SPRAVODAJCA
Mestské noviny

december, 12/2020, XXI. ročník

Keďže sme v minulých rokoch zodpovedne
hospodárili, výpadok príjmov z podielových
daní sme síce pocítili, ale jeho následky
nie sú pre nás tragické. Život sa predsa
nezastavil, naopak, rozvojové aktivity môžu
v týchto skleslých časoch posilniť optimizmus
občanov. S rovnakým cieľom, teda aby sme
posilnili optimistickú náladu ľudí, pripravíme
na Vianoce krásnu výzdobu mesta.
(Viac na 4. a 5.. str.)

Zmena v prístupe v
otázke využitia budovy
daňového úradu?
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93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Aktivita v areáli
vinárskych závodov.
Čo sa tam deje? Čo
tam bude?
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Vážení čitatelia!
Želáme Vám pevné zdravie,
vytrvalosť v súčasnej pandemickej životnej skúške,
optimizmus a najmä
v láske prežité
vianočné obdobie,
krásny a úspešný nový rok.

Redakcia

František Bábela

Vianoce detstva
Aj zimy bývali akési iné, vábivo rozprávkové.
Záľaha iskrivobieleho snehu
bez špiny emisií a úletov.
Úzučké chodníky v ňom.
Po dvore poletujú prítulné chocholúšky,
tradiční hostia z ďalekého severu.
Na Štedrý večer sviatočná tma
sa rozvaľuje po strechách.
Z maličkých okien žmurkajú do nej
sliepňajúce petrolejky.
Celý dom rozváňa dobrotami z kuchyne.
Obradne podávaná slávnostná večera
aj kontrastne nedočkavému drobizgu.
A potom tíšina nekonečná
zaplaví dom i nádvorie – akoby v strehu.
Známy hlas zvonca rozsekne zakliatu chvíľu.
Hrmotné zvítanie s jedličkou.
Odklínanie darčekov.
Fľakatý primáš, Cigán Pišta pod oknom
vpadne svojimi husľami akurát
do tohto napínavého obradu.
Tak vitaj, Ježiško, vitaj
v našom príbytku i v našich srdciach.
Kiež by sa chcel uchýliť do nich,
zhrdzavených, rokmi zosnulých opäť.
Aspoň nachvíľu.

(fotó: šh)

Čas prianí...
Vianočné sviatky sú považované aj za
sviatky pokoja, lásky, pohody... Vzápätí
sú nasledované príchodom nového
roka, s ktorým sa spájajú očakávania
a predsavzatia. Oba sviatky majú veľa
spoločného a sú vnímané aj ako čas
prianí.
Ľudia sú rôzni a sviatky trávia rôzne. Aj
sviatky pokoja sú možno pre niekoho viac
sviatkami zábavy alebo hojnosti. A všetko
závisí aj od toho, čím sa kto obklopí.
Niekto jedlom a televíznym programom,
iný trávi čas rozjímaním a vnímaním
Božieho slova. Samozrejme, veľa závisí
od toho, s kým človek sviatky trávi.
Kde sú deti, je asi toho pokoja menej,
pokiaľ väčšinu času netrávia vonku, kde

sánkovanie, guľovanie či korčuľovanie
nahradil nový zimný šport - zábavná
pyrotechnika.
Ako však hovoria mnohé z povestí a
rozprávok, Vianoce sú ideálnym obdobím,
kedy sa človek môže stávať lepším. Také
„polepšovanie sa“ býva aj predmetom
mnohých
novoročných
predsavzatí.
Očakáva sa, že ak sa polepší jeden človek,
zlepší sa život jemu i jeho blízkym,
polepšia sa aj ďalší a život všetkých bude
krajším. Pre niekoho možno utopia, tá
však k Vianociam patrí. A je asi potrebná
najmä v súčasnej dobe, keď sa mnohí z
nás bez ostychu priznávajú k tomu, že
svetu okolo seba prestávajú rozumieť.
→9
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Októbrové zasadnutie MsZ

Témou pozemkové záležitosti aj projekt
z Nórskeho fondu
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo 25. novembra opäť v sobášnej
sieni mestského úradu za dodržania
prísnych
bezpečnostných
opatrení
a v súlade s platnými nariadeniami
- bez účasti verejnosti. V úvode
rokovania MsZ schválilo zmluvu o
prevádzkovaní vodovodu na Poštovej
ulici Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou. Ide o nové trasy vodovodu
pre plánovanú výstavbu rodinných domov
záujemcami, ktorí si stavebné pozemky
kúpili od mesta na základe žrebovania na
letnom zasadnutí zastupiteľstva. Schválilo
prevod pracely v Mikule s rozlohou 138
m2 za cenu 8 eur/m2, prevod viacerých
parciel na Schubertovej ulici s cieľom
majetkovo-právneho
vysporiadania
nehnuteľností, ktoré záujemcovia o kúpu
užívajú a z tohto dôvodu bol schválený
predaj na základe osobitného zreteľa.
Ide o troch záujemcov a parcely s
rozlohou 303, 329 resp. 355 m2, pričom

prevod bol schválený za cenu všeobecnej
hodnoty týchto nehnuteľností, ktorá
bola stanovená na 7,56 eur/m2. Zobralo
na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení aj správu o októbrovej činnosti
mestskej polície.
V rámci interpelácií sa Pavel Polka obrátil
na primátora so žiadosťou o podrobné
informovanie o projekte na rekonštrukciu
strešného systému kaštieľa Esterházyovcov,
financovaného z tzv. Nórskeho fondu.
Poslanec žiadal najmä o pravidelné
informácie zamerané na financovanie
projektu,
aby
bola
zabezpečená
transparentnosť jeho realizácie z dôvodu,
že na sociálnych sieťach sa objavili obavy
z rozkrádania verejných financií. Primátor
ubezpečil poslancov, že ich bude podrobne
a pravidelne informovať nielen o tomto,
ale aj o ďalších projektoch. Ondrej Juhász
dodal, že projekt je zatiaľ v etape prípravy,
hoci na rozdiel od minulého zasadnutia,
keď o ňom informoval naposledy, mesto

už dostalo aj písomné potvrdenie o jeho
nenávratnom financovaní. Poznamenal,
že vhodným prostriedkom kontroly by
mohli byť aj kontrolné dni, na ktorých
by sa zúčastnili členovia komisie
kultúry. „Treba však povedať aj to, že oba
projekty, financované z Nórskeho fondu
aj cezhraničného programu Interreg,
zabezpečia len čiastočnú rekonštrukciu
kaštieľa. Na úplnú rekonštrukciu by mesto
potrebovalo ďalšie 2,7 až 3 milióny eur. Vo
veci rekonštrukcie kaštieľa je taktiež dôležité
vedieť, že práce bude môcť vykonávať iba
firma, ktorá sa venuje pamiatkovej obnove
budov. Je to špecifická činnosť, realizátori
podliehajú registrácii na ministerstve
kultúry.” V súvislosti s Nórskym fondom
primátor poznamenal, že podporu získalo
iba niekoľko subjektov zo Slovenska a naše
mesto bolo medzi nimi, namiesto toho
však, aby to niekto uznal, sa na sociálnych
sieťach šíria iba negatíva.
(ik)

Budova daňového úradu – predaj pod cenu nie,
radšej vhodné využitie
Diskusia
novembrového
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva
priniesla
niekoľko zaujímavých tém, okrem iných
aj o projektoch na rekonštrukciu kaštieľa,
budúcoročnom rozpočte, vývoze BRO,
budúcnosti budovy daňového úradu či
prebiehajúcich investičných aktivitách.
Tibor Csenger sa zaujímal o termín
prerokovania rozpočtu na rok 2021 a vyjadril
sa aj k viacerým ďalším otázkam. Ekonómka
mesta Monika Tomeková k rozpočtu
oznámila, že sa pripravuje a bude jednoduchý.
Dodala, že budú dobiehať projekty z tohto
roka, očakávajú sa nižšie daňové príjmy
a zanedbateľné kapitálové príjmy. T.
Csenger sa zmienil aj o náročnosti výzvy z
Nórskeho fondu, podľa neho úspech v tomto
programe je potvrdením transparentnosti
a vysokej úrovne želiezovského projektu.
Úspech v cezhraničnom projekte zas
môže zabezpečiť výhodu v pokračovaní
rekonštrukcie z nenávratných prostriedkov
v ďalších projektových výzvach. Zmienil sa
aj o odlišnostiach nového programového
obdobia od praxe minulých rokov. O
veľkých investíciách sa má rozhodovať v
rámci regiónu. Poslanec, ktorý je zároveň
podpredsedom
samosprávneho
kraja,
referoval aj o tom, že naše mesto má v
regióne mimoriadne dobré meno v súvislosti
s úspešnosťou v čerpaní eurofondov, za čo si
pochvalu zaslúži tak vedenie mesta, ako aj
pracovníci MsÚ.

T. Csenger sa zmienil aj o
ďalších otázkach. Jednou
z nich je narastajúci
počet
prípadov
parkovania nákladných
vozidiel na verejných
priestranstvách, často aj
na zelených plochách.
Navrhol venovať sa tejto
problematike prípadne
aj
cestou
úpravy
príslušného VZN, ktoré
by mohlo upraviť aj
parkovanie
osobných
vozidiel. Na základe
dopytu občanov žiadal
predĺžiť zber biologicky
rozložiteľného odpadu
o ďalšíe kolo celomestského zberu. V
súvislosti s viacerými neúspešnými kolami
na predaj budovy daňového úradu navrhol
prehodnotiť zámer využitia objektu,
prípadne namiesto predaja sa vrátiť k
predošlej vízii – využitia pre ZUŠ, Kincső
a iné občianske združenia. Súhlasil s ním
aj primátor, ktorý vyhlásil, že pod cenu by
sa budova nemala predávať, keďže každým
kolom sa vyvolávacia cena znižuje o 10 %.
Ondrej Juhász povedal, že sa pripravuje
materiál o využiteľnosti objektu s tým, že
by išlo o prenájom priestorov pre ZUŠ,
občianske združenia, služby, prípadne aj
malometrážne byty.

Na poslaneckú otázku o stave aktuálnych
investičných akcií primátor oznámil, že sa
začali práce na prístavbe ZŠ s VJM. Dodal,
že sa podarilo dokončiť zateplenie strešnej
konštrukcie objektu ZUŠ. „Je tam 50–60 cm
zateplenia, konečne po 30 rokoch sme objekt
opravili ako dobrí opravári,“ komentoval
primátor svoje konštatovanie o dokončení
investičnej akcie za 300 tisíc eur. Dodal,
že práce pokračujú aj na prístavbe MŠ
v Mikule, k úspešnému koncu sa blíži
aj prestavba slobodárne, avšak investor
podcenil určité záležitosti, pre ktoré sa
predpokladaný termín odovzdania posúva
na marec budúceho roka, možno aj na
neskôr.
(ik)
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Podľa plánov v zime už pod strechou
Práce na prístavbe budovy Materskej
školy Hopsasa v Mikule pokračujú
v
svižnom
tempe.
Poskytujú
odôvodnený predpoklad, že celkovú
rekonštrukciu a prístavbu sa podarí
dokončiť skôr ako sa v projekte
pôvodne plánovalo. Projekt s celkovými
nákladmi 344 tisíc eur získal nenávratný
finannčný príspevok vo výške 190 tisíc
eur, 5-percentnú spoluúčasť vo výške
10 tisíc eur a neoprávnené náklady
vyfinancuje mesto. Mesto poskytne
ďalších 90 tisíc eur na odstránenie
systémovej poruchy pôvodnej budovy,
kde je potrebné vybudovať vodorovnú
hydroizoláciu a sanovať stavbu z
dôvodu vlhnutia múrov.
„Koncom októbra boli vybudované
základy prístavby, do príchodu zimy
ju dodávateľ plánuje dať pod strechu,
aby v zimnom období mohol realizovať
práce v interéri,“ informoval mestské
noviny primátor Ondrej Juhász. Dodal,
že otvorenie škôlky by mesto chcelo
stihnúť do septembra budúceho roka.
Pôvodne bola realizácia troch hlavných
a dvoch podporných aktivít projektu
plánovaná na obdobie dvoch rokov,
keďže však jeho prípravná fáza sa
výrazne predĺžila a začiatok prác sa

Vznikla farská
charita Želiezovce
Pod záštitou Diecéznej charity Nitra sme v
Želiezovciach od 12. októbra 2020 rozbehli
projekt Farskej charity. Máme ochotných
dobrovoľníkov (aj možnosť pridať sa k nim),
ktorí pomôžu. Ak by ste chceli prispieť,
budeme veľmi radi.
Farská charita má sídlo na Poštovej 1 – je to
budova Rímsko-katolíckeho farského úradu.
Sem môžete (najlepšie v podvečerných
hodinách, zvyčajne po svätej omši) priniesť
použité čisté oblečenie – na všetky ročné
obdobia – pánske, dámske aj detské, obuv,
hygienické potreby, trvanlivé potraviny atď.
Aj školské a športové potreby. Po dohode aj
iné produkty, ktoré by sme vedeli poskytnúť
tým, ktorí to potrebujú.
Môžete nám dať vedieť, ak poznáte niekoho
(jednotlivcov alebo rodiny), kto je na
túto pomoc odkázaný. V prípade záujmu
kontaktujte Farskú charitu správou na
Facebooku alebo telefonicky na 036/
7713700. Zavoláme späť.
Prosíme aj o modlitby, aby sa nám s Božou
pomocou táto práca darila a mohli sme
pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Ďakujeme!
Ľudmila Vargová

z prvého polroka
2019 posunul do
druhého
polroka
2020,
aktuálny
zámer mesta aj
dodávateľa
je
ambicióznejší
– zrealizovať práce
za necelý rok.
V prístavbe budú
vytvorené priestory
pre jedáleň, dennú
miestnosť aj spálňu
detí,
sociálne
priestory a šatne.
V pôvodnej budove
budú
vymenené
elektrické,
vykurovacie
rozvody
a zdroj tepla, samozrejmosťou bude
bezbariérový vstup. Realizáciou projektu
sa zvýši kapacita MŠ o 21 miest, čiže
k pôvodnej jednej triede pribudne

ďalšia. Počas trvania stavebných prác
sa deti z MŠ Hopsasa presunuli do
bývalých priestorov MŠ s VJM na Ul.
SNP 9.
(ik)

