Primátor mesta Ondrej Juhász má konkrétne
predstavy o možnom využití bývalej
koniarne, i celej tzv. kultúrno-historickej
zóny: „Ako je známe, z fondov máme získať
prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu
kaštieľa. Zároveň sa aj účasťou v rôznych
interrregionálnych kultúrnych projektoch
snažíme získať aj ďalšie prostriedky. Cieľom
je nielen postupná rekonštrukcia celého
kaštieľa, ale aj jeho maximálna využiteľnosť
(Viac na 6. a 7.. str.)
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Služby v časoch koronakrízy
Mnohí sa sťažujú na neprehľadné
množstvo niekedy až nezmyselných
zákazov a výnimiek, niektorí sa zákazy
snažia rôznymi spôsobmi obchádzať a
každý sa snaží nejako prežiť.
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Epidemiologická situácia v
ÚVTOS
Plošné testovanie 29. januára zaznamenalo
už len 72 pozitívnych prípadov, 9. februára
odhalili 21 prípadov a 18. februára
malo pozitívnu vzorku už iba 17
odsúdených.
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Februárové zasadnutie MsZ

Územný plán
zmenený
pre bytovú výstavbu
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej 23. schôdzi pre
karanténnu situáciu v náhradnom termíne,
vo štvrtok 4. februára v sobášnej sieni
mestského úradu. I tak na zasadnutí chýbalo
pre karanténu niekoľko poslancov a jedným
z bezpečnostných opatrení bolo, že na
rokovaní neboli prítomní vedúci oddelení
MsÚ, ktorí však boli pripravení vo svojich
kanceláriách, aby v prípade potreby poskytli
poslancom súčinnosť. Rokovanie prebiehalo
svižne, poslanci zvládli prerokovanie
programu za poldruha hodiny.
Zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné
nariadenia (VZN) č. 1/2021 o výške dotácií
mesta za žiakov v školách a školských
zariadeniach mesta, zmeny a doplnky
Územného plánu č. 7, VZN č. 2/2021, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
v aktuálnom znení zmien a doplnkov, ako
aj stanovisko obstarávateľa o námietkach
a pripomienkach, ktoré boli v priebehu
tvorby aktualizácie dokumentu vznesené.
Primátor Ondrej Juhász informoval svojich
kolegov o tom, že zmeny a doplnky majú
súvislosť s pripravovanou bytovou výstavbou
na území mesta a v krátkosti zhrnul zoznam
a lokalizáciu zámerov bytovej výstavby.
Schválený bol návrh na podanie žiadosti
o dotáciu z Environmentálneho fondu
na zvýšenie energetickej efektívnosti
objektu ZUŠ. Primátor pripomenul, že na
objekt mesto získalo nenávratný finančný
príspevok z dvoch ďalších projektov na
→2

Starý schátraný dom, pôvodne využívaný Základnou školou s vyučujúcim jazykom maďarským,
ktorý už dlhšiu dobu špatí prostredie, preto z rozhodnutia vedenia mesta zmizne z povrchu
zemského. Má ho nahradiť niečo účelnejšie alebo aspoň estetickejšie? Vraj áno. Uvidíme...
(šh, foto: ik)

Kanalizácia prinesie výhody, ale budovanie
budú sprevádzať dočasné nepríjemnosti
Projekt dobudovania kanalizácie v meste
je vo fáze kontroly verejného obstarávania,
začatie prác sa očakáva na máj tohto
roka. Potrvať majú 18 mesiacov. Aktuálne
informácie poskytol koncom februára
primátor
Želiezoviec
Ondrej
Juhász
poslancom v rámci prediskutovania
aktualít na pôde februárového zasadnutia
zastupiteľstva. Ako na predchádzajúcom, tak
aj na tomto zasadnutí sa poslanci zmienili
o tom, že hoci ide o radostnú správu pre

