola, óvoda, saját focicsapat és kastély, ahol
szülészet működött, kiszolgálva az egész
faleveleket.
„Én a híreket nem nézem, csak a focit. környéket. Mindez fokozatosan elveszett.
Ha a televízióban elkezdenek beszélni a Végül bezárt a kocsma is, majd idén az
koronavírusról, azonnal átkapcsolok egy élelmiszerbolt is.
sportcsatornára. Nem érdekel. Túlságosan Évekig tartott ez a folyamat, sőt évtizedekig,
pesszimista minden hír. 79 éves vagyok, a összefüggött a társadalmi változásokkal és az
életmód általános változásával.
tévében csak a Duelt és a focit nézem.”
Így nyilatkozott az időszerű helyzettel Például azok, akik átélték a nyolcvanas
kapcsolatban, de az ankétban nem kívánt részt éveket, biztosan emlékeznek arra, hogy a
venni. Folytattuk hát sétánkat az üres utcán, Szódói sétánkról tömören beszámoltunk
ha belebotlottunk valakibe, kínáltuk neki
Juhász
András
polgármesternek.

Veszélyes lehet átkelni a főúton. Sűrű
a forgalom, sok a kamion. Jól jönne
a szódóiaknak egy járda, legalább a
transzformátortól az autóbuszmegállóig.

vasútállomás a város egyik legforgalmasabb
helye volt. A vonatok és az autóbuszok
sűrű forgalma, a kocsma, újságosbódé…
Az öreg épületet lebontották, az újat soha
nem használták ki, mert 1989 után minden
gyorsan megváltozott. Csökkent az utasok
száma, megritkultak az autóbuszjáratok,
megszüntették a városi buszt, sőt egy ideig a
vasúti közlekedést is. A vasútállomás a napok
nagyobb részében eseménytelen helynek
számít.
Szódón sem egyik napról a másikra történt a
változás. Bár az utcákon kevés ember fordul
meg, időnként elhajt egy-egy autó, vagy
gyerekek bicikliznek. Az emberek sokkal
gyakrabban használják az autót, mint a
múltban. Leginkább a városban vásárolnak
be. Már az újságot is megvették a városban,
vagy valamelyik hozzátartozójuk beszerezte.
A kultúrház előtt találkoztunk egy kedves
asszonnyal, aki szívesen fejtette ki véleményét
az ankétban, de szólt a szódói helyzetről is:
„Igen, az üzletet bezárták. Én sem nagyon
jártam oda. Kicsi volt a választék, sok
mindenük nem volt. Ha nem rendeltük meg
előre a kenyeret, nem kaptunk. Közel lakom
a buszmegállóhoz, megvárom a buszt, a
szupermarket előtt szállok le, bevásárolok,
és egy vagy két órán belül a busszal vissza is
vagyok. Tehát a kisbolt nekem nem nagyon
hiányzik.”
Volt egy kis mozgás a temető előtt, ahol az
egykori élelmiszerbolt helyén kis ipari övezet
alakult ki. A temetőben találkoztunk néhány
emberrel, főleg idősebbekkel. Egy részük
közlékeny, mesél, mások panaszkodnak.
Nemcsak a polgármesterre, de a szódói
aktivistákra is, akik az elmúlt években
megpróbálkoztak egy kis életet vinni a
városrészbe.
Igaz, hogy az időnkénti kulturális-társadalmi

Mindegyik konkrét probléma ismert volt
számára, és rögtön kifejtette véleményét
velük kapcsolatban:
„A vállalkozásokat nemigen tudjuk
befolyásolni, nem parancsolhatjuk
meg senkinek, hogy nyisson valahol
kocsmát. Nemrégiben tárgyaltam a
lévai Coop Jednotával, a Petőfi utcai
új épületről, ahol felajánlottam nekik a
szódói kihasználatlanul álló könyvtár
helyiségeit – ígéretesnek tűnik a helyzet.
Lehet, hogy Szódó központjában jobban
működne az üzlet. Ami pedig a járdát
illeti, meglesz. Tudom azonban, hogy
utána is érnek majd bírálatok, mert az
ott levő betonoszlopokat nem tudjuk
áthelyezni, és a járdán elég nevetségesen néznek majd ki. Az emberek panaszkodnak, jogukban
áll. Csak az bánt, hogy gyorsan elfelejtik, mi volt a helyzet két vagy hat évvel ezelőtt…”
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COVID-19 tesztelés: 0,34 százalékos...
1→