Prebehla druhá etapa reštaurovania
hrobky Esterházyovcov
Reštaurátorské práce na grófskej hrobke na želiezovskom katolíckom cintoríne v rámci
tohtoročnej naplánovanej etapy boli ukončené. Želiezovský farský úrad ako majiteľ
objektu zareagoval na projektovú výzvu Nitrianskeho samosprávneho kraja a získal tak
nové zdroje na jeho rekonštrukciu. Kraj poskytol na reštaurátorské práce 4 tisíc eur, cirkev
musela zabezpečiť ďalších tisíc eur.
Tým bola zrealizovaná už druhá etapa obnovy tejto kultúrnej pamiatky. „Je to síce pekná
suma, no nepostačuje na úplnú
rekonštrukciu objektu, ktorú tak
plánujeme uskutočniť vo viacerých
etapách. V rámci prvej sme obnovili
strešnú konštrukciu impozantného
miesta posledného oddychu v roku
2015, ktorú Nitrianska diecéza
podporila sumou 5 tisíc eur. Ďalších
1200 eur sme získali z verejnej
zbierky a 800 eur zabezpečil
želiezovský farský úrad z vlastných
prostriedkov,“ vyjadril sa dekan
Stanislav Illéš.
Z tohtoročnej finančnej podpory
boli zreštaurované hlavné kamenné
fragmenty hornej časti objektu.
Práce viedol miestny reštaurátor
Árpád Mézes, ktorý nám povedal,
že pomocou sond zistili pôvodnú
farbu budovy, ktorá bola sivomodrá.
Z tohto dôvodu sa trojčlenný tím
odborníkov rozhodol, že budove
počas takmer mesiac trvajúcich prác
prinavráti pôvodný stav. „Ak bude
úspešný aj tohtoročný projekt, v ďalšom
kroku obnovíme dva oporné piliere pri
vchode, potom omietku dolnej časti a
nakoniec vnútorné priestory,“ povedal
reštaurátor.
Ákos Csonka
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Na pár viet s primátorom v polovine volebného
S primátorom Želiezoviec Ondrejom
Juhászom sme sa zhovárali pri príležitosti
pomyselného polčasu aktuálneho volebného
obdobia. Okrem dobrých správ o početných
úspešne zvládnutých rozvojových aktivitách
nás dokázal prekvapiť aj dobrými správami
o investičnej činnosti privátneho sektora
na území mesta a ambicióznymi plánmi do
zostávajúcej časti volebného obdobia.
Za dva roky sa toho v meste stihlo celkom
dosť urobiť tak z projektových zdrojov,
ako aj z vlastných prostriedkov mesta, a to
popri tom, že v tomto roku máme na krku
výpadok príjmov z dôvodu opatrení proti
šíreniu koronavírusu. Zhrňme si, ktoré
sú najdôležitejšie investície v meste za
ostatné dva roky?
– Je ich mnoho, ťažko ich bez pomôcky
aj vymenovať tak, aby sme nezabudli na
niektoré aktivity. Z projektových zdrojov,
a samozrejme aj vlastných peňazí, sme
obnovili budovu mestského úradu. Tento
projekt s rozpočtom 410 tisíc eur bol
zaujímavý nielen tým, že vďaka zatepleniu
a výmene výplní otvorov prispel k zníženiu
energetickej náročnosti a tým aj nákladov
mesta, ale aj dĺžkou realizácie projektu.
Samotné práce trvali síce len pol roka, no
prípravy dva roky a nenávratný finančný
príspevok viac ako rok po ukončení práce ešte
nebol vyplatený. Tiež sčasti z projektových
zdrojov sme zrealizovali výstavbu cyklotrasy
za 1,24 milióna eur a rekonštrukciu
telocvične T18 za takmer milión eur. Práve
sa začala prístavba a rekonštrukcia materskej
školy v Mikule, ktorú chceme dokončiť do
septembra 2021. Vďaka projektu za 344 tisíc
eur môžeme v MŠ otvoriť ďalšiu triedu.
Popri realizovaní projektov boli viaceré
investície zrealizované aj bez nenávratného
finančného príspevku...
– Z vlastných, resp. úverových zdrojov
sme zrealizovali rekonštrukciu a zateplenie
strešnej konštrukcie budovy ZUŠ za 300
tisíc eur a do konca roka plánujeme začať
aj práce na prístavbe maďarskej ZŠ za
200 tisíc eur. Vymenili sme okná a dvere
v DOS a vybudovali ďalší úsek chodníka
pri hlavnej ceste v Mikule. Začiatkom tohto
roka boli zrekonštruované aj mestské toalety
pri tržnici. Na jar sa začala rekonštrukcia
slobodárne a jej prestavba na nájomný
bytový dom. Investíciu realizuje firma
z Nitry, po dokončení prác mesto budovu
odkúpi z úveru Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácie ministerstva výstavby,
následne 19 bytov ponúkne záujemcom.
Malo na tieto aktivity mesto dosť
prostriedkov? Tento rok sa začal
negatívnymi prognózami, ktoré len
zhoršila situácia okolo jarného uzatvorenia

prevádzok
a
následného
výpadku
daňových príjmov. Mnoho samospráv
hlásilo finančné ťažkosti pre výpadok
príjmov z podielových daní...
– Keďže sme v minulých rokoch zodpovedne
hospodárili, výpadok príjmov z podielových
daní sme síce pocítili, ale jeho následky
nie sú pre nás tragické. Život sa predsa
nezastavil, naopak, rozvojové aktivity
môžu v týchto skleslých časoch posilniť
optimizmus občanov. S rovnakým cieľom,
teda aby sme posilnili optimistickú náladu
ľudí, pripravíme na Vianoce krásnu výzdobu
mesta.
Na opravu strechy ZUŠ a prístavbu k ZŠ
s VJM sme si v lete zobrali polmiliónový
úver, následne aj vláda ponúkla zdroje
na vykrytie výpadku príjmov v podobe
bezúročného úveru vo výške 144 tisíc eur.
Napriek tomu, že naša úverová zaťaženosť
týmito nie malými sumami vzrástla, stále
sa pohybujeme v bezpečných rámcoch
z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti.
Čo nás čaká v – športovým výrazom
– druhom polčase volebného obdobia?
– Nebolo toho málo, čo sme stihli v prvých
dvoch rokoch, ale teraz nás čaká investičná
Liga majstrov. Je ňou investícia, na ktorú
mnohí čakáme už desaťročia – dobudovanie
kanalizačnej siete. Prípravy investície za
7,2 milióna eur boli oživené, každý týždeň
sa zaoberáme prípravami, v priebehu
niekoľkých týždňov by sme mohli podpísať
zmluvu o pridelení nenávratného finančného
príspevku. Sľubne sa vyvíjajú aj veci
v otázke čiastočnej rekonštrukcie kaštieľa,
partnerskú zmluvu s maďarským partnerom
v cezhraničnom projekte som podpísal
a aj prostriedky z Nórskeho fondu sme
napokon získali. Musím však poznamenať,
že zosúladenie týchto dvoch projektov nie
je vôbec jednoduché, už v štádiu príprav
sme museli prekonávať mnoho ťažkostí.
Vôbec to nie je také jednoduché, že niekto

nám poskytne prostriedky
zadarmo
a
my
to
jednoducho zrealizujeme,
takmer vždy sa vyskytnú
nezrovnalosti, prekážky,
ktorých
prekonávanie
si
vyžaduje
enormné
množstvo práce a stresu.
Mnohí
v
riadiacich
pozíciách často nechápu
súvislosti v regiónoch
a nájdu sa aj neprajníci,
ktorí nám prácu schválne
sťažujú. Mohlo by mi to
zobrať chuť do ďalšej práce,
ale prišiel som sem preto,
aby som toho čo najviac
urobil, preto sa nenechám odradiť. Najmä
keď máme všetky dispozície na úspech.
Prevažná väčšina našich projektov získala
nenávratné financovanie aj preto, že sme
pripravení na všetky dôležité výzvy. Našu
projekčnú pripravenosť ocenil aj predstaviteľ
ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie pri svojej nedávnej návšteve
v Želiezovciach, podľa ktorého patríme
medzi málo sídiel, ktoré majú takmer všetko
podchytené, sme pripravení tak v oblasti
vysporiadania vlastníckych vzťahov, ako
aj projekčnej pripravenosti, územného
a stavebného konania.
V blízkej budúcnosti budeme realizovať
aj viacero menších investícií, napríklad
výstavbu urnovej steny na katolíckom
cintoríne alebo rekonštrukciu priečelia
mestského múzea.
V ďalšom období budeme pokračovať
v bytovej výstavbe. Nové byty by mali
vzniknúť v budove Daňového úradu,
v lokalite za parkom a spejeme aj
k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže na
realizáciu polyfunkčných objektov v centre
mesta. Intenzívne pracujeme na príprave
pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu
v areáli autokempingu na Rozmarínovej ulici
a podporujeme aj iniciatívu súkromných
developerov, ktorí
bytovú
výstavbu
pripravujú vo viacerých lokalitách mesta.
V lete sme predali pozemky na Poštovej
ulici, prví majitelia už začínajú stavať.
Je až taký záujem o byty v Želiezovciach?
– Záujem o byty aj stavebné pozemky je
veľký. Stačí, keď si spomenieme na predaj
pozemkov na Poštovej ulici, pri každom
jednom pozemku sme museli pre veľký
záujem žrebovať. Rovnako je to s bytmi,
evidujeme záujemcov zo širšieho okolia,
ktorých od práce na území Želiezoviec
odraďuje iba nevyhovujúca verejná doprava
alebo nedostatočné kapacity na bývanie.
Uspokojenie dopytu po bytoch jednoznačne
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obdobia
posilní strediskový charakter nášho mesta.
Máme na to kapacity, aby sme budovali
strediskový charakter mesta?
– Som presvedčený, že máme a je to aj
našou povinnosťou, tak či tak sme centrom
regiónu. A očakávajú to od nás Želiezovčania
aj obyvatelia okolitých obcí. Nedávno sme
rokovali na stretnutí predstaviteľov regiónu
s cieľom vytvoriť regionálnu stratégiu
s prioritami rozvoja. Je to niečo ako PHSR,
ale už sa to volá integrovaná územná
stratégia. Zhodli sme sa, že zo Želiezoviec
treba vytvoriť sídlo strediskového významu,
prinavrátiť jeho pôvodný status. S týmto
cieľom musíme dobudovať priemyselný
park a vytvoriť pracovné príležitosti aj
pre ľudí z okolia. Podporíme aj budovanie
rýchlostnej komunikácie R7, ktorá bude
viesť medzi Svodovom a Šarovcami
a jednu z najzásadnejších potrieb regónu
- dobudovanie vodovodu pre obce medzi
Želiezovcami a Šahami.

S touto otázkou súvisí aj príprava našich škôl
na plánovanú centralizáciu druhého stupňa
ZŠ. Do plánov sme navrhli rekonštrukciu
maďarskej ZŠ, začali sme pripravovať
novú koncepciu školstva v Želiezovciach.
Dokument musí dať odpovede na nové
výzvy – najmä na kapacitné limity
súčasných
priestorov
slovenskej
ZŠ
a spomínanú centralizáciu škôl, vyplývajúcu
z programového vyhlásenia vlády. Jednou
z odpovedí by mohla byť nová budova s 10
triedami v areáli súčasnej školy. Už pracujeme
na obstaraní projektov zámeru. Časový limit
realizácie je zatiaľ ťažké predvídať, mala by
sa uskutočniť v nasledujúcom sedemročnom
programovom období.
Bytová výstavba je teda v príprave, ale
bude dosť pracovných príležitostí?
– Ako som už spomenul, budeme pracovať na
dobudovaní infraštruktúry pre priemyselný
park, do ktorého môžeme pritiahnuť ďalšie
spoločnosti. Pred niekoľkými rokmi sme

spomínali grécku firmu, ktorá sa tu mala
usídliť ako dodávateľ pre spoločnosť Yssel.
Tá už tu pôsobí, bez väčších ceremónií sa
usídlila v areáli bývalej SES-ky a vyrába
výstuže pre panely, vyrábané Yssel Steelom.
Aj roky chátrajúci areál bývalých vinárskych
závodov našiel v lete kupca, novým
majiteľom sa stala miestna spoločnosť
Symartech, ktorá tam plánuje premiestniť
svoju prevádzku, lebo súčasnú už vyrástla.
Optimizmus je teda namieste?
– Je to správny postoj, i keď nás často
brzdia nezmyselné mantinely. Zvykol som
zo žartu hovorievať, že hokej nie je pre
mňa, lebo nemám rád mantinely. Napriek
všetkému zostávam optimista a hľadím
dopredu. Napriek súčasnej ťažkej situácii
to odporúčam aj občanom, ktorým prajem
príjemné sviatky, pevné zdravie a úspešný
rok 2021.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Čo sa chystá v areáli vinárskych závodov?
Nedlhá existencia želiezovského vinárskeho
závodu sa skončila v roku 2008, keď sa v
jeho areáli ani po niekoľkých zmenách
majiteľov nepodarilo obnoviť výrobu. Začalo
sa rozpredávanie zariadenia a areál odvtedy
chátral. Časom sa stal nepríjemným miestom
neporiadku, prebývali v ňom bezdomovci.
Občas v ňom zasahovali hasiči, monitorovali

ho aj mestskí policajti.
V máji 2017 bola v šachte v hĺbke 2,5 m
nájdená obhorená mŕtvola 46-ročného
muža, k vražde sa priznal 28-ročný muž s
jeho bývalou družkou.
Mnohí občania uvítali, keď sa v tomto roku v
areáli, ktorý špatil okolie a bol potenciálnym
zdrojom problémov, začali búracie práce.
Ako to už býva, medzi občanmi sa začali
šíriť rôzne viac či menej podložené správy o
tom, čo sa deje, napríklad, že sa začína stavať
nový hypermarket. Zistili sme, že majiteľom
areálu sa stal želiezovský podnikateľ, bývalý
poslanec mestského zastupiteľstva Peter