celé mesto, samotné práce budú sprevádzať
nepríjemnosti vo forme rozkopaných ulíc,
blata a sťaženého prístupu občanov k svojim
obydliam na dotknutých uliciach. Medzi
poslancami panuje všeobecná zhoda v tom, že
občanov je potrebné vopred pripraviť na tieto
nepríjemnosti a žiadať ich o zhovievavosť
v prospech spoločného dobra.
Pri tejto príležitosti Tibor Csenger opäť
spomenul problém nákladných vozidiel,
→3
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Odpadové hospodárstvo čakajú zmeny
Napriek lockdownu a všeobecnému útlmu verejného života, ako
sprievodného javu pandemickej situácie, bola všeobecná diskusia
prvého tohtoročného zasadnutia mestského zastupiteľstva
rozsiahla a podnetná. Svedčila o tom, že rozvojové impulzy
a prebiehajúce aktivity sa v Želiezovciach nestali obeťou
koronavírusovej recesie.
Primátor Ondrej Juhász oboznámil prítomných s vývojom
situácie v súvislosti s projektmi na čiastočnú rekonštrukciu
kaštieľa Esterházyovcov. Pri projekte cezhraničnej spolupráce
mesto čaká na podrobnejšie podmienky realizácie a pripravuje
sa na realizáciu prác financovaných z Nórskeho fondu, ktoré by
mali prebehnúť v priebehu tohto roka. Zmluva s ministerstvom
bola podpísaná a prebieha verejná súťaž na verejné obstarávanie.
Primátor opísal aj ťažkosti pri verejnej súťaži, pre ktoré sa
realizuje už jej 3. kolo, keďže predchádzajúce dve boli zrušené.
Ondrej Juhász poznamenal: vzhľadom na to, že Slovensko značne
zaostáva v čerpaní prostriedkov z eurofondov, je na trhu málo
subjektov, ktorí by mali dostatok vhodných referencií. Dodal, že
po vybratí dodávateľov stavebných prác bude trvať na tom, aby
predstavitelia týchto spoločností pred začiatkom prác navštívili
kaštieľ a oboznámili sa s jeho súčasný stavom, aby sa predišlo
uplatneniu prípadných nepredvídateľných nákladov v priebehu
rekonštrukcie, čo je pomerne rozšírenou praxou dodávateľov.
V otázke kanalizácie primátor informoval prítomných o tom,
že je v týždennom kontakte s dodávateľom, spoločnosťou
Vodohospodárske stavby, stavebný dozor investície bude
vykonávať Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Práce by
sa mali začať v máji tohto roka, ich ukončenie je plánované na
október 2022.
Diskutujúci sa zhodli, že v otázke kanalizácie bude nutné
spustiť informačnú kampaň s cieľom informovania obyvateľov
o začatí prác, ako aj o určitom diskomforte počas výstavby
kanalizácie. Rovnako bude z pohľadu občanov dôležité uvedomiť
si práva a povinnosti, vyplývajúce z novej situácie v častiach s
novovybudovanou kanalizáciou po jej dobudovaní.
Ondrej Juhász oboznámil členov zastupiteľstva aj so stavom
ďalších, prebiehajúcich investičných aktivít – prístavby
a rekonštrukcie MŠ v Mikule či prístavby ZŠ s VJM.
Diskusia sa dotkla aj svodovských tém. Jednou bola informácia
o nedostatočne dimenzovaných elektrických rozvodoch v tejto
mestskej časti, čo pri rekonštrukcii alebo výstavbe domov si
bude vyžadovať vybudovanie nových transformátorových staníc.
Jedna by mala byť pri kaštieli, druhá pri cintoríne. Budovanie
infraštruktúry však distribučná spoločnosť podmieňuje
ohlásením bytovej výstavby zo strany mesta. Primátor sa zmienil
aj o možnosti otvorenia predajne potravín v tejto mestskej časti

po rokovaní s jedným z domácich reťazcov.
Pavol Ivan a Ladislav Sokol vyslovili poďakovanie všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pôsobia v oblasti testovania občanov, či už
v rámci samosprávy ako organizátori, alebo ako dobrovoľníci či
zdravotnícky personál. Dodali, že keď sa to všetko skončí, mesto by
nemalo zabudnúť na tých, ktorí teraz dobrovoľne riskujú svoje životy
v službe verejnosti.
Poukázal aj na zvýšenie cien za vývoz obsahu žúmp a jeho dopad na
domácnosti, ktoré sú odkázané na tento spôsob likvidácie odpadových
vôd. Primátor vidí za zvýšením cien čiastočne aj odstávku ČOV
v Šarovciach pre poruchu a z toho vyplývajúce zvýšenie nákladov na
prepravu odpadových vôd do vzdialenejšej čistiarne. Problém vysokých
nákladov a nepríjemností spojených s odvozom odpadových vôd zo
žúmp vyrieši podľa neho vybudovanie kanalizácie v celom meste.
Poznamenal, že v iných regiónoch Slovenska platia za vývoz žúmp
aj niekoľkonásobne viac ako u nás. Primátor informoval aj o 2. etape
budovanie vodovodu vo Veľkom Dvore a riešení havarijnej situácie
v oblasti dodávky vody v Rozine. Pri tejto téme sa dotkol aj vývozu
odpadu a novým povinnostiam samospráv pri zbere kuchynského
odpadu. V tejto oblasti mesto pripravuje komplexný materiál a viacero
zmien v oblasti odpadového hospodárstva.
(ik)