az adminisztratív személyzet védőruháit.
A tesztelés két napja alatt a mintavételi
csapatok összes tagjának biztosítottuk a napi
háromszori étkezést és frissítőt” – nyilatkozta
i. Ábel Gábor, a városi válságstáb tagja. A
városi hivatal dolgozói folyamatosan tartották
a kapcsolatot az egyes mintavételi csapatok
parancsnokaival, készségesen reagáltak a
tesztelés folyamatosságát biztosító mindenféle
kérésre, és néhány mintavételi pont
parancsnokának szállásáról is gondoskodtak.
Szombat: hosszú sorok kígyóztak
Már szombat reggel nyilvánvalóvá vált:
nagy a tesztelés iránti – persze, bizonyos
értelemben kikényszerített – érdeklődés. A
város honlapján szombat délben közzétett
tájékoztatás szerint az emberek már egy
órával a teszthelyszínek megnyitása előtt
hosszú sorokban várakoztak a bejáratoknál.
„Mintavételi személyzet mindenhol megfelelő
számban van jelen, az összes mintavételi
ponton három tagú egészségügyi személyzet,
valamint az adminisztratív munkaerő végzi a
feladatát. A tesztelés folyamatának gyorsaságát
főleg a tesztekre való várakozás korlátozza,
ezért délelőtt 11:00 óráig az egyes helyszíneken
110–150, a sportpályán 200-tól is több tesztet
végeztek el. Délelőtt hosszú sorok alakultak
ki a helyszínek előtt, amelyek többségén kb.
2 óra volt a várakozási idő. A leghosszabb
sor a művelődési otthon előtt alakult ki,
ahol helyenként a közeli lakóház mellett
vezetve egészen a szupermarket parkolójáig
ért. A teljességhez hozzátartozik, hogy ott
két mintavételi pont üzemelt, így a sor is
gyorsabban fogyott” – tájékoztatott a városi
honlap, amely délután további információkat
is közölt a teszteltek számáról és az egyes
pontok előtti várakozási időről. Az első két
pozitív eredményt szombaton délelőtt a
sportpályán jegyezték fel.
Érdekes volt, hogy a hosszú sorokban állók
sztoikus
nyugalommal,
fegyelmezetten
várakoztak, ugyanakkor bizonyos belső
feszültség volt látható az embereken. Bár
nem mindannyian lelkesedtek az országos
tesztelés ötletéért, az ilyenkor elképzelhető
közös felháborodás elmaradt. Míg a
tesztelésre várakozás közben a megszólítottak
többsége nem akart nyilatkozni, a tesztelési
pontok kijáratánál, negatív tanúsítvánnyal a
zsebükben sokkal közlékenyebbek voltak az
emberek. Abban általában egyetértettek, hogy
a tesztelés hasznos, azonban másként látták
a szervezés színvonalát. Véleményét Lakatoš
Zsigmond is megosztotta velünk, ő azonban
szombaton nem állt sorban, a művelődési
otthonnal szemben találkoztunk vele a
járdán: „Az egész tesztelés jó ötlet volt, hogy
a fertőzést visszafogjuk, nagyon köszönöm