Martosy, tak sme sa na to spýtali práve jeho.
„Nad Kauflandom som nikdy nerozmýšľal,
ale je to zaujímavá myšlienka,“ hovorí s
úsmevom Peter Martosy, konateľ spoločnosti
SymarTech, s.r.o. Spoločnosť sídli na
Mierovej ulici v areáli Domu služieb, zaoberá
výskumom, vývojom, konštrukciou, výrobou,
predajom a servisom strojov na spracovanie
káblov.
„Ako sami vidíte, miesto v ktorom
sídlime, nie je na túto činnosť
úplne vhodné. Už dávno nie sme
len obchodná firma, rozrastáme
sa aj priestorovo a dosť veľkú časť
nám zaberá výroba. A strojárska
výroba si vyžaduje priestory, kadiaľ
vchádza materiál a hotové produkty
vychádzajú. Asi pred hodinou nám tu
náklaďák nabúral do tohto prístrešku.
Vedie sem táto úzka ulička, v ktorej
sú zaparkované autá. Niektorí vodiči
ňou odmietajú prechádzať. Je to
problém.“
Peter Martosy vysvetľuje, že nejde o náhle
vzniknutý problém. Ide skôr o realizáciu
dlhodobého zámeru týkajúceho sa rozvoja
firmy a optimalizácie podmienok, vrátane
priestorových. Budovy, v ktorých sídlil
bývalý komunálny podnik, sú zmenené na
nepoznanie.
„Tam bolo stolárstvo, sušiareň dreva bol len
prístrešok, kompletne sme to opravili, bývalú
stolársku dielňu sme zateplili, urobili prístavby.
Nie je to však ideálne. Vo výrobnom procese
musia jednotlivé časti na seba nadväzovať,
aby optimálne fungoval. Príprava materiálu,
ktorý sa sem musí autom dostať, byť vyložený

a rozdelený na oceľ a farebné kovy a potom
príprava výroby. To sa dá dobre realizovať v
priestoroch, ktoré si človek nakreslí a postaví
na mieru, aby to fungovalo ideálne. Tu boli
však priestory už väčšinou dané.
Vždy som vedel, že v týchto priestoroch
nezostaneme navždy. Začal som ako obchodník.
Od švajčiarskeho partnera som kúpil nejaké
technológie pre elektrotechnický priemysel. Tie
som predával zákazníkom v strednej Európe,
najmä na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku.
Potom sme začali aj niečo vyrábať a vymýšľať
vlastné technológie. A keď môj syn skončil
štúdium strojárstva, svoju činnosť sme rozšírili o
výskum a vývoj. Pre niektorých zákazníkov sme
vyvinuli vlastné stroje, niektoré jednoúčelové,
niektoré špeciálne a automatické, teraz sa
zaoberáme aj robotikou...“
Peter Martosy už dlhší čas hľadá nové
priestory pre svoju firmu. Areál bývalého
vinárskeho závodu je dosť veľký, podľa neho
by v ňom našlo priestor aj niekoľko ďalš ích
firiem. Pripomína to jeho pôsobenie, keď sa
ako poslanec mestského zastupiteľstva snažil
o vznik priemyselného parku a usadenie
výrobných firiem v meste a využitie hnedých
plôch.
„Všetko je to súčasť dlhodobého plánu. Tak, ako
si už niekoľko rokov vyhľadávame potenciálne
vhodné priestory pre firmu, ešte ďalšie roky
môže trvať, kým sa napríklad presťahujeme.
Neponáhľa to. Nie je jasné ani to, čo urobíme
s týmito priestormi, či ich dáme niekomu do
prenájmu, alebo urobíme niečo iné. Teraz
búrame a môže trvať ďalšie dva-tri roky, kým
sa pustíme do nejakej vážnej stavby.“
Števo Hečko
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Aktivity ZŠ, MIEROVÁ 67, ŽELIEZOVCE počas čiastočného
Triedy v novom šate

Na tejto dvojstrane
nám riaditeľka ZŠ
poskytla stručné
úryvky zo školského života
Základnej školy,
Mierová 67,
Želiezovce počas
prerušeného
vyučovania
Mgr. Petra Tomašovičová,
na školách.
riaditeľka základnej školy

Obdobie čiastočného uzavretia škôl aktívne
využívame na skrášľovanie prostredia pre
našich žiakov. Sedem tried dostalo nový
– modernejší dizajn. Svietidlá boli vymenené
za úsporné halogénové, triedy vymaľované a
osviežené tematickými maľbami. Každá trieda
dýcha jedinečnou atmosférou. O nový dizajn
tried sa postarali naše šikovné a kreatívne pani
vychovávateľky a pán uč. Mgr. Jozef Meliška.

Dištančné vzdelávanie

Po vyhlásení uzavretia 2. stupňa
základných škôl sme okamžite spustili
online vyučovanie pomocou aplikácie
ZOOM. Online vyučovanie cez kamery
zabezpečujeme pre predmety MAT, SJL,
ANJ, GEG, DEJ, BIO, OBN, TSV. Zvyšné
predmety sú vyučované dištančne. Žiakom,
ktorí nemajú prístup k internetu, sú úlohy
doručované v tlačenej forme osobne.

Online hodina s Danielom Hevierom
Začiatkom decembra zažili naši štvrtáci netradičnú
hodinu slovenčiny. Pozvanie na online hodinu
prostredníctvom Zoomu prijal známy slovenský
spisovateľ, textár, básnik a výtvarník Daniel Hevier.
Žiaci, ktorí sa s jeho tvorbou zoznámili na hodinách
čítania, mali pripravené otázky od výmyslu sveta.
Veríme, že jeho návšteva motivuje našich štvrtákov k
čítaniu, tvorivosti a písaniu vlastných príbehov.

Opäť v televíznom natáčaní RTVS v DAJ SI ČAS
Dištančné vzdelávanie pomocou aplikácie
ZOOM.

Žiaci majú počas uzavretia škôl veľký
záujem aj o telesnú výchovu.

Školáčik – časopis
ZŠ Želiezovce
Vďaka pozitívnemu prijatiu prvého
čísla nášho školského časopisu
Školáčik
pripravujeme
nové
– vianočné vydanie. Opäť je písané
písmom Comenia Script, ktorým
naši žiaci píšu už štvrtý rok. Pôvodné
plány s pravidelným vydávaním
časopisu nám narušili opatrenia
a obmedzenia v čase prerušeného
vyučovania v školách. Rozhodli sme
sa vydať aspoň vianočné číslo, ktoré
prezentuje život našej školy v roku
2020.

Naši žiaci sa opäť
zúčastnili televíznej
súťaže Daj si čas.
V RTVS tentokrát
našu
školu
reprezentovali žiaci
6. a 7. ročníka, kde
predviedli nielen
svoje
vedomosti
o
svetových
metropolách,
ale
aj svoje zručnosti,
pohotovosť
a
tímovú spoluprácu.
Vďaka
svojej
šikovnosti si priniesli výhru 3 x 200 eur, ktorú použijú na spoločné triedne akcie, výlety a
dobrodružstvá.

Naj škola
Tento rok sme
sa prihlásili do
novej televíznej
šou RTVS Naj
škola, v ktorej
ide
nielen
o
šikovnosť
žiakov a ich
vedomosti, ale
aj o priazeň
rodičov
a
priateľov
školy. Práve vďaka nej a vašim hlasom ako jediní z okresu Levice
postupujeme do televízneho natáčania.
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Zelená jedáleň

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

O to, ako sa zdravo stravovať, sa stará nielen rodina,
ale aj škola. Naše školské zariadenie sme zapojili
do projektu Zelená jedáleň. Tohto grantového
programu sa už zúčastnilo mnoho jedální vysokých
škôl po celom Slovensku. 30. novembra našu jedáleň
navštívili profesionálni kuchári, ktorí pripravili
zdravšie verzie tradičných jedál, napr. granadír,
hlivový guláš, cícerový guláš, čevabčiči, atď.

Už tretí rok projekt Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok vyzýva ľudí po celom
Slovensku, aby naplnili škatule od topánok maličkosťami, ktoré potešia dôchodcov v
domovoch dôchodcov. Vyzbierané škatule sa odovzdávajú výhradne koordinátorom
projektu na zberných miestach,
ktorí balíčky uložia do karantény
a až potom distribuujú
do
sociálnych
zariadení
prihlásených do projektu. Naša
škola sa tento rok zapojila do
projektu prvýkrát a prispela
spolu 132 škatuľami. Deti ich
pripravovali spolu so svojimi
učiteľmi, zapojili sa aj celé rodiny
a zamestnanci školy.
Touto cestou by sme sa chceli
každému
poďakovať,
kto
pomohol naplniť naše škatuľky.
Zároveň dúfame, že inšpirujeme
ďalších ľudí k podobnej pomoci.

Mimoriadny odvoz BRO
na podnet občanov
„Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z domácností (hnedé nádoby)
prebieha od polovice marca do polovice novembra. V marci do nádob
väčšinou nie je čo dať a v novembri ešte zo všetkých stromov lístie
neopadalo, ale odvoz sa končí. Na konci októbra sa končí vegetačné
obdobie a vtedy je možné aj opiľovanie konárov, avšak odvoz prebieha
len do polovice novembra a z niektorých lokalít sa uskutoční už iba jeden
zber.“
Takéto a podobné podnety sme dostávali od niektorých našich čitateľov,
aby sme ich tlmočili kompetentným. Na októbrovom zasadnutí
zastupiteľstva predniesol podobný podnet aj poslanec Tibor Csenger.
Podnety boli vypočuté. Už 3. decembra vydalo oddelenie správy
mestského majetku MsÚ oznam o mimoriadnom odvoze biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. a 9. decembra.
Mimoriadny odvoz bioodpadu mal priaznivý ohlas, mal by sa vraj
opakovať aj v budúcnosti. Podľa mnohých by však stačilo, keby sa
koniec zberu BRO posunul na koniec novembra s tým, že jarný
začiatok by sa taktiež mohol posunúť o dva týždne, na koniec marca, a
teda nemusel by sa zvýšiť ani počet vývozov.
(r)

Krátko

O dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektronabíjacích
staníc je možné požiadať Ministerstvo hospodárstva SR do konca
roka. Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu
získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 %
musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo
výške 50 %. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. V
závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu
18 000 eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní žiadatelia budú mať
pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
na realizáciu projektu. V súčasnosti je na Slovensku vyše 120 tzv.
rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc
typu AC. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako
3 000 elektrických a plug-in hybridných elektrických osobných
vozidiel.
Európsky parlament informoval na svojej stránke o tom, že výbor
EP pre životné prostredie prijal návrh na zlepšenie kvality pitnej
vody z vodovodu s cieľom znížiť počet kupovaných plastových
fliaš. Výbor konštatoval, že drvivá väčšina obyvateľov EÚ má
dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode. Niektorí obyvatelia EÚ
pritom vôbec nemajú prístup k vode z vodovodu, pretože nemajú
vybudovaný ani vodovod. Napríklad niekoľko obcí v našom
okrese. Svojich kolegov by o tom mohli informovať slovenskí
europoslanci. Ktovie, či o tom vedia.
V uplynulých mesiacoch sa v parku a pri činžiakoch v tzv. Čínskej
štvrti pohybuje líška, ktorá vzbudila u časti obyvateľov obavy
o svoju bezpečnosť. „V okolí Želiezoviec v ostatnom čase nebola
zaznamenaná besnota, preto nie je dôvod na paniku. Líška si na
ľudí zvykla, preto nie je plachá, na človeka však nezaútočí. Mestská
polícia nemá v tejto veci kompetencie, divo žijúce zvieratá odchytávať
nesmie, iba spoločenské zvieratá,“ vyjadril sa náčelník MsP Roland
Hanzo, podľa ktorého líška si zvykla na ľahko dostupnú potravu
pri kontajneroch.

V stredu 9. decembra bolo v areáli Domu služieb na Mierovej ul. 24
otvorené odberné miesto na antigénové testovanie Covid-19. Otvorené je v pracovných dňoch od 10:00 do 18:00 hod.
(foto: šh)

Samospráva a ZŠ s VJM získali koncom novembra darom po
1000 ks rúšok od spoločnosti Chi Fu Investment, pôsobiacej
v Maďarsku. Dar od predsedu spoločnosti Franka Liu sa adresátom
dostal prostredníctvom maďarského ministerstva zahraničia
a Občianskeho združenia Kukkonia ako pomoc zahraničným
Maďarom v boji proti koronavírusu.
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Dištančné vzdelávanie v krízovej situácii
s výhodami, nevýhodami
Kým dištančné vzdelávanie, zavedené nariadenim ministerstva
školstva najskôr na jar, neskôr na jeseň od 12. októbra, bolo
spočiatku hodnotené ako jeden z pilierov boja proti koronavírovej
pandémii, resp. jednoznačne inovatívny prvok vzdelávacieho
systému, postupom času názorovo rozdeľuje nielen členov vlády,
ale aj občanov. Stále viac ľudí sa obáva následkov príliš dlhého
dištančného vzdelávania na žiakov a študentov, keďže izolácia
a absencia spoločenských kontaktov môžu mať negatívny vplyv
na psychiku mnohých z nich, nehovoriac o ďalších možných
deformitách, ktoré budú môcť byť odhalené až spätne po uplynutí
mimoriadnej situácie.
O vzniknutej situácii sa s nami o svoje skúsenosti a názory podelil
Zsolt Janku, učiteľ Gymnázia J. A. Komenského v Želiezovciach:
„Odôvodnenosť dištančného vzdelávania v súčasnej situácii
nikto nespochybňuje, avšak niekoľkomesačné skúsenosti ma vedú
k poznaniu, že prezenčné vzdelávanie v žiadnej miere nemôže
nahradiť a ani to nie je jeho cieľom. Každý žiak potrebuje denný
osobný styk s rovesníkmi a učiteľmi, v opačnom prípade sa môže
vážne naštrbiť socializačný proces, ktorý má byť zabezpečený
tradičnou formou vzdelávania. Popritom je online komunikácia
a vzdelávanie oveľa náročnejšie tak pre učiteľa, ako aj pre žiakov.
Z pohľadu učiteľa je príprava na online vyučovacie hodiny
náročnejšia na čas, nehovoriac o skúšaní, ktoré stráca na objektivite.
Je ťažké odhaliť, či žiak na druhej strane linky naozaj podáva
svedectvo o svojich vedomostiach, keďže absencia reálnej interakcie
medzi učiteľom a žiakom mu môže poskytovať rôzne nápady. Dúfam,
že dištančné vzdelávanie nebude ďalšiu generáciu skvalitňovať práve
v tejto oblasti.“
Ani študenti, ani učitelia to teda nemajú ľahké. Pedagógovia sa
však popri prípravách na hodiny a učení v prázdnych učebniach
musia ubrániť voči rôznym nepodloženým obvineniam, ktoré často
zaznievajú. Ako to už býva zvykom, niektorí ich situáciu vidia ako
ideálnu, myslia
si, že dištančné
vzdelávanie
je
akási
odľahčená forma
vyučovania.
Realita je taká, že
je za ňou tvrdá
práca a ešte
väčšiu námahu si
bude vyžadovať
situácia
po
návrate
do
škôl. O výzvach
a
riešeniach
dištančného
vzdelávania nás
informovala
riaditeľ ka
želiezovského
g y m n á z i a
K a t a r í n a
Cserbová. „Zistili sme podmienky každého študenta, či disponuje
technikou potrebnou k dištančnému vzdelávaniu. Tým, ktorým
chýbala, škola poskytla potrebné vybavenie. Ešte pred zavedením
dištančného vzdelávanie sme vyskúšali funkčnosť systému ZOOM
a prispôsobili sme mu vzdelávanie. Študentom sme doručili
rozvrh dištančného vzdelávania a harmonogram jednotlivých dní.
Vyučovanie sa začína o 8:00 a trvá do 12:00 hodín, vyučovacia
hodina trvá 45 minút, medzi nimi je 15 minútová prestávka.
Obsah vyučovacej hodiny pozostáva z preberania, utvrdzovania