Vzhľadom na zhoršujúci sa stav cestičiek pri záhradkách v blízkosti
bývalého bitúnka požiadali majitelia tamojších pozemkov samosprávu
o zabezpečenie drveného stavebného odpadu na úpravu týchto
komunikácií. Ich požiadavku tlmočil na februárovej schôdzi MsZ
viceprimátor Kazimír Kovács. Primátor súhlasil s tým, aby bolo ich
požiadavke vyhovené, dokonca obyvateľom, ktorí by tiež potrebovali
využiť takýto typ odpadu napríklad ako násypový materiál odkázal, že
mesto im ho poskytne bezplatne.
(ik)

Územný plán zmenený pre bytovú výstavbu
1→

prestavbu na jasle a materskú školu. Tieto
prostriedky však pokryjú iba časť nákladov,
a tak v prípade úspešnosti tejto žiadosti by
zateplenie objektu mohlo byť prefinancované
taktiež z cudzích, projektových zdrojov.
Na poslaneckú otázku primátor dodal, že
podobná možnosť sa ukazovala v prípade
zateplenia štadióna, spoluúčasť pri tom
projekte však bola na úrovni 50 %, a tak
mesto na túto možnosť nezareagovalo. MsZ

zobralo na vedomie správu o finančnej
kontrole a správu o činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2020. Z dôvodu požiadavky
katastrálneho úradu schválilo doplnenie
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
o prevode pozemkov na Schubertovej ulici
a rovnaké uznesenie schválilo aj v prípade
prevodu pozemku pri Sacherovom dome.
Schválilo zriadenie vecného bremena na
pozemky pri slobodárni z dôvodu budovania
elektrických prípojných vedení pre objekt

aj s konkrétnym znením zmluvy. Po
prerokovaní správy o súťažných návrhoch
na prenájom nebytových priestorov MsZ
súhlasilo s vyhodnotením aktuálnej súťaže
na priestory v dome služieb s rozlohou
298,2 m2 a schválilo uzavretie zmluvy so
spoločnosťou so sídlom v Leviciach za
nájomné vo výške 13 € za meter štvorcový
ročne. Bez pripomienok bola schválená
správa o činnosti mestskej polície za
december 2020.
(ik)
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ZUŠ sa zúčastní projektu, môže získať
nahrávacie štúdio
Mestské zastupiteľstvo sa 25. februára zišlo
na svojej 24. schôdzi opäť v sobášnej sieni
mestského úradu za dodržania prísnych
bezpečnostných opatrení a za účasti
všetkých poslancov. V úvode sa zaoberali
návrhom na účasť ZUŠ F. Schuberta
v projekte kultúrnej spolupráce zo zdrojov
Grantov EHP (Nórsky fond). Ako o projekte
informoval primátor Ondrej Juhász
a poslanec Marek Kepka, ide o spoluprácu
viacerých partnerských subjektov, kde ZUŠ
bude mať rozpočet asi 30 tisíc eur. Z toho asi
20 tis. eur bude v prípade úspešnosti projektu
použitých na vybavenie nahrávacieho
štúdia pre školu. Vedúcim partnerom
projektu je želiezovské OZ Sacher, okrem
neho budú medzi pridruženými partnermi
aj ďalšie želiezovské subjekty: NF Čistý
prameň, ZŠ s VJM a gymnázium. Projekt
má celkový rozpočet asi 200 tis. eur. MsZ
s prihliadnutím na tieto fakty, možný prínos