Matovič miniszterelnöknek és a kormánynak.
Ha nem lett volna ilyen ingyenes tesztelés,
nem mindenkinek lett volna arra pénze, hogy
leteszteltesse magát. Egyetértek viszont a
köztársasági elnökkel is, hogy ha valaki esetleg
nem jut be, ne legyen korlátozva. Nem jó, hogy
ezt nem vették figyelembe. Úgy döntöttem,
hogy vasárnap megyek a tesztelésre, remélem,
kevesebben lesznek, nem
szeretnék sorban állás közben
elkapni valamit.”
Szombaton az öt helyszínen
2517
lakost
teszteltek
le.
Közülük
471-en
Garammikolán, 763-an a
sportpályán, 460-an a T18-as
tornateremben látogattak el a
mintavételre, 356, illetve 467
érdeklődőt pedig a művelődési
otthonban teszteltek le.
Vasárnap: felszabadultabb
második nap
A vasárnapi szemergésben nem alakultak
ki sorok a mintavételi pontok előtt. Míg
szombaton helyenként két óra is volt a
várakozási idő, vasárnap mintha teljesen más
világ virradt volna, mindenhol várakozás nélkül
lehetett bejutni a mintavételi helyszínekre.
Egész nap ez volt a helyzet, és ez a teszteltek
számában is visszatükröződött. Vasárnap 661
személyt teszteltek le, ami alig több, mint a
szombati szám egynegyede. Este 21:00 óra

után a mintavételi pontokon nyugalom honolt,
a csapatok a tesztelés hivatalos végét várták.
Látogatásunkkor a művelődési otthonban az
utolsó teszteket értékelték ki, a sportpályán
egyetlen késlekedőről számoltak be, a többi
mintavételi ponton befejezték a tevékenységet.
Annak ellenére, hogy vasárnap felszabadultabb
tempóban dolgoztak a tesztelésre jelentkezők
kisebb száma miatt, a tesztelők nem igazán
tudtak pihenni a védőruhákban, és este
meglátszott rajtuk a kétnapos erőfeszítés
miatti elgyötörtség. A személyzet fáradtsága
és a kevés pozitív eset miatti jókedve érdekes

könnyed eufórikus hangulatot idézett elő,
amely egyes helyszíneken erősebben, máshol
visszafogottabb formában volt érzékelhető.
Furcsa volt, hogy a sportpályán sokkal
gyorsabban teszteltek, mint az összes többi
helyszínen. Ezt a szolgálatot teljesítő személyzet
azzal magyarázta, hogy sok helyet tudtak
biztosítani az eredményekre való várakozásra,

ezért több tesztet voltak képesek elvégezni
az eredményekre való várakozás nélkül.
Pozitív benyomásait a sportpályán létesített
mintavételi pont parancsnokra, Škrha Rastislav
osztotta meg velünk: „Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult az egész akció sikeréhez. Mind
a lakosoknak, akik nagy számban jöttek el a
tesztelésre, mind pedig az egyes helyszíneken
szolgálatot teljesítő személyzetnek. Külön
szeretném megköszönni a sportpályán dolgozó
mintavételi csapatunknak, nagyon jó volt velük
együttműködni. Ha lesz második tesztelési
forduló, ismét velük szeretnék dolgozni.”
És végül az eredmények
A tesztelés két napja alatt Zselízen 3178
személyt teszteltek le, és csupán 11 esetben
mutattak ki pozitív eredményt. Ez azt jelenti,
hogy Zselíz az egyik legalacsonyabb pozitív
aránnyal rendelkező település, hiszen a
tesztelteknek csupán 0,34 százaléka volt pozitív.
A legtöbb érdeklődő a sportpályán ment el a
tesztelésre, ahol 901 mintát vettek le. A T18-as
tornateremben 529 személyt, Garammikolán
619, a művelődési otthonban az egyik állomáson
514, a másikon 615 érdeklődőt teszteltek le. A
művelődési otthonban volt a város egyetlen
olyan mintavételi pontja, ahol a két nap alatt
egyetlen pozitív mintát sem találtak.
A Lévai járás a pozitív tesztek 0,53 százalékos
arányával a 0,7% alatti járások közé került,
amelyek a központi válságstáb határozata
szerint kivételt kaptak a tesztelés második
fordulója alól. A negatívan teszteltek november
2-ától a biztonsági intézkedések betartása
mellett nagyobb szabadságot élvezhettek a
kijárásban, például az üzletek látogatása terén,
valamint elsősorban továbbra is járhattak
munkába.
Levicky László
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Támogatás a kastély...
1→