a systematizácie učiva, resp. preverovania vedomostí a zručností
ústnou alebo písomnou formou. Od poludnia do 12:45 je obedná
prestávka, potom do 14:00 hodiny je čas vymedzený na preverovanie
vedomostí, konzultácie a zasielanie učebných materiálov. Tento čas
je vyhradený aj pre povinné výchovné predmety, ktoré nie sú uvedené
v rozvrhu. Medzi 14:
00 a 15:30 sa vedú
osobné konzultácie
p ro s t re d ní c t v o m
m a i l o v ,
telefonických
rozhovorov, či cez
messenger.
Ani
potom sa však naše
povinnosti nekončia.
Robíme
prípravy
na ďalšie hodiny,
vypracuvávame
učivá,
ktoré
následne nahrávame
na edupage, aby
sme
sprístupnili
študentom, opravujeme.”
Je
šanca,
že
študenti sa po
novom roku vrátia
do školských lavíc.
Snáď len časť z nich si uvedomuje, aký je význam tejto otázky, my
starší však už vieme, že stredoškolské roky sú jednou z najkrajších
etáp života práve pre spoločne strávený čas a prežité zážitky.
Časť tejto etapy zostane pre dnešných stredoškolákov v ich
spomienkach bielym fľakom. Je záujmom nás všetkých, aby ten
fľak bol čo najmenší.
(ik)

KniHU do každej ruky
Projekt Mestskej knižnice Želiezovce s názvom „KniHU do každej
ruky“, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných
menšín v roku 2020 sumou 1000,- €, sa realizoval od júna do
novembra tohto roka. Spolufinancovanie v sume 100,- € zabezpečilo
mesto Želiezovce. V rámci projektu pribudlo do knižnice 106 kníh
v maďarskom jazyku v celkovej hodnote 1100,- €. Z beletrie pre
dospelých pribudlo 70 kníh, z beletrie pre deti 27 kníh a z náučnej
literatúry pre dospelých 9 kníh. Celý zoznam zakúpenej literatúry
sa nachádza na webovej stránke knižnice.
Nastáva vianočné obdobie, ktoré je ako stvorené prežiť s knihou
v ruke pri chvíľach oddychu. Pozývame do knižnice obyvateľov
mesta Želiezovce aj blízkeho okolia – v našej knižnici si určite každý
vyberie knihu podľa svojho záujmu.
Z webovej stránky knižnice sa ľahko dostanete do online katalógu
knižnice kliknutím na zelený obdĺžnik vpravo s označením InfoGate
– katalóg kníh. Webová stránka knižnice: https://kniznicazeliezovc
e.wordpress.com/
Kontakt: Mestská knižnica Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce,
kniznicazeliezovce@gmail.com, 0915 712 839, 036/7711000, https:
//www.facebook.com/mestskakniznicazeliezovce
„Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín“
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Momentky zo života ZŠ s VJM Želiezovce

V septembri v celoštátnom finále súťaže v rodnej
reči Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő družstvo
ZŠ s VJM Želiezovce s názvom Vrabci v zložení
Friderika Csikós (VIII.), Nikolett Kotrus (VIII.) a
Linda Potocki (IX.B) získalo 6. miesto.
Tamara Raj (VI. B) získala v krajskom kole
matematickej súťaže Kenguru 1. miesto.

Deti sa ani tento rok nemuseli zriecť rôznych dobrôt
ukrytých do sáčkov. Namiesto hromadnej akcie
privítali Mikuláša, prichádzajúceho v rúšku, vo
svojich triedach.

Protipandemické
náklady refundované

V polovici novembra vláda schválila refundáciu
nákladov samospráv v súvislosti s výdajmi obcí
a miest na zabezpečenie ochrany proti pandémii
COVID-19 a celoplošným testovaním. Na
tento účel uvoľnila celkovo 7 877 302,50 eur
pre Ministerstvo vnútra, ktoré sa využili na
úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami počas mimoriadnej situácie v územnej
pôsobnosti 70 okresných úradov dotknutým
subjektom, medzi nimi i mestu Želiezovce.
„V prvom kole sme vydokladovali náklady mesta
vo výške 6825 eur, ktoré nám vnikli v súvislosti
s riešením úloh v rámci mimoriadnej situácie.
Vláda nám túto sumu uhradila 27. novembra.
Náklady na prvé kolo celoplošného testovania
obyvateľov sme vyčíslili a vydokladovali na
3597 eur. Pre účely bezproblémového priebehu
testovania sme zaobstarali materiál, ochranné
pomôcky, odevy, ako aj stravu pre členov
odberových tímov,“ informoval nás člen
mestského krízového štábu Gabriel Ábel.
(ik)

Dňa 20. novembra sa začala ďalšia etapa prístavby starej budovy. V zadnej časti tým
vznikne nový vchod, telocvična sa rozrastie o kabinet. Žiaci získajú nové sociálne miestnosti a sprchy a zmodernizované budú aj ďalšie sociálne miestnosti. Mesto na práce
vyčlenilo vo svojom rozpočte 200 tis. eur.

Hlavným komunikačným prostriedkom dištančného vzdelávania na škole je aplikácia
Edupage doplnená systémom Google Meet. Na snímke online hodiny fyziky v IX.B
triede s použitím Google Meet.

Čas praní...
1→

A je to možno aj tým, že stále veríme,
že dobro vedie vždy len k dobru. A
to aj napriek tomu, že sa stále viac
ukazuje, že veľa zla sa deje aj bez
zjavných zlých úmyslov a vyplýva z
konania ľudí neraz priam žiariacich
dobrotou a láskou.
Asi by bolo lepšie, keby sme sa stávali
lepšími a zároveň múdrejšími. Možno
by sme veľmi rýchlo začali prichádzať
na to, že jedno s druhým nielen úzko
súvisí, ale dokonca ide ruka v ruke a
prospieva všetkému, čo nás obklopuje
– ľuďom, zvieratám, prírode, zdraviu,
ekonomike i politike. A možno by sme
boli prekvapení, že niekedy k tomu
stačí len veľmi málo - pripustiť si, že
všetko, čím sme si niekedy až príliš istí,
môže byť úplne inak.
S prianím, aby sa nám všetkým darilo
aspoň občas vybočiť z vlastných tieňov
Vaša redakcia

Napriek tomu, že od 21. decembra bude
na Slovensku platiť tzv. lockdown, a teda
naznačené otvorenie niekoľkých gastroprevádzok na námestí nie je reálne očakávať,
vianočné obdobie je Želiezovčanom pripomínané aspoň výzdobou najfrekventovanejších častí mesta.
(foto: ik)
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Rendkívüli biohulladékelszállítás lakossági
kezdeményezésre
„A biológiailag lebomló hulladék háztartásokból való elszállítása
március derekától november közepéig folyik Zselízen. Márciusban
azonban gyakran még nincs mit beletenni a biohulladék gyűjtésére
szolgáló barna kukákba, novemberben pedig még le sem hullottak
a falevelek, a biohulladék-elszállítás már véget ér. Október végén a
vegetációs időszak végeztével lehet csak például a faágakat fűrészelni,
ám mivel a gyűjtés november közepén véget ér, ilyenkor általában
már csak egy elszállítás történik.”
Ilyen és hasonló felvetésekkel szembesültünk lapunk olvasóival
való találkozásaink alkalmával, akik arra kértek, tolmácsoljuk
meglátásaikat az illetékeseknek. Az októberi önkormányzati ülésen
Csenger Tibor képviselő is megemlítette ezt a kérdést.
A lakossági kezdeményezés meghallgatásra talált. December 3-án
a városi hivatal vagyongazdálkodási osztálya értesítést adott ki, és
december 7-én és 9-én soron kívül szállította el a biohulladékot.
Ennek rendkívül pozitív visszhangja volt. Sokak szerint minden
évben szükség lenne rá, illetve elég lenne, ha a biohulladék-elszállítás
időszaka november végéig tartana, és tavasszal az időszak kezdete
ugyancsak két héttel március végére kitolódna, így az elszállítások
számát sem kellene növelni.
(r)

december 2020
Benkő László és
Balázs Fecó emlékére
9→

zselízi szálloda kerthelyiségében. Fecó mindannyiszor lejött közénk,
és nem sokat kellett kérlelni, hogy játsszon el velünk néhány számot.
A Kell, hogy várj című slágerüket mi is műsorunkon tartottuk, de
Fecónak nem jelentett gondot, hogy repertoárunk más számában is ő
legyen az alkalmi orgonistánk. ... A történet hosszú lenne, ezért most
csak annyit róla, hogy ekkor ő is, a zenekar tagjai közül néhányan mi
is érettségire készültünk. Fecó a zselízi kiruccanása miatt lemaradt
a sajátjáról, ezért mi szereztünk neki igazolást a zselízi kórházban
arról, hogy hirtelen meg kellett műteni vakbéllel. Ennek köszönhette,
hogy engedélyezték számára a pótérettségit. Ezért számára Zselíz
különösen emlékezetessé vált. ... Már nagyon magasan ívelt a pályája,
amikor a zselízi kultúrházban egy szál zongorával adott emlékezetes
hangversenyt, és akkor sem feledkezett meg róla, hogy a közönségnek
elárulja érettségije történetét. Ekkor beszélt először a korosztályunkról

Hárman „1969-esek” közül: Balázs Fecó, e sorok írója és Farkas Margit

December 9-én Covid-19 antigén teszelő-állomást nyitottak Zselízen a Béke u. 24 alatt a szolgáltatások háza mögötti helyiségek
egyikében. A szűrőállomás munkanapokon délelőtt 10:00-től este
18:00 óráig áll nyitva.
(foto: šh)

Karantén a magyar alapiskolában
Míg december elején kormányszinten az iskolák újranyitásáról
vitáztak, december 8-tól 17-ig a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola mindaddig hagyományos oktatásban részesülő alsó
tagozta házi karanténba kényszerült. Erről a járási közegészségügyi
hivatal döntött az
egyik
pedagógus
pozitív
COVID-19
tesztje
miatt.
Az
iskolaigazgatóság
tájékoztatása
szerit
az
érintett
évfolyamokban
a
karantén
ideje
alatt
módosított
órarendben folyt a
távoktatás. (ik)

úgy, hogy „mi, ’69-esek”. Sokan nem értették, hogy mitől vagyunk mi
69-esek, hiszen 1951-ben születtünk. Újabb évek múltak el, amikor
2011-ben egy „1969-es”, tehát 1969-ben érettségizett osztálytársamtól,
a csatai Farkas (született Kovács) Margittól üzent, legyek ott a zselízi
koncertjén a városi napokon, mert amikor a közönség előtt utalni
szeretne a zselízi sztorijára, szeretné, ha mi is ott lennénk. Hogy még
sokáig megtartsa zselízi szálait, Kovács Margittal tervezték a következő
találkozást. Lett volna egy újabb zselízi hangverseny is. Nem lett, és már
nem is lesz. A vírus örökre „lefújta”. Hat nappal volt idősebb nálam.
Egészséges humorérzékére vall, hogy sohasem felejtett figyelmeztetni:
hallgassak rá, mert ő az „öregebb”! Fecó, nyugodj békében!
Horváth Géza
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

30. 11. 2020

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

820 725,84 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

83 588,42 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 211 034,80 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

Vianočný predaj rýb

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.

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)

vývozu
Harmonogram
odpadu na rok 2020

(kapor, amur, sumec, pstruh)

od 16. 12. pri Modrých bu�koch

vedľa Lidla,
Mierová 17, Želiezovce.

Možnosť ryby očis�ť aj doviesť k vám domov.

triedeného

(20-11)

Prevádzková doba zariadenia
od 29. októbra do 31. marca
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knižky z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Info na tel. č.: 0917 953 681

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 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: 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.: 16. decembra.
Z obchodov: 17. a 18. decembra.

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

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

Manáková, Mirka: Araba nemiluj (Marenčin 2018)
Osemnásťročnú Ninu predá jej vlastná sestra do otroctva
prostitúcie. Odmieta sa však podriadiť a búri sa proti spôsobu
života, do ktorého ju nútia. Keď sa jej podarí zorganizovať
útek, je bez peňazí a strechy nad hlavou.
Hajduková, Michaela Ella: ZlatovláSSka (Motýľ 2019)
Život Sanny Schlosserovej je utrpením.Niet jej náhlej výnimočnosti,
nikdy by nevidela sterilizovanie žien a dievčat v Osvienčime,
nepodstúpila ponižujúce deflorovanie v lebensbornskom dome,
neokúsila bolesť na vyšetrovacích stoloch Clauberga, Schultza a
Schumanna, nespoznala desivý úsmev doktora Mengeleho...
Schopenhauer, Arthur: Životná múdrosť (Europa 2018)
Nemecký filozof sa v brilantných úvahách pokúsil podať
„návod“ na prežitie čo najšťastnejšieho života vo svete plnom
utrpenia a neexistencie trvalého šťastia. Snaží sa vysvetliť, v
čom spočíva múdrosť v prístupe k životu a jeho zmysel.