projektu pre ZUŠ a spolufinancovanie na
úrovni 10 % oprávnených výdavkoch sumy
pripadajúcej na ZUŠ, čiže okolo 3000 eur
návrh na predloženie projektovej žiadosti
schválilo.
Ako poslancov informoval primátor, pri
uvoľnení priestorov vo vlastníctve mesta
sa vypíše súťaž na ich prenájom a jeho
výsledok je následne predmetom rokovania
MsZ. Predmetom rokovania preto opäť bola
správa o súťažných návrhoch na prenájom
priestorov v budove na Mierovej 8 (bývalé
CVČ). MsZ súhlasilo s výsledkom zámeru
a schválilo prenájom priestorov s rozlohou
27, 32 a 3 m2 pre jediného prihláseného
uchádzača, eseróčku so sídlom v Komárne.
Schválilo prevod 43 m2 pozemku pri
Sacherovom dome pre vlastníka objektu,
ZO Csemadok Želiezovce za 325,08 eur
na základe už skôr schváleného zámeru.
Ako informoval Tibor Csenger, na budove

Kanalizácia prinesie výhody...
1→

parkujúcich na uliciach mesta často na
zelených plochách. Dodal, že práve teraz, keď
sa bude budovať kanalizácia, je vhodný čas
na riešenie tohto problému, ktoré navrhol
formou zákazových tabúľ pre nákladné
vozidlá okrem účelovej dopravy. Primátor
súhlasil, že je vhodný čas na riešenie.

Vyhlásil, že po dobudovaní kanalizácie bude
vjazd nákladných vozidiel do niektorých
ulíc obmedzený a najmä okrem niekoľkých
výnimiek
nebude
ani
odôvodnený.
Pripomenul, že ide o háklivú záležitosť, no
rozhodnosť pri riešení už preukázal pri
odstránení nelegálne parkujúceho autobusu
z Mikuly.
(ik)

Pravidelným využívaním telocvične T18 na testovanie obyvateľstva sa množstvo občanov
mohlo oboznámiť s výsledkami rekonštrukcie objektu. Podobne ako pred niekoľkými mesiacmi u
poslancov MsZ, viacerí vyslovili obavy v súvislosti s kvalitou podlahy. Referoval o tom poslanec
Miroslav Kriška. Podľa primátora Ondreja Juhásza kvalita povrchu zodpovedá cene, kvalitnejšia
skladba by si vyžiadala neporovnateľne vyššie náklady. Ide o klasickú palubovku, na ktorej sa
bude dať športovať – vyslovil svoje presvedčenie primátor.
(ik)

prebieha rekonštrukcia a pôvodný vzhľad
má získať aj oplotenie objektu. Poslanci
zobrali na vedomie správu o výsledku
finančných kontrol hlavného kontrolóra,
správu o kontrole plnenia uznesení
a správu o činnosti mestskej polície za
január 2021.
(ik)