Jóváhagyta néhány Schubert utcai telek
eladásának szándékát három érdeklődő
vagyonjogi
helyzetének
tisztázása
érdekében, miközben a telkek egységárát
7,56 eurós négyzetméterenkénti árban
állapította meg.
A képviselők jóváhagyták a város mint
projekt-partner és a Magyar Nemzeti
Múzeum mint vezető projekt-partner
közti partnerségi szerződés megkötését A
város vonzerejének és versenyképességének
növelése a 21. században a Z és Y
generáció bevonásával a kulturális örökség
megújításába elnevezésű pályázat ügyében.
A
szlovák—magyar
együttműködési,
határon átívelő pályázat zselízi része az
Esterházy-kastély
részleges
felújítását
célozza meg. A határozat része volt az
is, hogy a város különítsen el a jövő
évi költségvetésben 300 ezer eurót a
kastély északkeleti épületszárnya feletti
tetőszerkezet javítására arra az esetre, ha a
kastélyt érintő másik pályázati forrásból, az
ún. Norvég alapból nem sikerül támogatást
nyerni. Képviselői kérdésre Juhász András
polgármester megvilágította az intézkedés
hátterét. „A kastély felújítására három
forrásból
kérvényeztünk
támogatást
– a kulturális minisztériumból, a
Norvég alapból és az Interreg határon
átnyúló együttműködési programból. A
minisztériumból nem kaptunk támogatást.
A Norvég alapból a tetőszerkezet, -burkolat
és a födém felújítására ígértek támogatást.
Erről még nincs írásos megerősítés,
ugyanakkor ezeket a munkákat kell először
elvégezni, és csak azután a másik pályázatból
fedezett északkeleti, hátsó szárny felújítását.
Hogy aláírhassuk a partnerségi szerződést,
és ne veszélyeztessük a felújítást és a
projekt-partnert, de mégsem veszítsük el
a pályázati forrást, biztosítékként szerepel
a határozatban, hogy az említett szárny
feletti tetőszerkezet javítására a jövő évi
költségvetésben elkülönítjük a szükséges
összeget. Röviden: a mindeddig meg nem
erősített pályázatból fedezett munkákat
kell előbb elvégezni, miközben megerősített
fedezetünk a másik projektből származik.”
Gabriela Bieliková szakelőadó tájékoztatta
a jelenlevőket, hogy röviddel a testületi ülés
előtt megerősítették a kormányhivatalból
a Norvég alapból megpályázott összeg
megítélését. Képviselői kérdésre válaszolva
Gubík Emese osztályvezető elmondta:
az Interreges pályázat keretében a város
kiadásait utólag, a Norvég alap esetében
előlegezve fizeti ki. Csenger Tibor javasolta,
hogy a testület hagyja jóvá a határozatot,
és megemlítette, hogy a város által

megelőlegezett, de utólag a pályázatból
kiegyenlített kiadásokra felvett hitel nem
növeli a város hitelkitettségének összegét, az
önrész finanszírozásának hitele viszont igen.
Ezt a város közgazdásza is megerősítette, aki
elmondta: a kormány kamatmentes hitelének
elfogadása után a város hitelkitettsége 39,04%.
„A költségvetési gazdálkodási törvény
ugyan ebben az esetben 60%-os határról
rendelkezik, ám már az 50%-os kitettségnél
hitelkorlátozási intézkedéseket ír elő. A
visszatérített tételek megelőlegezésére felvett
hitel nem növeli a keretet, csupán az önrész.
A szennyvízcsatorna-rendszer építésének
pályázata 400 ezer eurós önrészt követel
meg, ami növeli majd a hitelkitettséget.
Az említett 50%-ig jelenleg 657 ezer eurós
tartalékunk van. Ha összeszámoljuk ezt a
400 ezer eurót az Interreg pályázat 20 és a
Norvég alap pályázatának 40 ezer eurójával,
olyan határhoz közelítünk, ahol igyekeznünk
kell, hogy ne érjük el az 50%-ot” – jelentette
ki Monika Tomeková. Hozzátette, hogy ezek
a mutatók a város rendes bevételei szerint
alakulnak, amelyek jelentős növekedésére a
következő években nem számíthatunk. Polka
Pál megjegyezte, hogy a város a következő
időszakban valószínűleg nem tudja majd
a lakosok minden kérését teljesíteni, ezért
olyan témáknak kell figyelmet szentelnie,
amelyek mintegy megsimogatják a lakosság
lelkét, és a kastély kérdése éppen ilyen.
Csenger Tibor szerint a következő években
30–42 milliárd euró érkezik az országba, egy
része a régiónkba. Nagy esélye lesz az olyan
pályázatoknak, amelyeket már elindítottunk,
és amennyiben a kastély felújítása is ilyen
lesz, kilátásba helyezhető, hogy további
támogatásokat kaphatunk a munkák
folytatására.