-

Berry, Steve: A varsói protokoll (Gabo, 2020)
Krisztus fegyverei, az Arma Christi hét értékes ereklyéje
egymás után tűnik el a világ szentélyeiből. Cotton Malone, az
Igazságügyi Minisztérium volt ügynöke megtudja, hogy egy
privát aukció készül, amelyen Lengyelország elnökére nézve
terhelő információkat kínálnak eladásra.
Bauer, Barbara: A fényfestő (Jaffa, 2020)
Cecil Le Blanc Párizsban végzi művészeti tanulmányait. A
fiatal nőt tehetséges festőnek tartják, mestere éppúgy büszke
rá, mint a nevelőnője, akit anyjaként szeret. Ám Cecil mégis
úgy érzi, valami hiányzik az életéből.
Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek? (Móra, 2019)
Bagoly barátunk nősülni szeretne, de hamar megbánja, s
felhúzza a nyúlcipőt. Vagy talán nem is megszökött, hanem
elrabolták? Akkor pedig ki kell szabadítani! Nevenincs-erdő
minden lakója útnak indul keresésére szerte az országban.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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2020. november
részleges bezárása idején
Zöld étterem

Gyermekeink egészséges étkezéséről nem csak
családjuk, de iskolánk is gondoskodik. A ,,Zöld
étterem” nevű kezdeményezésbe iskolánk is
bekapcsolódott. November 30-án iskolánkat profi
szakácsok látogatták meg, akik hagyományos ételek
egészségesebb változatait készítették el, mint például
a krumplistészta, laskagomba-gulyás, csicseriborsógulyás és csevapcsicsi.

Mennyi szeretet fér egy cipődobozba?
A Mennyi szeretet fér egy cipődobozba? elnevezésű karácsonyi jótékonysági kezdeményezés
már harmadik éve hívja fel az emberek figyelmét egész Szlovákia területére kiterjesztve,
hogy cipődobozokat töltsenek meg apróságokkal, amelyek majd idősotthonok
lakóit
örvendeztetik meg.
Az
összegyűjtött
dobozok
a szervezők által kijelölt
gyűjtőhelyekre
kerülnek,
majd a karantént követően a
kezdeményezésbe bekapcsolódó
intézetekbe juttatják el őket.
Iskolánk ebben az tanévben
először vett részt ebben a
kezdeményezésben,
összesen
132 doboz gyűlt össze. A
gyerekek tanítóikkal közösen
töltötték meg a dobozokat,
a projektbe egész családok,
illetve az iskola dolgozói is
bekapcsolódtak.

Benkő László és
Balázs Fecó emlékére

Röviden

Megdöbbenten hallottuk a hírt, hogy novemberben bő egy hét
különbséggel két népszerű zenész hagyott itt végleg bennünket.
Mindkettőjük számos szállal kapcsolódott Zselízhez.
Benkő László, az Omega-együttes billentyűse többször is járt
városunkban – nem csupán fellépni. Városunk Franz Schubert
Vegyeskara neki köszönheti
az első CD-jét. És még mást is:
1992 júniusában Benkő László
és zselízi barátja, Vladimír
Drobný közbenjárásával a
vegyeskar fellépett Juhász
Előd Zenebutik c. műsorában.
Ezt követően többször is
találkoztunk
hármasban
Zselízen, mert Benkő Laci
eltökélte, hogy elkészíti a kórus
első igazi hangfelvételét. Így
kerültünk 1994. május 7-én az
Omega együttes törökbálinti
stúdiójába. A felvétel alatt rövid
időre az együttes több tagja is
megfordult a stúdióban, Benkő
Laci és a hangmérnök, Küronya
Miklós azonban végig velünk
dolgozott. Drobný Vlado
már sok éve nincs köztünk, Benkő Lászlóval, az Omega-stúdióbeli
Küronya Miklós tragikus CD-felvétel előtt.
haláláról ez év februárjában
értesültünk. Tisztelet mindhármuk emlékének! Talán vannak még, akik
emlékeznek az Omega együttes egyik különleges zselízi fellépésére:
az akkori Garam Szálloda (Hotel Hron) kerthelyiségében, amikor a
vegyeskar néhány tagja (főleg a nőikari szólamokból) „vokálozott”. Ők
örökre megtapasztalhatták Benkő Laciék közvetlenségét.
Balázs Fecó zselízi emlékei 1969-re nyúlnak vissza. Akkor még a
Neoton együttessel játszott, énekelt. A zselízi Garam Szálloda akkor még
impozáns helynek számított. Ott szállt meg az együttes is, innen járt ki a
környékre föllépni, olykor naponta többször is. Akkoriban jómagam az
Anonymus együttessel zenéltem, az egyik hétvége három napján épp a
→10

Nyilvánosan hozzáférhető villamos-töltőállomás építésére
igényelhető támogatás ez év végéig a gazdasági minisztériumnál.
95 százalékos támogatást községek, megyék, általuk alapított
szervezetek igényelhetnek, amelyeknek az 5 százalékos önrészt
kell biztosítaniuk. A vállalatok 50 százalékos támogatást
igényelhetnek. A támogatás legkevesebb 2500, az önkormányzatok
esetében legfeljebb 18 000, a vállalatok esetében pedig 36 000 euró
lehet. A sikeres kérvényezőknek fél év áll majd rendelkezésére a
projekt megvalósítására. Jelenleg az országban százhúsz DC típusú
gyors- és száznyolcvan AC típusú standard töltőállomás működik,
valamint háromezer villamos és plug-in hibrid villamos gépkocsi
közlekedik.
Az Európai Parlament arról tájékoztatott a honlapján, hogy
az EP környezetvédelmi bizottsága elfogadott egy, a vezetékes
ivóvíz minőségének javítására irányuló javaslatot, hogy ezzel
is csökkentse a megvásárolt műanyag flakonok számát. A
bizottság megállapította, hogy az EU lakosságának meghatározó
többségének jó hozzáférése van a minőségi ivóvízhez. Azonban
olyan polgárai is vannak, akik semmilyen vezetékes ivóvízhez
nem férnek hozzá, mert vezeték sem csatlakozik az otthonaikhoz.
Például járásunk egyes falvaiban. Kollégáikat erről a szlovák
EP-képviselők tájékoztathatnák. Már ha tudnak róla.
Az utóbbi időben a parkban és az ún. Kínai-negyedben is gyakran
látnak rókát, amely a lakosság egy részében félelmet kelt. „Zselíz
környékén az utóbbi időben nem jegyeztek fel veszettséget, ezért
nincs ok pánikra. A róka már megszokta az ember közelségét, és
elveszítette a természetes óvatosságát, az emberre azonban nem
veszélyes. A városi rendőrségnek nincs hatásköre a vadállatok
befogására, csak háziállatokat foghat be” – nyilatkozta Roland
Hanzo városi rendőrparancsnok, aki szerint a róka a konténerek
környékén könnyen hozzáférhető ételmaradékok miatt jár be a
városba.
Önkormányzatunk és a magyar tannyelvű alapiskola november
végén ezer-ezer darab egészségügyi maszkot kapott ajándékba a
Magyarországon működő Chi Fu Investment vállalattól. Frank Liu
elnök ajándéka a magyar külkereskedelmi és külügyminisztérium
és a Kukkonia polgári társulás hozzájárulásával jutott el Zselízre a
külhoni magyarság járványellenes védekezésének támogatásaként.
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A zselízi szlovák alapiskolában zajló tevékenységek az iskola
Felújított osztályok

A zselízi
szlovák alapiskola életébe
a távoktatás
idején az iskola
igazgatónője
nyújtott
betekintést.

A megszakított oktatás időszakát arra
igyekeztünk felhasználni, hogy tanulóink
oktatási körülményeit jobbá, szebbé tegyük.
Hét tantermünk kapott megújult, modern
külsőt. Megtörtént a világítótestek takarékos
halogénégőkre cserélése, a tantermek falaira
tematikus falfestmények kerültek. Nevelőnőink
és Mgr. Jozef Meliška tanító úr ügyes kezének,
kreativitásának köszönhetően minden osztály
különleges, egyedi atmoszférát áraszt.

Mgr. Petra Tomašovičová,
az iskola igazgatónője

Távoktatás

A
koronavírus-járvány
terjedésének
megfékezése érdekében iskolánk felső tagozatát
bezárták, az oktatás online térbe költözött. A
MAT, FÖL, TÖR, POI, BIO, SZNYI, ANNY
és a TSP a ZOOM-alkalmazáson keresztül
zajlik. Azok részére, akiknél nem tudtak
a világhálóra csatlakozni, a megoldandó
feladatokat nyomtatott formában, személyesen
juttatjuk el.

Online tanóra Daniel Hevierrel
Negyedikes tanulóinknak 2020. november 10-én
rendhagyó szlovákórában volt részük. Meghívásunknak
egy online óra keretén belül az ismert író, szövegíró,
költő és képzőművész, Daniel Hevier tett eleget.
Tanulóink számára az író alkotói tevékenysége nem volt
teljesen ismeretlen, az olvasásórákon már találkoztak az
,,Ezer felfedezés a világ felfedezése óta” című művével,
amellyel kapcsolatosan érdekes kérdésekkel készültek.

Újra a RTVS forgatásán a ,,Daj si čas” című műsorban
Szlovák nyelv és irodalom távoktatása
ZOOM applikáció segítségével.

A tanulók nagy érdeklődéssel vesznek részt
a online tornaórákon.

Školáčik – iskolánk újságja

Iskolaújságunk, a Školáčik első számának
pozitív fogadtatása arra ösztönzött
bennünket, hogy
új, karácsonyi
kiadással jelenjünk meg. Ismételten a
Comenia Script írással íródik, amelyet
tanulóink már negyedik éve használnak.
Mivel
iskolaújságunk
rendszeres
megjelentetéséről szőtt terveinket a
koronavírus-járvány
terjedésének
megfékezése érdekében tett intézkedések
ellehetetlenítették, elköteleztük magunkat
a karácsonyi szám kiadása mellett, amely
a 2020-as naptári évben iskolánk életének
jelentősebb mozzanatait mutatja be.

Iskolánk tanulói
ismételten
részt
vettek a RTVS
,,Daj
si
čas”
című műsorának
forgatásán.
Iskolánkat
ez
alkalommal a 6.
és a 7. évfolyamok
t a n u l ó i
képviselték, akik
nem csupán a
világ fővárosairól
szóló
tudásukat
mutatták
meg,
hanem egyben bizonyították készségeiket, rátermettségüket, csapatszellemüket.
Igyekezetüknek, ügyességüknek köszönhetően 3 x 200 euróval gazdagodtak.

NAJ Škola
Ebben a tanévben
jelentkeztünk
a
RTVS ,,Naj škola”
című
showműsorába. Ebben
a
műsorban
nemcsak a tanulók
rátermettségének,
tudásának
volt
jelentősége,
hanem a szülők
és az iskolabarátok támogatására is szükség volt. Többek között
az Önök szavazatainak is köszönhetően iskolánk tanulói a Lévai
járásból egyedüliként jutottak tovább.
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A magyar tannyelvű alapiskola életéből

Online fizikaóra a IX.B osztályban Google Meet használatával
pedagógusok és a szülők is
nagyon egyszerűen tudnak
használni. Kialakítottuk az
új órarendet figyelembe
November 20-án kezdődött el az alapiskola bővítésé- véve, hogy a nemzetiségi
nek következő szakasza. Ennek eredményeként a régi iskoláknak a heti óraszáma
épület udvar felõli része új bejárattal, a tornaterem pe- magasabb. Azok számára,
dig szertárral bõvül. A tanulók új mellékhelyiségeket és akik
nem
rendelkeznek
zuhanyzókat kapnak. A felújításra, amely során néhány digitális eszközökkel, heti
szociális helyiséget is korszerûsítenek, a város 200 ezer rendszerességgel
küldjük
eurót különített el a költségvetésében.
a feladatokat asszisztens
Az előző tanévben jól vettük az akadályokat,
segítségével illetve postai
de tekintettel az epidemiológiai helyzet úton. A leckék visszajuttatásánál nagy
kedvezőtlen
alakulására,
fontosnak segítségünkre van egy garamsallói Idén sem kell lemondaniuk a gyerekeknek a zacskóba
tartottuk felkészülni arra az esetre, ha szociális munkás. A november 16-án rejtett finomságokról. Közös ünnepi összejövetel helyett
iskolánknak hosszú távon ismét át kellene kiadott miniszteri rendelet alapján az osztályokban látogatta meg a kicsiket a Mikulás.
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók,
térnie a távoktatásra. A Comenius
akik nem tudnak bekapcsolódni az online
Pedagógiai Intézet és a Szlovákiai Magyar
oktatási folyamatba, kis csoportokban (5
Pedagógusok
Szövetsége
pályázatot
tanuló és 1 pedagógus) járnak be az iskolába,
hirdetett a szlovákiai magyar iskolák és
betartva a szigorú higiéniai előírásokat.
óvodák részére szakmai képzés előadói
Megállapítható, hogy az otthontanulásból a
díjának támogatására. A Tantermen kívüli
tanulók elenyésző része marad ki.
digitális oktatás elnevezésű képzés 2020
Az alsó tagozaton megszokott módon
októberében valósult meg Beták Norbert
folyik a tanítás, a napközi és az étterem
főiskolai oktató előadásában. Az időzítés
az alsó tagozatos tanulók részére
megfelelőnek bizonyult, mivel 2020.
működik.
A
közoktatási
törvény
október 26-tól a Szlovák Köztársaság
értelmében kirándulásokat és tanulmányi
oktatásügyi, tudományos, kutatási és
kirándulásokat,
sporttanfolyamokat
és
sportminisztere elrendelte az alapiskolák Szeptemberben a Pénzes István Anyanyelvi
iskolai sportversenyeket, erdei iskolákat, életfelső tagozatán is az oktatás rendkívüli Vetélkedő országos döntőjében a Zselízi MTNYA
és egészségvédelmi tanfolyamokat, mozgásos
Csikós Friderika (VIII.), Kotrus Nikolett (VIII.)
felfüggesztését.
tevékenységeket a természetben, nyitott
Iskolánkban
továbbra
is
fő és Potocki Linda (IX.B) alkotta Verebek csapata a
napokat nem szervezhetünk, legfontosabb
kommunikációs eszközként az Edupage kiváló 6. helyet szerezte meg.
tevékenység a TANULÁS.
felületet alkalmazzuk kiegészítve a Google Raj Tamara (VI. B) a Kenguru Matematikaverseny
(AI)
Meet rendszerrel, amelyet a tanulók, a megyei fordulójában 1. helyezést szerzett.