Viac svetla v centre

Osvetlenie priechodov pre chodcov cez
frekventované komunikácie je témou,
ktorou sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo
v minulosti už viackrát. Naposledy, na
decembrovom zasadnutí na problém
upozornil Miroslav Kriška, ktorý vyzval
svojich kolegov, aby sa otázkou osvetlenia
priechodov nielen v centre mesta, ale aj
v mestských častiach opätovne zaoberali.
Na nebezpečenstvo plynúce z nedostatočne
osvetlených priechodov pre chodcov
už upozorňovali mnohí. V ostatných
rokoch sa na viacerých priechodoch
mesta stali dokonca smrteľné dopravné
nehody, posledná koncom roka 2019.
Hoci v niektorých prípadoch došlo k
náprave a intenzívnejšiemu osvetleniu
priechodu, nedalo sa to realizovať vo
všetkých
problémových
lokalitách.
Riešenie bolo pritom pripravené už
v minulom roku, keď sa z dôvodu lepšieho
osvetlenia ciest a priechodov, zároveň
však aj pre ďalšie zníženie energetickej
náročnosti
verejného
osvetlenia
a
zjednotenie jeho štruktúry mala uskutočniť
výmena osvetľovacích telies v miestach,
ktoré neboli zaradené do projektu
rekonštrukcie verejného osvetlenia v
roku 2016. Ide najmä o lampy verejného
osvetlenia na Mierovej ulici, v prípade
ktorých sa pri realizácii projektu pre
technické danosti nedalo zabezpečiť plnenie
projektových požiadaviek. Realizáciou sa
zároveň mala dosiahnuť vyššia bezpečnosť
v
najfrekventovanejšej
časti
mesta.
Náklady na realizáciu rekonštrukcie boli
odhadované na 14 500 eur a pôvodne boli
aj zaradené do minuloročného rozpočtu.
Po zmene situácie aj niektorých priorít
mestského zastupiteľstva na minulé obdobie
bola táto položka pri zmene rozpočtu
vyčiarknutá z kapitálových výdavkov.
Dobrou správou však je, že v tohtoročnom
rozpočte je položka verejné osvetlenie
opäť zaradená medzi plánované investičné
aktivity, počíta sa dokonca s násobne
väčšou čiastkou ako vlani, sumou 36,8 tis.
eur.
(ik)
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Ako korona-kríza zasiahla služby
Opatrenia proti šíreniu nákazy novým
korona-vírusom sa dotkli každého z nás, nie
každého však rovnakým spôsobom. Niektorí
môžu pracovať z domu, niektorí nemôžu a
musia chodiť na svoje pracoviská. Sú však aj
takí, ktorí pracovať nemôžu.
Život sa nezastavil, aj keď sa v mnohých
ohľadoch utlmil. Ako sa zákaz vychádzania
dotkol podnikateľov a zamestnancov v
rôznych predajniach? Rôzne. Ako je známe
asi najhoršie sú na tom gastroprevádzky,
niektoré zostali fungovať ako rozvoz alebo
výdajne stravy, vo väčších predajniach
potravín sa utlmil predaj iného tovaru,
niektoré špeciálne predajne predstierajú
internetový predaj a podobne.
Mnohí sa sťažujú na neprehľadné množstvo
niekedy až nezmyselných zákazov a
výnimiek, niektorí sa zákazy snažia rôznymi
spôsobmi obchádzať a každý sa snaží nejako
prežiť.
Potraviny sa nakupujú stále a napriek tomu,
že sa mnohí vyjadrujú o veľkých rodinných
nákupoch a o obmedzovaní návštev predajní
z bezpečnostných dôvodov, predavačky
v LIDL-i, takýto trend nezaznamenali.
Nákupné návyky obyvateľov zostávajú,
menšie predajne navštevujú najmä domáci,
ktorí bývajú alebo pracujú v blízkych
lokalitách, veľké predajne, najmä LIDL, sú
hojne navštevované obyvateľmi okolitých
obcí.

Špeciálne potraviny, najmä zdravé
bio-produkty, ale aj bezlaktózové,
bezlepkové, dia a regionálne
potraviny sú predávané v predajni
Paprika na Novej ulici. „Predajňu
sme otvorili vlani 29. februára - v
deň volieb a o dva týždne prišla prvá
vlna. Nebol priestor na reklamu a z
tohto dôvodu neviem, ako by to išlo
za normálnych okolností. Nakupujú
tu ľudia, ktorí majú záujem o
predávaný tovar a vedia o nás,“
hovorí majiteľka predajne Júlia
Melczerová.
Asi
najčastejším
dôvodom
vychádzania v čase zákazu
vychádzania je nákup, ktorý sa týka
predovšetkým potravín. Ostatné
zostáva druhoradé. Predavači
hovoria však aj o tom, že opatrenia
proti šíreniu nákazy spôsobili
nielen menej ľudí prechádzajúcich
sa po meste, ale aj výrazne znížili
kúpnu silu alebo aspoň „kúpnu
smelosť“ obyvateľstva.
„Keď bol na jar ten prvý lockdown,
týždeň sme mali zatvorené, ľudia
si nakupovali víno, lebo boli doma.
Teraz chodia do roboty a slabšie
sú aj tie tržby. Okrem toho, dnešná
mládež pije viac tvrdý alkohol ako víno,“
hovorí predavač vína Róbert Kovács.
Asi v najťažšej situácii sa ocitli
reštaurácie a pohostinstvá.
Niektoré z nich, ako už bolo
spomenuté, naďalej pripravujú,
vydávajú alebo rozvážajú stravu,
čím dokážu zmierniť, nie však
odvrátiť nevyhnutný prepad
tržieb. Môžu sa spoľahnúť na
sľubovanú pomoc zo strany
štátu?
Majiteľka pohostinstva Metro
(známe ako Peklo) Csilla
Mlinárová: „Zatvorené mám od
19. decembra minulého roka,
takže už dva mesiace. Keďže
plním podmienky, v sociálnej
ani
zdravotnej
poisťovni
nemám nedoplatky a platím
riadne odvody, štát mi pomáha.
Účtovníčka mi vyrátala, na čo
mám podľa poklesu tržby nárok,
dostala som dávku za december
a teraz som poslala žiadosť za
január. Čo sa týka zamestnancov,
jedna zamestnankyňa podala
výpoveď, druhá poberá dôchodok,
takže nemá nárok. Som doma
so synom, ktorý študuje z domu,
na chvíľu to bol oddych ale po