Rövidesen befejeződik
a tetőfelújítás

„Hektikus, bizonytalansággal teli időket élünk.
Az élet itt azonban nem állt meg, tovább
dolgozunk az elkezdett beruházásainkon, és
folytatjuk a tervezett tevékenységünket“ –
mondta a polgármester azzal a bejelentésével
kapcsolatban, hogy a művészeti alapiskola
tetőszerkezetének felújítása gyorsan halad,
és immár befejező fázisába ért. Juhász
András azt is megemlítette, hogy a város
közbeszerzést tervez a további felújítási
munkák
kivitelezőjének
kiválasztására,
amelyek
során
pályázati
forrásból
négyosztályos óvodává és bölcsödévé alakítják
át az objektumot. „Mindent megteszünk azért,
hogy óvodásainkat ismét e falak közt tudjuk,
egyúttal megfelelő helyiségeket találjunk
a művészeti alapiskolának és a speciális
alapiskola itt elhelyezett osztályainak. Ennek
az intézménynek az ügyében felvettük a
kapcsolatot a megyei önkormányzattal, a
megfelelő időben más termeket ajánlunk fel
nekik” – tette hozzá a polgármester, aki szerint
az óvoda átköltöztetését követően az egyik
alapiskola konyhájáról biztosítanák az étkezést
az intézménynek. Kitért a művészeti alapiskola
elhelyezésére is, amelyet távlatilag a kastélyban
tudna elképzelni. „A Štúr utcai objektumban
étkező és ételkiadó helyiség is lesz, a konyha
elhelyezéséről azonban még döntenünk
kell. A megoldás vagy a magyar alapiskola
konyhájának– ez esetben új bejáratot kell
kialakítanunk, például a parkoló oldaláról –
vagy a megfelelő kapacitású szlovák alapiskola
konyhájának igénybe vétele lenne.”
(ik)
A testület tudomásul vette a határozatok
teljesítéséről és a városi rendőrség
szeptemberi
tevékenységéről
szóló
beszámolót.
(ik)

Vita a tesztelés
előkészületeinek jegyében
A kijárási tilalomra reagálva a város ideiglenesen bezárta a hulladékgyűjtő-udvart, és arról
is döntött, hogy a nagy terjedelmű és az elektromos hulladék gyűjtése az őszi nagytakarítás
keretében nem valósul meg az eredeti időpontban, erről tájékoztatott a városi hivatal
vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályvezetője. Haris Péter az októberi önkormányzati
ülés vitájában hozzátette, hogy a gyűjtőudvart az országos tesztelés után újra megnyitják, az
őszi nagytakarítást pedig új időpontban tartják meg.
A vita további részében Csenger Tibor megköszönte a polgármesternek és a városi
hivatalnak a Rozmaring és a Schubert utca kereszteződése körüli bonyodalmak rendezését, és
megállapította, hogy a gépkocsik már nem parkolnak ott rendezetlenül. Sokol László a város
hétvégi tesztelésre való felkészültségéről való érdeklődésére Haris Péter vázolta az aktuális
helyzetet, elmondta, hogy az eredeti 6 mintavételi pont 5-re csökkent, és hogy a város teljes
mértékben felkészült mindenféle felszerelés kiszállítására az egyes helyszínekre. Csenger Tibor
arról számolt be, hogy elkészült Nyitra megye kerékpáros közlekedési stratégiája, amelyben
szerepel a Zselíz és Párkány közötti (Árok-major érintésével a Garam keleti partján haladó)
szakasz útvonalának kijelölése. Juhász András polgármester végezetül felkérte a képviselőket,
hogy vegyenek részt a tesztelés népszerűsítésében.
(ik)
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Az idősebbek másfajta Szódóra emlékeznek.
Egy falura, ahol működött a mezőgazdasági
szövetkezet, volt helyi nemzeti bizottság,
iskola, óvoda, saját focicsapat és kastély, ahol
szülészet működött, kiszolgálva a széles
környéket. Mindez fokozatosan elveszett.
Végül becsukott a kocsma is, majd idén az
élelmiszerbolt is.
(Bővebben a 4-5. oldalon.)