Mindennapjaink
1→

embereknek kell megváltozniuk. Többet
kell tennünk saját sorsunk alakításáért.
Azon kell fáradoznunk, hogy emberibb
legyen a Föld és az ember. Úgy kell élnünk,
hogy múltunkra mindig visszanézhessünk.
Csak egyszer élünk ezen a világon, most
kell megtennünk minden jót, amit bárkivel
megtehetünk,
most
kell
segítenünk
másokon, ott, ahol segíthetünk. Kívánatos,
hogy társadalmunkban teremtődjenek meg a
feltételek a valóban méltóságos élethez, hogy
az ember saját elképzelései szerint haladjon
a maga útján, ne kelljen megküzdenie
felesleges akadályokkal.
Sienkiewicz szerint „nekünk embereknek

az a feladatunk, hogy létünknek nyomát
hagyjuk ezen a Földön.” Jó is volna, ha
mindez pozitívum lenne! De Radnóti
figyelmeztetése mindig időszerű: „Ember
vigyázz, figyeld meg jól a világod, ez volt a
múlt, emez a vad jelen, és mindig tudd, mit
kell tenned érte, hogy más legyen.” Tehát
egyre jobban tudatosítanunk kell létünk
fontosságát, becsülni az igazi értékeket,
becsülni egymást. Legyen életünk igazi
ösztönzője a holnap öröme!
Ilyenkor, a karácsonyi ünnepek alkalmából,
tegyünk meg mindent azért, hogy az
öröm megismételhetetlen érzése hassa
át értelmünket és szívünket! Legyen
ez a szeretet kifejezése gyermekeink és

családtagjaink iránt! Aki nem kap szeretetet,
az nem is tud adni. Akit nem szeret senki, az
nem tud senkit sem szeretni. Aki elfogadja
a karácsony örömüzenetét, az már nem
mondhatja, hogy őt nem szereti senki.
Kívánjuk, hogy remény fénye világítsa be
a karácsonyi ünnepeket, hogy összetett,
bonyolult világunkban a nehézségek
ellenére bizalommal tekinthessünk a
jövőbe. Békés, szeretetteljes ünnepeket
kívánunk
mindenkinek.
Szilveszterkor
pedig köszöntsük egymást szívből fakadó
szeretettel, jókívánságokkal! Mindenkinek
nagyon jó egészséget, sok sikert és szerencsét,
vírusmentes napokat, hónapokat és éveket
kívánunk.
Nyustyin Ferenc
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Távoktatási szükséghelyzet előnyökkel, hátrányokkal
Míg eleinte az iskolákban az Oktatásügyi
Minisztérium rendelete alapján tavasszal, majd
ősszel október 12-től bevezetett távoktatást a
koronavírus-járvány elleni védelem egyik
pillérének, illetve az oktatás egyértelműen
innovatív eszközének tekintették, az utóbbi
időben nemcsak a kormány tagjait, hanem
a hétköznapi embereket is egyre inkább
megosztja a téma. Mind többen aggódnak
a túl hosszúra nyúló távoktatás tanulókra,
diákokra gyakorolt hatásai miatt, hiszen az
elszigeteltség, a személyes kapcsolatok hiánya
negatív hatással lehet sokuk lelkivilágára, nem
beszélve az egyéb lehetséges deformitásokról,
amelyekre a kényszerhelyzet befejezése után
derülhet fény.
A kialakult helyzetről Jankus Zsolt, a zselízi
Comenius Gimnázium tanára osztotta meg
velünk tapasztalatait és véleményét: „A
távoktatás szükségességét jelen körülmények
között senki sem vitatja, azonban a pár
hónapos tapasztalat azt mondatja velem, hogy
az oktatás hagyományos formáját semmilyen
mértékben nem pótolja, és úgy vélem, nem is
ez a célja. Minden tanulónak szüksége van
arra, hogy napi szinten kapcsolatban legyen
kortársaival és tanáraival, ellenkező esetben
súlyos csorbát szenved az a szocializációs
folyamat, amelyet a hagyományos oktatás
hivatott számukra biztosítani. Mindemellett
az online térben történő kommunikáció
és tanulási folyamat szellemileg sokkal
megterhelőbb tanárnak és diáknak egyaránt.
Tanári részről az online tanítási órákra
való felkészülés is jóval időigényesebb, nem
beszélve a számonkérésről, amely rengeteget
veszít az objektivitásából. Nehéz ugyanis
kiszűrni, hogy a monitor túloldalán ülő
tanuló a valós tudásáról ad-e számot, hiszen

a tényleges tanár—tanuló interakció hiánya
számos ötlettel ruházhatja fel a tanulót.
Remélem, hogy a távoktatás nem ezen a téren
tökéletesíti majd az utánunk jövő generációt.”
Nem könnyű tehát a helyzete sem a
diákoknak, sem a tanároknak. Nekik viszont
az órákra való felkészülés, majd az üres

osztályban való tanítás mellett gyakran
mindenféle alaptalan támadásokkal szemben
is meg kell védeniük a pedagógusi mundér
becsületét. Ahogy az már lenni szokott,
akadnak, akik a jelenlegit ideális helyzetnek
látják, úgy gondolják, a távoktatásban könnyű
dolga van mind a tanárnak, mind a diáknak.
A valóság azonban az, hogy kemény munka
van a folyamatok mögött, és még keményebb
munkára lesz majd szükség az iskolákba
való visszatérés után. A távoktatással járó
kihívásokról és megoldásokról a Comenius
Gimnázium igazgatónője, Cserba Katalint
nyilatkozott. „Minden tanulónkra kiterjesztve

A járványellenes
kiadásokat megtérítik

November közepén a kormány jóváhagyta, hogy a
megtéríti az önkormányzatok a COVID-19-es járvány
terjedése ellen hozott intézkedéseinek, valamint
az országos teszteléssel kapcsolatos kiadásait. Erre
a célra összesen 7 877 302,50 eurót különített el a
belügyminisztérium számára. Az összeget a kormány a
rendkívüli helyzet mentési munkálataival kapcsolatban
felmerült költségek megtérítésére 70 járási hivatal
bevonásával használja fel. A kedvezményezettek közt
van Zselíz is.
„Az első körben a rendkívüli helyzetfeladatainak
ellátásával kapcsolatban felmerült 6825 eurós kiadásokról
nyújtottunk be számlákat. A kormány ezt az összeget
november 27-én térítette meg. Az országos tesztelés első
fordulójának kiadásait 3597 euróban állapítottuk meg.
A tesztelés problémamentes lebonyolítása érdekében
a város biztonsági és egyéb felszerelést, védőruhákat
szerzett be, valamint a mintavételi csoportok tagjainak
étkeztetését is ellátta” – nyilatkozta i. Ábel Gábor, a
városi válságstáb tagja.
(ik)

feltérképeztük, rendelkezik-e a távoktatáshoz
szükséges technikai felszereltséggel. Akiknek
ez nem állt rendelkezésükre, azoknak az
iskola biztosította. Amíg a diákok még
jelen voltak, kipróbáltuk és teszteltük a
ZOOM-rendszer működőképességét, és
az oktatást hozzáigazítottuk. A tanulók
megkapták a távoktatás menetét szabályozó
órarend napi szintű beosztását. A tanítás
8.00-tól 12.00 óráig tart, a tanítási órák 45
percesek, köztük 15 perces szünetek vannak.
A tanóra tartalmi része a tananyag átvételéből,
begyakorlásából, rendszerezéséből, illetve
az ismeretek és készségek szóban vagy
írásban történő számonkéréséből áll. Déltől
12:45-ig ebédszünet, majd 14:00 óráig tart
az ismeretek számonkérésére szánt idő,
ill. konzultációs lehetőség, valamint ekkor
történik a tananyag-küldés. Ez a kijelölt
ideje a kötelező nevelési tantárgyaknak is,
amelyeket nem tüntettünk fel az órarendben.
14:00 és 15:30 között a diákok e-mailen,
messengeren, telefonon konzultálhatnak
tanáraikkal. Még ekkor nincs azonban vége
a munkánknak. Előkészülünk a következő
órákra, kidolgozzuk
a
tananyagokat,
amelyeket feltöltünk az edupage-re, hogy a
diákok számára elérhetők legyenek, illetve
dolgozatokat javítunk.”
Van rá esély, hogy a diákok újév után
visszatérjenek az iskolákba. Talán csak egy
részük tudatosítja, milyen jelentősége van
e kérdésnek, viszont mi idősebbek tudjuk,
hogy a középiskolai évek éppen az egymás
társaságában töltött idő, átélt élmények miatt
életünk egyik legszebb időszaka. A mostani
középiskolások élete e szakaszának egy részét
fehér folt fogja fedni. Mindannyiunk érdeke,
hogy ez a folt a lehető legkisebb legyen. (ik)

Könyvet minden kézbe
A Zselízi Városi Könyvtár a Kisebbségi Kulturális Alapnak köszönhetően
a „Könyvet minden kézbe” című projektre 1 000,- € támogatást
szerzett. A projekt 2020 júniusa és novembere között valósult meg. A
társfinanszírozást Zselíz város 100,- euróval biztosította. A könyvtár az
1 100,- eurós összegből összesen 106 könyvet vásárolt, szám szerint 70
könyvet a felnőtt irodalomból, 27-et a gyermekirodalomból és felnőtt
szakirodalomból pedig 9 könyvet vásárolt. A teljes lista a könyvtár
honlapján található.
A közeledő karácsonyi időszak remek alkalom arra, hogy könyvvel a
kezünkben töltsünk sok időt. Ezúttal szeretnénk invitálni minden zselízi
és környékbeli lakost – könyvtárunkban mindenki igénye szerint talál
magának egy kis olvasnivalót. A könyvtár online katalógusát könnyen
megtalálják weboldalunkon a jobb oldali zöld Infogate – könyvkatalógus
– című négyzetben. A könyvtár weboldala https://kniznicazeliezovce.wor
dpress.com/
Kapcsolat: Zselízi Városi Könyvtár, Sznf utca 2, 93701 Zselíz, kniznicaz
eliezovce@gmail.com, 0915 712 839, 036/
7711000, https://www.facebook.com/mestsk
akniznicazeliezovce
“A projekt a Kisebbségi Kulturális Alap
pénzügyi támogatásával valósult meg.”
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időszak derekán
úgy, de regionális központ vagyunk. Ezt
várják tőlünk a zselíziek és a környékbeli
települések lakói is. Nemrég a regionális
fejlesztési stratégia készítéséről és a
régiós prioritásokról tárgyaltunk a régiós
önkormányzatok vezetőivel. Ez olyasmi,
mint korábban a PHSR (gazdasági és
szociális fejlesztési program), csak most
integrált területi stratégiának nevezik.
Megegyeztünk abban, hogy Zselíz központi
jelentőségű település legyen, vissza kell
állítani városunk ilyen jellegű státuszát. E
cél érdekében tovább kell fejlesztenünk az
ipari parkot, hogy munkahelyeket tudjunk
teremteni a környékbelieknek is. Támogatjuk
az R7-es gyorsforgalmi út építését, amely
Szódó és Sáró között halad majd el, és a régió
egyik legnagyobb szükségletét, a Zselíz és
Ipolyság közti térség vezetékes ivóvízzel való
ellátását.
Ezzel összefügg az iskoláink felkészítése a
környékbeli alapiskolák felső tagozatainak
tervezett összevonására. A terveink közé

besoroltuk a magyar alapiskola felújítását,
és elkezdtük egy új városi tanügyi koncepció
kidolgozását. A tervezetnek új kihívásokra
kell majd választ adnia – köztük arra,
hogy a szlovák alapiskola elérte jelenlegi
épület-kapacitásának korlátait, és hogy a
kormányprogram szerint az alapiskolák
felső tagozatait központosítani kellene. Az
egyik válasz egy új, 10 osztályos iskolaépület
lehetne a szlovák iskola területén. Már el
is kezdtük az előzetes tervdokumentáció
beszerzését. A megvalósítás idejét egyelőre
nehéz előre látni, a következő hét éves
programidőszakban kellene megvalósulnia.
Meg kellene tehát erősödnie városunk
központi jellegének. A lakásfejlesztés
folyamatban van, de lesz elég munkahely?
– Ahogy már említettem, fejleszteni
fogjuk az ipari park infrastruktúráját,
amelybe így további vállalatokat tudunk
bevonzani. Néhány éve szó volt egy görög
beruházóról, amely az Yssel beszállítójaként
tevékenykedne. Ez a vállalat mindenféle

feltűnés nélkül meg is telepedett az egykori
SES területén, és vasalatot készít az Yssel
betonpaneljei számára. Nyáron a már
hosszú ideje romos állapotban levő egykori
borüzemet is megvásárolták, az új tulajdonos
a helyi Symartech vállalat, amely ott tervezi
létrehozni új üzemét, mert a jelenlegi
helyiségeit már kinőtte.
Az optimizmus tehát helyénvaló?
– Megfelelő álláspont, még akkor is, ha
gyakran értelmetlen korlátozások fékeznek.
Viccesen azt szoktam mondani, hogy a
jégkorong nem nekem való sportág, mert
nem szeretem a palánkok közé szorított
korlátozásokat.
Mindent összevetve optimista vagyok,
és előre tekintek. A jelenlegi nehéz
helyzet ellenére ezt tanácsolom városunk
polgárainak is, akiknek kellemes ünnepeket,
jó egészséget és sikeres 2021-es esztendőt
kívánok.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Mi készül a borüzem területén?
A zselízi borüzem nem túl hosszú
működése 2008-ban fejeződött be, amikor
a termelést néhányszoros tulajdonosváltás
után sem sikerült megújítani. Kiárusították
a berendezést, a terület azóta enyészetnek
indult. Egy idő után kellemetlen, rendetlen
hellyé vált, a hajléktalanok szálláshelyévé.
Időnként a tűzoltóknak kellett beavatkozni, de

a városi rendőrök is járőröztek a környéken.
2017 májusában egy 2,5 méter mély aknában
egy 46 éves férfi megégett holttestére
bukkantak, a gyilkosságot beismerte egy 28
éves férfi és annak volt élettársa.
Sokan megörültek, amikor idén arra figyeltek
fel, hogy a területen bontási munkálatok
kezdődtek. Ahogy az már lenni szokott,
különféle, többé-kevésbé megalapozott hírek
kezdtek terjengeni arról, hogy mi lesz a terület
további sorsa, pl. hogy új hipermarket épül.
Megállapítottuk, hogy a terület új tulajdonosa
egy zselízi vállalkozó, egykori városi képviselő,