dvoch mesiacoch je to veľa, chýbajú mi ľudia a
rozhovory s nimi.“
Napriek tomu, že ovocie a zeleninu je možné
kúpiť aj v predajniach potravín, existujú
dôvody, prečo niektorí uprednostňujú
predajne Farmy Kissová. Predavačky
pociťujú menej zákazníkov a tí jednoznačne
preferujú ovocie pred zeleninou. Ide o snahu
posilňovania imunity prirodzenou cestou.
Pavol
Hostačný,
majiteľ
predajní
Záhradkárske a chovateľské potreby na
Mierovej ulici: „Chovateľské potreby som
mal otvorené non-stop, vzťahovala sa na ne
výnimka. Ľudia však chodili menej, kupovali
viac do zásoby a tržby poklesli. Záhradkárske
potreby som mal od 19. decembra až doteraz
zatvorené, keď však niekto iečo potreboval,
vedel som mu to vydať cez chovateľské potreby,
ale tržby tam išli úplne dole. Dostal som
nejakú pomoc od štátu aj okolo 150 eur na
zamestnankyne ale od 8. Februára, keď som
otvoril záhradkárske potreby, ľudia chodia,
vykúpili semienka na papriku, jednoducho
rozbehlo sa to, začala sa záhradkárska sezóna.“
Z uvedeného okrem iného vyplýva aj
to, že na pomoc štátu majú nárok len tí
podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky
– platia riadne odvody a nemajú nedoplatky
voči poisťovniam. Je verejne známe, že
nie všetci patria do tejto skupiny. Takí si
v tejto dobe musia pomôcť sami. Niekoľkí
z oslovených sa aj preto odmietli k tejto téme
vyjadriť.
(šh)
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V ústave na Veľkom Dvore klesá počet
pozitívnych na Covid-19
Aktuálna epidemiologická situácia v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody
v Želiezovciach bola na konci februára
stabilizovaná, počet odsúdených pozitívne
testovaných na COVID-19 od konca januára
klesal. V ústave sa nachádzalo 17 odsúdených
s ochorením COVID-19. Najvyšší počet
ochorení bol podľa hovorkyne Zboru
väzenskej a justičnej stráže kpt. Moniky
Kacvinskej zaznamenaný 19. januára,
kedy po plošnom pretestovaní ústavu
antigénovými testami bolo zistených 96
pozitívnych prípadov na COVID-19.
„Po prijatí osobitných protiepidemických
opatrení a izolovaní odsúdených do
karanténnych oddielov sa situácia postupne
zlepšovala. Plošné testovanie 29. januára
zaznamenalo už len 72 pozitívnych prípadov,
9. februára odhalili 21 prípadov a 18. februára
malo pozitívnu vzorku už iba 17 odsúdených.
Priebeh ochorenia u odsúdených pozitívnych
na COVID-19 bol mierny, okrem zvýšenej
teploty neboli zaznamenané žiadne ťažšie
priebehy choroby,“ potvrdila hovorkyňa
ZVJS.
Dodala, že testovanie väznených osôb
v ústave prebieha pravidelne naďalej
podľa potreby, resp. návrhu krízového

osoby sa vykonávajú karanténne opatrenia.
Vyhradené sú cely, izby a miesta v ústave, kde
dochádza k ich izolovaniu. V každom ústave
sú pripravené aj karanténne cely, izby, sektory,
kde sa väznené osoby umiestňujú do 10-dňovej
karantény po nástupe do výkonu väzby a do
výkonu trestu odňatia slobody. Ústavy sa riadia
pokynmi a odporúčaniami krízového štábu,
vyhláškami úradu verejného zdravotníctva,
usmerneniami
Generálneho
riaditeľstva
ZVJS, uzneseniami vlády, postupujú v súlade
s internými predpismi a na základe aktuálnej
situácie prijímajú aj ďalšie opatrenia,“
informuje kpt. Monika Kacvinská. Dodáva, že
v ústave sa choroba rozšírila napriek tomu, že
tu dodržiavajú potrené opatrenia a predpisy,
dbajú na používanie rúšok a všetkým
vstupujúcim bez výnimky merajú telesnú
teplotu. Samozrejmosťou sú dezinfekčné
prostriedky, využívajú germicídne žiariče
a dezinfekciu plôch vykonávajú v častejších
intervaloch. V súvislosti s výskytom
pozitívne testovaných väznených osôb bol
obmedzený ich vzájomný kontakt mimo
ubytovacích sektorov a činnosť odsúdených
je organizovaná so zreteľom na eliminovanie
možnosti stretnutia väčšieho počtu osôb.
„V prípade potreby je zdravotná starostlivosť