Hogyan érintette
a kijárási tilalom
a zselízi
virágárusokat?

5

COVID-19 tesztelés: 0,34
százalékos meggyőző
eredmény
A COVID-19 országos tesztelés első és
– az eredményekre való tekintettel – egyetlen
fordulóját Zselízen különösebb fennakadások
nélkül bonyolították le. A rendkívül rövid
határidők és az előkészületek során tapasztalt
bizonytalanság helyenként megkérdőjelezték a
tömegeket mozgósító akció sikerét. A hétvége
közeledtével elsősorban az egészségügyi
dolgozók hiánya fenyegetett. Emiatt előbb
országos viszonylatban két naposra szűkítették
az eredetileg három napos megmozdulást,
majd Zselízen az eredeti hatról ötre
csökkentették a mintavételi pontok számát.

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

Ankét: hogy
látják a zselíziek a
koronavírus-járvány
második hullámát?
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Októberi önkormányzati ülés

Garammikola és Szódó körzetét összevonták,
és ide tartozott Nagypuszta, Karolina és Rozina
is. A város elképzelése szerint az összevont
körzetek mintavételi pontja Szódón lett volna,
mert a mikolai óvodában a kapacitásbővítési
pályázat keretében már megkezdődtek
az új épületszárny építési munkálatai, ám
a katonai hatóságok végül mégis ezt az
épületet hagyták jóvá. „A hétvégére minden
szükséges feltételt megteremtettünk, a városi
hivatal biztosította a szükséges felszerelést,
többek közt a biztonsági és védőeszközöket,
→3

Támogatás a
kastély részleges
felújításának
A kijárási tilalom ideje alatt sem állt meg az
élet, így a városi képviselő-testület október
29-én az önkormányzati ülések korábbi
színhelyén, a városi hivatal esketőtermében
tartotta a választási időszak 20. ülését.
Mivel érvényben volt a kijárási tilalom, a
nyilvánosság részvételével nem számolt az
önkormányzat, így a résztvevők nagyobb
távolságokra ülhettek egymástól, ami
növelte az ülés biztonságát.
Bevezetőben a testület jóváhagyta a
városi iskolák és óvodák oktató-nevelői
munkájának értékelését. Hozzászólások
és kivetnivaló nélkül jóváhagyta a
város zárszámadását, egész (tavalyi)
éves gazdálkodását, tudomásul vette a
költségvetési
gazdálkodás
elemzését,
a
főellenőr
zárszámadáshoz
szóló
álláspontját, valamint a 2019-es költségvetés
értékelő beszámolóját. Jóváhagyta egy helyi
érdeklődő által kérvényezett garammikolai
telek eladási szándékát, a szóban forgó
telket felesleges vagyonná nyilvánította, és
utasította a hivatalt, hozza nyilvánosságra
az eladás szándékát, és készítse el a
szükséges dokumentumokat. A mikolai
élelmiszerüzlet mögötti telket Miroslav
Hasznos szeretné megvásárolni, mivel
a közeli területen családi házakat épít, a
dombszerűen emelkedő talaj stabilizálása
érdekében támaszfalat emelne rajta. A
testület jóváhagyta a város és az érsekújvári
COOP Jednota közti telekcserét, miután
az üzlethálózat jelezte az üzlethez tartozó
telkek
megvásárlásának
szándékát.
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