Martosy Péter. Őt kérdeztük a területtel
kapcsolatos terveiről.
„Soha nem jutott eszembe, hogy Kaufland
legyen a területen, de érdekes gondolat”
– mondja nevetve Martosy Péter, a SymarTech
K. ügyvezetője. A társaság a Béke utcában,
a Szolgáltatások Háza mögötti területen
kábelmegmunkáló
gépek
kutatásával,
fejlesztésével,
szerkesztésével,
gyártásával, forgalmazásával és
szervizelésével foglalkozik.
„Ahogy látja, a székhelyünk már
nem teljesen alkalmas az általunk
végzett tevékenységre. Már rég nem
csak kereskedelmi cég vagyunk,
terjeszkedünk, és elég nagy területet
vesz el a gyártás. A gépgyár sok
helyet igényel, kell egy részleg, ahol az
anyag bekerül, és olyan is, ahol a kész
termékek kikerülnek az üzemből. Egy
órával ezelőtt egy teherautó nekiment
az eresznek. Szűk utcácska vezet ide,
ahol még autók is parkolnak. Néhány
gépkocsivezető nem hajlandó ide
behajtani. Ez gondot jelent.”
Martosy Péter elmagyarázza: nem újkeletű
gondról van szó. Inkább egy, a cégfejlesztést
és a feltételek optimalizálását érintő hosszú
távú terv megvalósításáról, a területbővítést
is beleértve. Az épületek, melyekben régebben
az egykori közművállalat székhelye volt, a
felismerhetetlenségig megváltoztak.
„Ott asztalosműhely volt, a fát csak az
eresz alatt szárítottuk. Teljesen felújítottuk,
az egykori asztalosműhelyt beszigeteltük,
épületszárnnyal bővítettük. Mégsem az igazi.
A gyártófolyamatban optimális esetben

egymásra kötődnek az egyes szakaszok. Az
ideszállított anyag kirakodása, előkészítése,
osztályozása acélra és színesfémekre, majd
a termelés előkészítése... Ez csak olyan
helyiségekben folyhat, amelyeket erre
terveznek és építenek fel – csak így működik
ideálisan. Itt azonban az elrendezés adott volt.
Mindig tudtam, hogy nem maradunk örökre
itt. Kereskedőként kezdtem, egy svájci
partnertől
vásároltunk
elektrotechnikai
technológiát. Közép-európai ügyfeleknek
árusítottam,
főleg
Szlovákiában,
Csehországban és Magyarországon. Utána
kezdtünk el gyártani és saját technológiákat
fejleszteni. Amikor a fiam elvégezte gépészeti
tanulmányait, tevékenységünket kutatással
és fejlesztéssel bővítettük ki. Néhány
ügyfelünknek saját gépeket fejlesztettünk
ki, van köztük egyrendeltetésű, de vannak
speciális rendeltetésűek és önműködőek, most
pedig már robotikával is foglalkozunk…”
Martosy Péter már régóta keres új területet
a cégének. Az egykori borüzemnek nagy
a területe, szerinte néhány további cég
is elférne itt. Ez arra emlékezteti, amikor
városi képviselőként ipari park létrehozását,
vállalatok letelepedjését és a barnamezők
hasznosítását szerette volna elérni.
„Mindez egy hosszú távú terv része. Már évek
óta keresünk alkalmas területet a cégnek, és
még évekbe telhet, hogy odaköltözhessünk.
Nem sürgős. Még az sem tisztázott, hogy mit
kezdünk a mostani helyiségeinkkel, bérbe
adjuk-e valakinek, vagy valami mást csinálunk
itt. Most bontunk, és két-három évig is
eltarthat, amíg egy komolyabb építkezésbe
kezdünk.”
Števo Hečko
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Az aktuális választási időszak félidejéhez
érkezve Zselíz város polgármesterével,
Juhász Andrással beszélgettünk, aki számos,
sikeresen megvalósított városi fejlesztésről
tájékoztatott. Emellett a versenyszféra
városunkban tevékenykedő képviselőinek
beruházásairól is tudott pozitív híreket
mondani, és az időszak fennmaradó részére
szóló ambiciózus terveket is felvázolt.
A választási időszak első két éve alatt egy
sor pályázati forrásból finanszírozott
fejlesztés valósult meg, a város saját
forrásból is végzett fejlesztéseket úgy, hogy
idén a koronavírus elleni küzdelem miatt
adóbevétel-kieséssel kell megküzdenie.
Foglaljuk össze, melyek voltak az utóbbi
két év legfontosabb beruházásai!
– Számos beruházásunk volt, nehéz is
segítség nélkül az összeset felsorolni anélkül,
hogy esetleg valamelyiket ki ne hagyjuk.
Projektforrásokból – és természetesen saját
pénzből is – felújítottuk a városi hivatal
épületét. A 410 ezer eurós költségvetésű
pályázat nem csupán amiatt volt érdekes,
hogy a hőszigetelésnek, a nyílászáró-cserének
köszönhetően csökkentettük az épület
energiaigényét, és ezzel a város költségeit is,
hanem a projekt elhúzódó jellege miatt is.
A munkák ugyan csupán fél évig folytak,
viszont az előkészületek két évig húzódtak,
és a támogatás összegét mindmáig, tehát egy
évvel a munkák befejezése után sem fizették
ki a városnak. Szintén pályázati forrásokból
valósítottuk meg a városi kerékpárút-hálózat
kiépítését 1,24 millió euró, valamint a T18-as
tornaterem felújítását csaknem egy millió
euró értékben. Elkezdtük a garammikolai
óvoda bővítését és felújítását, amelyet 2021
szeptemberéig be is szeretnénk fejezni. A 344
ezer eurós pályázatnak köszönhetően egy
újabb osztály nyílhat a mikolai óvodában.
A pályázatok megvalósítása mellett több
fejlesztést vissza nem térítendő támogatás
nélkül valósítottak meg...
– Saját, illetve hitelforrásból újítottuk fel és
szigeteltük a művészeti alapiskola épületének
tetőszerkezetét 300 ezer eurós költségvetéssel,
és elkezdődött a magyar tannyelvű alapiskola
bővítése is 200 ezer eurós ráfordítással.
A DOS bérházon ajtó- és ablakcserét
hajtottunk végre, és Garammikolán a főút
mellett folytattuk a járdaépítést. Ez év elején
felújítottuk a piactéri nyilvános illemhelyet.
Tavasszal kezdődött a munkásszálló
felújítása és bérházzá való átépítése. A
beruházást egy nyitrai építőipari vállalat
végzi, a befejezése után a város az Állami
Lakásfejlesztési Alap hitele és minisztériumi
támogatás felhasználásával visszavásárolja az
épületet, majd a 19 újonnan kialakított lakást
felkínálja az érdeklődőknek.
Elegendő forrása volt a városnak ezekre
a beruházásokra? Az idei év negatív
prognózisokkal kezdődött, a helyzetet

tovább rontotta a tavaszi bezárakozás
és az ebből következő adóbevétel-kiesés.
Több önkormányzat pénzügyi gondokat
jelentett a részesedési adóbevételek
csökkenése miatt…
– Mivel az utóbbi években felelősen
gazdálkodtunk,
a
részadó-bevételek
csökkenését
ugyan
megéreztük,
de
következményei egyáltalán nem tragikusak
számunkra. Az élet nem állt meg, ellenkezőleg,
a beruházások élénkítése növelheti a lakosság
optimizmusát ezekben a nehéz időkben.
Hasonló céllal, tehát az általános optimizmus
növelése érdekében karácsonyra gyönyörűen
kidíszítjük a várost.
A művészeti alapiskola tetőszerkezetének
javítására és a magyar alapiskola bővítésére
nyáron félmilliós hitelt vettünk fel, később a
kormány a bevételkiesések kompenzálására
144 ezer eurós kamatmentes kölcsönt
folyósított
nekünk.
Annak
ellenére,
hogy ezekkel a nem csekély összegekkel
növekedett a város hitelkitettsége, még
mindig biztonságos sávban mozgunk e
mutató tekintetében.
Mi vár ránk – sportkifejezéssel szólva – a
választási időszak második félidejében?
– Nem volt kevés, amit az utóbbi két évben
elértünk, azonban csak most következik az
igazi beruházási bajnokok ligája. Ez alatt az
évtizedek óta várt nagybefektetést értem,
a város szennyvízcsatorna-rendszerének
teljes kiépítését. Felélénkültek a 7,2 millió
eurós beruházás előkészületei, minden héten
foglalkozunk az üggyel, és néhány héten
belül sor kerülhet a pályázati támogatás
folyósítási szerződésének aláírására is.
Ígéretesen alakulnak a kastély részleges
felújításának előkészületei is, a határmenti
projekt keretében aláírtuk a szerződést a
magyarországi projekt-parnterrel, és immár
biztos, hogy támogatásban részesülünk a
norvég alapból is. El kell azonban mondanom,
hogy a két pályázat koordinációja egyáltalán
nem könnyű feladat, már az előkészületek
során rengeteg nehézséggel szembesültünk.
Nem olyan egyszerű a dolog, hogy
valaki átutalja az ingyen pénzt, mi pedig

egyszerűen felújítjuk a kastélyt,
szinte mindig akadnak nehézségek,
akadályok,
amelyek
legyőzése
emberfeletti munkát igényel, és
számos stresszhelyzetet teremt.
Az irányító pozíciókban levők
gyakran nem értik a regionális
összefüggéseket, és olyanok is
vannak, akik készakarva keresztbe
tesznek nekünk. Az ilyen dolgok
elkedvetlenítik az embert, de én
azért jöttem, hogy a lehető legtöbbet
tegyek a városért, ezért nem hagyom
magam eltántorítani. Főleg, mivel
a jelenlegi helyzetünk sikerekkel
kecsegtet. Pályázataink nagy része
támogatásban részesült, és ezt
annak is köszönhetjük, hogy felkészülten
vártuk az összes fontos pályázati kiírást.
Tervdokumentációs
felkészültségünket
a beruházások, regionális fejlesztések és
informatizácó minisztériumának nemrég
városunkba látogató képviselője is nagyra
értékelte, aki szerint azon kevés település
közé tartozunk, amelyek szinte minden
téren felkészültek a pályázati pénzek
lehívására, kezdve a tulajdonjog-rendezéstől
a
tervdokumentációkon
keresztül
a
területhasználati és építési engedélyeztetésig.
A közeljövőben több kisebb beruházást is
végrehajtunk, például a katolikus temetőben
megépítjük az urnafalat, és felújítjuk a
múzeum homlokzatát.
A következő időszakban folytatjuk a
lakásépítést. Új lakások létesülhetnek
az adóhivatal épületében, továbbiak a
park mögötti területen, és közeledik a
városközponti többrendeltetésű objektumok
kivitelezői versenytárgyalásának kihirdetése
is. Intenzíven dolgozunk további építési telkek
előkészítését a Rozmaring utcai kemping
területén, és támogatjuk a magánvállalatok
ilyen irányú kezdeményezéseit, akik a város
több pontján terveznek lakásépítést. Nyáron
eladtuk a Posta utcai telkeket, egyesek már az
építkezést is elkezdték.
Ekkora érdeklődés mutatkozik Zselízen a
lakások iránt?
– Mind a lakások, mind pedig a építési telkek
iránt nagy az érdeklődés. Emlékezzünk
csak vissza a Posta utcai telkek eladására,
minden egyes parcella esetében sorsolni
kellett, sok volt az érdeklődő. Hasonló
a helyzet a lakásokkal, tudunk olyan, a
szélesebb régióból származó érdeklődőről,
akik munkát tudnának vállalni Zselízen,
ebben csupán a hiányos tömegközlekedés és
a lakások hiánya akadályozza meg őket. Az
ilyen jellegű igények kielégítése megerősítené
városunk régióközponti jellegét.
Van rá kapacitásunk, hogy a központi
jelleget erősítsük?
– Meggyőződésem, hogy van, egyébiránt
ez kötelességünk is, hiszen így vagy
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A tervek szerint már télen tető alatt
A garammikolai Hopsasa óvoda bővítésének
munkálatai jó tempóban folytatódnak. A
munkák eddigi előrehaladottsága táplálja azt
a reményt, hogy az egész bővítést és felújítást
az eredetileg tervezett időpont előtt sikerül
befejezni. A 344 ezer eurós költségvetésű
pályázat 190 ezer eurós támogatásban
részesült, a 10 ezer eurós önrészt, valamint
a jogosulatlan költségeket a város állja.
Ugyancsak az önkormányzat biztosít
további 90 ezer eurót a meglévő épület
rendszerhibáinak helyrehozatalára, amely
keretében elkészül az épület vízszigetelése,
és kiszárítják a nedvesedő falakat.
„Október végén elkészültek az új épületrész
alapjai, a téli fagyok beálltáig a kivitelező tető
alá szeretné hozni az épületet, hogy télen el
tudja végezni a belső munkákat” – tájékoztatta
lapunkat Juhász András polgármester. Azt is
elmondta, hogy már szeptemberben meg
szeretné nyitni az óvodát. A három fő és két
kiegészítő tevékenységet magában foglaló
pályázat lebonyolítását eredetileg kétéves
időszakra tervezték, ám az előkészítő fázis
jelentősen kitolódott, a munkákat 2019