štábu riaditeľa ústavu a zdravotníckeho
zariadenia. Testovanie sa vykonáva aj pri
eskortovaní väznených osôb mimo ústav,
pred ich prepustením z ústavu vrátane
podmienečného prepustenia, v prípade
výskytu prvotných príznakov ochorenia
a pod. Pravidelne sa testuje personál a
v prípade vyskytujúcich sa príznakov
ochorenia alebo v prípade možného
kontaktu s osobou podozrivou z nákazy je
príslušníkom a zamestnancom zariadenia
nariadená karanténa.
„Pri pozitívnom výsledku testu u väznenej

poskytovaná
primárne
zdravotníckym
zariadením ústavu. V prípadoch, keď
zdravotný stav odsúdeného vyžaduje
zdravotnú starostlivosť na rámec možností
zariadenia ústavu, poskytne sa v potrebnom
rozsahu v Nemocnici pre obvinených
a odsúdených v Trenčíne, prípadne aj
v civilnom špecializovanom ústavnom
zdravotníckom zariadení.“
Návštevy sú aj v ústave vo Veľkom Dvore po
zhoršení epidemickej situácie od 24. októbra
2020 pozastavené. Odvtedy sa vykonávajú
tzv. videonávštevy, ktoré boli zavedené

z dôvodu, aby bol dopad z obmedzenia
práva prijímať návštevy čo najmenší.
(ik)

Situácia sa
zlepšuje, ale...

Pandemická situácia v Želiezovciach sa
postupne zlepšuje. Svedčia o tom výsledky
víkendových testovaní organizovaných
samosprávou, ktorých sa zúčastňujú
iba obyvatelia mesta. Kým v prvom
kole tzv. skríningového testovania bola
v Želiezovciach odhalená pozitivita
obyvateľov na úrovni 2,6 %, čím sme sa
zaradili medzi najpostihnutejšie regióny
Slovenska, testovania počas ďalších
víkendov priniesli informácie o postupnom
poklese tohto ukazovateľa. Ďalší víkend
bola pozitivita na polovičnej úrovni (1,3
%), potom prišiel menší nárast na 1,5 %,
avšak o týždeň neskôr to bolo už len 1,02 %
a 20. februára sa pozitivita na koronavírus
potvrdila iba u 0,64 % účastníkov
mestského testovania.
Údaje zo želiezovského mobilného
odberového
miesta,
zriadeného
v priestoroch budovy vo dvore Domu
služieb na Mierovej 24 nie sú k dispozícii,
aj v prípade ich dostupnosti by však neboli
úplne relevantné, keďže by poskytovali
informácie nielen o situácii v meste, ale
čiastočne aj o regióne. Z pohľadu života
v meste, pravda, sú dosť relevantné, keďže
s obyvateľmi okolitých obcí sa bežne
stretávame napríklad pri nákupoch.
Poznáme však okresné údaje, ktoré boli
mestskému úradu prvýkrát poskytnuté za
týždeň od 15. do 22. februára. V priebehu
predmetného týždňa bolo na území
Levického okresu vykonaných 46 716 testov,
ktoré odhalili 357 pozitívnych prípadov,
čiže pozitivitu na úrovni 0,76 %. V rámci
nich bolo v réžii samospráv vykonaných
30 771 testov, z ktorých 118 malo pozitívny
výsledok, čiže miera pozitivity bola na
úrovni 0,38 %. S týmito číslami je už možné
údaje čisto zo Želiezoviec porovnávať.
Vidíme, že postupom času, za necelý mesiac,
sme sa z pozície obce s jedným z najhorších
ukazovateľov v kraji prepracovali do oveľa
lepších pozícií. Svoje postavenie oblasti
výskytu pozitívnych prípadov koronavírusu
si v Želiezovciach zlepšujeme aj v rámci
okresu, hoci vyššie uvedené informácie
z okresu poskytujú dva rôzne uhly pohľadu.
Navyše výsledok posledného testovania vo
februári opäť ukázal nárast miery pozitívne
testovaných na 1,37 %. Ladislav Levicky
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Historická koniareň bude obnovená
Málokto zo Želiezovčanov vie, čo za budovu to stojí na mieste
rozdeľujúcej sa Schubertovej ulice smerom k múzeu a jednému
z vchodov do parku. Bývalá grófska koniareň patrila spolu so
Sovím domom, Maďarským domom a niekdajšou budovou na
rohu Schubertovej a Komenského ulice do komplexu budov
okolo kaštieľa, patriacich grófskej rodine.
Pavel Polka: „Koniareň miestni často označovali ako Švajceraj.
V predminulom storočí bolo v Tekovskej župe, ktorej súčasťou