Plébániai
karitász
alakult
A nyitrai egyházmegyei karitász védnöksége
alatt 2020. október 12-én Zselízen is
elindítottuk a plébániai jótékonyági
szervezet
projektjét.
Szolgálatkész
önkénteseink is vannak (bármikor lehet
hozzájuk csatlakozni), akik szívesen
segítenek. Örömünkre szolgálna, ha
támogatnák céljainkat.
A plébániai karitász a Posta utca 1-es szám
alatt, a római-katolikus plébániai hivatal
épületében működik. Ott lehet átadni
(leginkább az esti órákban, általában a
szentmisék után) a felajánlott tiszta,
használt, bármelyik évszakban hordható
férfi, női és gyermekruházatot, tisztálkodási
kellékeket, tartós élelmiszert, tanszereket és
sportszereket stb. Előzetes egyeztetés után
olyan tárgyak is felajánlhatók, amelyek a
rászorulók hasznára válhatnak.
Szívesen vennénk, ha felhívnák a
figyelmünket olyan személyekre vagy
családokra, akik vagy amelyek rászorulnak
az ilyen jellegű segítségre. Érdeklődés
esetén vegyék fel a kapcsolatot a plébániai
karitásszal
facebook-üzenetben,
vagy
hívják a 036/771 37 00 telefonszámot.
Visszahívjuk.
Kérjük, imádkozzanak céljainkért, hogy
Isten segítségével munkánk hasznos és
sikeres legyen, hogy segíteni tudjunk a
leginkább rászorulóknak. Köszönjük!
Ľudmila Vargová

októbere helyett 2020
második
félévében
kezdték meg. Ezért a
kivitelező és a város terve
sokkal ambiciózusabb
– nem egész egy év alatt
szeretnék megvalósítani
az építkezést.
Az új épületszárnyban
ebédlőt,
napközi
helyiséget és hálótermet,
valamint
szociális
helyiségeket és öltözőket
alakítanak ki. A régi
épületben a villanyés
fűtésvezetékeket,
valamint a hőforrást
cserélik
ki,
és
akadálymentesítik
a bejáratot. A projekt megvalósításának
köszönhetően 21 fővel növekszik az óvoda
kapacitása, tehát az eredeti egy osztály egy
továbbival bővül. Az építkezés ideje alatt a

mikolai óvodások a magyar tannyelvű óvoda
egykori, Sznf utcai helyiségeiben látogatják az
intézményt.
(ik)

Befejeződött a mauzóleum
restaurálásának második üteme
Befejeződött a zselízi katolikus temetőben található nemesi sírbort idei évre tervezett
ütemének felújítása. A tulajdonjoggal rendelkező Zselízi Plébániahivatal a Nyitra Megyei
Önkormányzat pályázati felhívására reagálva jutott újabb forráshoz. A megye 4 ezer eurót
ítélt meg a restaurálásra, melyhez az egyháznak további ezer eurót kellett biztosítania.
Ezzel immáron a második ütem valósult meg a műemlék jellegű épületen. „Az összeg bár
jelentős, ám nem fedezi a teljes felújítást, ezért azt több részletben tervezzük megvalósítani.
Az első során az impozáns nyughely
tetőszerkezete újult meg 2015-ben,
melyhez a Nyitrai Főegyházmegye
5 ezer euróval járult hozzá. További
1200 euró közadakozásból jött
össze, míg 800 eurót a Zselízi
Plébániahivatal önerőből biztosított
a beruházáshoz” – nyilatkozta Illéš
Stanislav esperes.
Az idei pályázati összegből
az objektum felső részének
kőfragmentum-elemeit restaurálta
a helyi Mézes Árpád, aki elmondta,
hogy a szondákból kiderítették
az épület eredeti színét, ami
szürkéskék volt. Ennek okán ügy
döntöttek, hogy ezt az állapotot
állítják vissza a munkák során,
amit három szakember közel egy
hónapig végzett. „Amennyiben
az idén benyújtott pályázat is
sikerrel zárul, a következő lépésben
a bejárati részen és a mellette
található két támpilléren fogunk
dolgozni. Majd azt követi az alsó
részek vakolatainak helyreállítása,
végül a belső tér” – mondta el a
restaurátor.
Csonka Ákos
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Októberi önkormányzati ülés

Napirenden telekeladások
és a norvég alap
A zselízi városi képviselő-testület november
25-én ismét a városi hivatal esketőtermében,
a biztonsági intézkedések szigorú betartása
mellett, a járványelleni rendelkezések
szellemében a nyilvánosság részvétele nélkül
tartotta 21. ülését. Bevezetőben a testület
jóváhagyta a Posta utcai vízvezeték-hálózat
Nyugat-szlovákiai
Vízművek
általi
üzemeltetését biztosító szerződést. A
hálózat ezzel átadott új szakaszai a Posta
utcában nyáron sorsolás útján értékesített
építési telkek ivóvíz-ellátását biztosítják.
A testület jóváhagyta egy garammikolai,
138 négyzetméteres telek eladását 8 eurós
négyzetméterenkénti
egységáron, több
Schubert utcai telek különleges eljárásban
való eladását vagyonjogi rendezés céljából
olyan tulajdonosoknak, akik jelenleg is
használják a szóban forgó telkeket. A három
érdeklődő a 303, 329, ill. 355 négyzetméteres
telket az általános érték alapján megállapított
7,56 eurós egységáron vásárolhatja meg.
A képviselő-testület tudomásul vette a

határozatok teljesítéséről, valamint a városi
rendőrség októberi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Az interpelláció keretében Polka Pál
megkérte a polgármestert, hogy a jövőben
részletesen tájékoztassa a testületet az
Esterházy-kastély
felújításának
norvég
alapból finanszírozott pályázatáról. A
képviselő elsősorban a projekt pénzügyi
folyamatairól kért folyamatos tájékoztatást,
elmondása szerint azért, hogy biztosított
legyen
a
pályázat
lebonyolításának
áttekinthetősége, mivel a közösségi oldalakon
néhányan aggodalmukat fejezték ki a
közpénzek megfelelő felhasználása kapcsán.
A polgármester biztosította a képviselőket,
hogy részletesen és rendszeresen kapnak
értesítést nemcsak erről, hanem a többi futó
projektről is. Juhász András hozzátette, hogy
jelenleg az említett pályázat előkészületei
folynak, bár a múlt havi önkormányzati ülés
óta, amikor legutóbb tájékoztatott róla, már
írásban is jelezték, hogy a város kérvénye

elnyerte a támogatást. Megjegyezte, hogy az
ellenőrzés egyik megfelelő módja lehetne, ha
a kulturális bizottság tagjai ellenőrző napokat
tartanának a projekt lebonyolításával
kapcsolatban. „Meg kell azonban említeni,
hogy a két, kastélyt érintő – a norvég alapból,
illetve a határon átnyúló Interreg program
keretében megvalósuló – pályázat csupán a
részleges felújítást fedezi. A teljes felújításhoz
további 2,7—3 millió euróra lenne szükség.
A kastély felújításával kapcsolatosan fontos,
hogy csak műemlékvédelmi felújításra
szakosodott vállalat végezheti a munkákat.
Ez specifikus tevékenység, a kivitelező
csak a kulturális minisztérium által vezetet
tjegyzékben szereplő vállalatok köréből
kerülhet ki.” A norvég alappal kapcsolatban
a polgármester megjegyezte, hogy csupán
néhány szubjektum szerzett ilyen támogatást,
és városunk köztük volt. Ahelyett, hogy
valaki ezt végre hangosan elismerné, a
közösségi oldalakon csak negatívumok
jelennek meg.
(ik)

Az adóhivatal épülete – ár alatti eladás nem, inkább
megfelelő hasznosítás
A novemberi képviselő-testületi ülés
általános vitájában több érdekes témában
is elhangzottak hozzászólások, többek közt
a kastély-felújítási pályázatokról, a jövő évi
költségvetésről, a biohulladék-elszállításról,
az adóhivatal épületének jövőjéről vagy az
éppen futó beruházások helyzetéről.
Csenger Tibor arról érdeklődött, mikor
lehetne megvitatni a 2021-es költségvetést,
és több más kérdéshez is hozzászólt.
Monika Tomeková városi közgazdász a
költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy
már készül, és egyszerű lesz. Hozzátette,
hogy az idei pályázatok befejezése alkotja
majd a nagy részét, kisebb adóbevételekkel
és
elhanyagolható
tőkebevételekkel
számolhatunk. Csenger Tibor a norvég
alapban
nyertes
zselízi
pályázattal
kapcsolatban elmondta, hogy az igényes
kiírás sikeres teljesítésével már bizonyságot
adtunk a átláthatóságról és a zselízi
pályázat magas színvonaláról. A kastélyt
érintő másik, határon átnyúló projekttel
kapcsolatban kifejtette, hogy a pályázat
sikeres lebonyolítása előnyt biztosíthat
további támogatások elnyerésénél. Szólt
arról is, hogy az új programidőszakban az
eddigiektől eltérő módon történnek majd
a pályázati kiírások, a nagy beruházásokról
a régión belül születnek majd döntések.
A megyei alelnökként is tevékenykedő
képviselő megemlítette, hogy városunknak
rendkívül jó hírneve van a régióban az uniós

támogatási alapokhoz való sikeres
pályázás terén, amiért mind a
városvezetés, mind a hivatal
dolgozói dicséretet érdemelnek.
A képviselő további témákhoz
is hozzászólt. Az egyik, hogy
az utóbbi időben növekszik a
város
közterületein
parkoló
tehergépkocsik száma, sőt, több
autó a zöldterületeket használja
parkolásra. Azt ajánlotta, hogy
e kérdést a város az ezzel
kapcsolatos
rendeletének
módosításával kezelje, amely
egyben
a
személygépkocsik
parkolását is módosíthatná. Lakossági igény
alapján kérte, hogy bár hivatalosan véget
ért a gyűjtési időszak, a város iktasson be
még egy alkalommal biohulladék-gyűjtést.
Az adóhivatal egykori épületének eladása
több körben sem sikerült, ezért azt
ajánlotta, a város értékelje át az értékesítést,
ehelyett esetleg térjen vissza a korábbi
álláspontjához, és hasznosítsa az épületet a
művészeti alapiskola, a Kincső és további
polgári
társulások
szükségleteire. A
polgármester egyetértett vele, és kijelentette,
hogy az objektumot áron alul nem adja
el a város, hiszen minden fordulóban 10
százalékkal csökkent a kikiáltási ár. Juhász
András elmondta, hogy készül az épület
hasznosításának vázlata, amely a művészeti
alapiskola
beköltöztetésével,
valamint

a polgári társulások, illetve lakossági
szolgáltatások általi hasznosítással, esetleg
kisebb lakások létesítésével is számolna.
Az aktuális beruházások előrehaladottságára
irányuló képviselői kérdésre válaszolva a
polgármester tájékoztatta a jelenlevőket,
hogy megkezdődtek a magyar tannyelvű
alapiskola
bővítésének
munkálatai.
Hozzátette, hogy sikerült befejezni a
művészeti alapiskola tetőszerkezetének
szigetelését. „50–60 centiméter széles
hőszigeteléssel láttuk el a tetőt, végre 30
év után jó karbantartóhoz méltón rendbe
tettük az épületet” – kommentálta a 300 ezer
eurós beruházás befejezését. Hozzátetette:
folytatódik a garammikolai óvoda bővítése, és
a végéhez közeledik a munkásszálló felújítása
is, bár a beruházó hibájából az átadás jövő év
márciusára vagy még későbbre tolódik. (ik)
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Mivel az utóbbi években felelősen gazdálkodtunk, a
részadó-bevételek csökkenését ugyan megéreztük,
de következményei egyáltalán nem tragikusak
számunkra. Az élet nem állt meg, ellenkezőleg,
a beruházások élénkítése növelheti a lakosság
optimizmusát ezekben a nehéz időkben.
Hasonló céllal, tehát az általános optimizmus növelése
érdekében karácsonyra gyönyörűen kidíszítjük a
várost.
(Bővebben a 4-5. oldalon.)

Tisztelt Olvasóink!
Jó egészséget, kitartást
a jelenlegi járványügyi
megpróbáltatások idején,
optimizmust, valamint
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket,
kellemes és sikeres új esztendőt
kívánunk mindannyiuknak.

A szerkesztőség

Tandari Éva : A CSÖND SZIGETE
A Csönd Szigete vár
A Csönd Szigete az én kis otthonom.
Itt béke van! Jöjj el, ha elfáradtál nagyon.
Itt elkerülheted a rohanó világ zaját,
és elfeledheted az idő vad rohamát.

Változások az
adóhivatal épülete
hasznosításának
kérdésében?
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Mozgás a borüzem
területén.
Mi történik ott? Mi lesz
a terület jövője?

5

Mindennapjaink
Nagyon összetett, körülményes, zavaros
világban élünk. 2020-as évet írunk.
Ez nem a csend éve volt. Ez nem az
az év, amikor mindent megkapsz,
amire vágysz. Ez az az év, amikor
megtanulsz mindent értékelni, amid
már van. Egy bizonyos: bonyolult
társadalmi körülmények között telnek
mindennapjaink.
„Itt élünk a szennyben fulladozó Európa
közepén, s ha azt halljuk: tiszta víz,
akkor nem az ivóvizünkért aggódunk
elsősorban, hanem azt válaszoljuk:
tiszta vizet kell önteni a pohárba – és
a politikára gondolunk. A zavarosban
halászókra, a kútmérgezőkre, az idült

hazudozókra, az összeférhetetlenekre, a
hatalomvágyókra, az agresszivitásukat
rosszul leplezőkre, a csalókra és a
harácsolókra. S azokra, akik a másképp
gondolkozókat
legszívesebben
megfojtanák egy kanál vízben.” Görföl
Zsuzsa egy régebbi írásából ragadtam ki
a fenti gondolatokat, amelyek napjainkra
is nagyon érvényesek.
Azt olvastam, és szerintem igaz
is, „ha ez így megy tovább, a Föld
rogyik ki alólunk.” Igen, a 21. század
emberének legnagyobb gondja saját
élete, léte e Földön. Tehát nem is Földet
kellene megváltoztatnunk, hanem az
→7

Itt nem kérdez senki, hát nem kell, hogy felelj,
és nem kell, hogy jó légy, hogy modorra ügyelj.
Az sem kell, hogy köszönj, csak jöjj be, és pihenj!
Hogy erőd legyen küzdeni, ha már muszáj, hogy menj.
Az Élet egy küzdőtér, hol vad harcok dúlnak,
hol döntő szerepe van minden órának és napnak.
S tán még a perced sem lehet egészen a Tiéd!
Föl kell áldoznod azt is; a túlélés tüzén.
Nem érsz rá Szeretni! Virágot nevelni,
s ha gyermeked kérdez, nincs időd felelni.
Mindennapi harcod foggal körömmel vívod,
jöjj hát ide pihenni, ha már végképp nem bírod.
Itt nincs Idő, nincs Harc, s nincs Hatalom,
Itt a Csend lépdel körötted puha lábakon.
Itt szabad sírni, és szabad semmit sem tenni,
Itt szabad csak úgy egyszerűen,
EMBERNEK LENNI!

(fotó: šh)