Zašlú slávu chovu a šľachtenia koní v Želiezovciach pripomína
už len budova, ktorá má po rekonštrukcii slúžiť na spoločenské a
kultúrne účely.
pretože koncom 19. storočia tu úzkokoľajná železnica fungovala
výhradne na konský pohon.“
Bývalá grófska koniareň desaťročia slúžila stolárska dielňa
a sklad, keď v nej 17. júna 2014 vznikol požiar, pri ktorom
zhorela strešná konštrukcia.
Vlastníkom budovy je spoločnosť Euro Energy Slovakia
Holding, ktorá koncom minulého roka začala s jej
rekonštrukciou.
boli aj Želiezovce, zriadených 13 žrebčínov. Tento želiezovský „Začali sme s opravou strechy a po jej skončení budeme
bol však známy v celej Európe pre úspešný chov i kríženie vtedy pokračovať ďalšími prácami. Keďže ide o historickú budovu,
populárnych plemien, akými boli anglický plnokrvník, nónius, snažíme sa zachovať jej pôvodný vzhľad. Naším cieľom je
angloarab gidrán, ako aj polokrvné norfolkské plemená. Starí záchrana budovy a keďže o jej využitie prejavilo záujem mesto,
gazdovia si osvojili skúsenosti, že na rovinatom teréne sa v spolupráci s ním budeme riešiť ďalšie otázky, napr. či ju mestu
viac ujali anglicko-arabské plemená, v kopcovitom odporúčali dáme do podnájmu a podobne,“ povedal konateľ spoločnosti
lipicanské kone. V Želiezovciach chovali aj klasické kone, Ing. Ervín Hegedűš.
Primátor mesta Ondrej Juhász má konkrétne predstavy
o možnom využití bývalej koniarne, i celej tzv.
kultúrno-historickej zóny: „Ako je známe, z fondov máme
získať prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu kaštieľa.
Zároveň sa aj účasťou v rôznych interregionálnych kultúrnych
projektoch snažíme získať aj ďalšie prostriedky. Cieľom je nielen
postupná rekonštrukcia celého kaštieľa, ale aj jeho maximálna
využiteľnosť - mal by sa stať sídlom ZUŠ-ky a obsahovať
aj výstavnú časť. Výhľadovo sa uvažuje aj s dobudovaním
podkrovných miestností a prekrytí átriovej časti sklenenou
kupolou. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na park,
okolie kaštieľa. Celá tá kultúrno-historická zóna, v ktorej
by cesty mali byť osadené žulovými kockami, tzv. mačacími
hlavami, sa začína už pri tej odbočke na Schubertovej ulici
- pri koniarni. Koniareň susedí s múzeom, v ktorom sú
vybudované sociálne zariadenia. Je využiteľná na verejné
podujatia, výstavy a aj keď to znie neuveriteľne, aj ako
reprezentačné priestory.“
17. júna 2014 vznikol požiar, na ktorého likvidácii pracovalo niekoľko Primátor si cení prístup spoločnosti Euro Energy Slovakia
hodín 14 hasičov zo Želiezoviec a Levíc.
Holding: „O možnostiach som hovoril s Ervínom Hegedűšom,
Koniareň susedí s múzeom, Pavel Polka nám vtedy povedal: „Bolo to o ide o seriózneho partnera a nepochybujem o obojstranne
14. hodine, sprevádzal som návštevníkov, keď som zacítil dym. Vyšiel som výhodnej dohode. Začali s rekonštrukciou strešnej konštrukcie
na nádvorie, dymilo sa zo strechy a vzbĺkol plameň. Za plotom na dvore a aj keď samotná krytina bude z plechu, je to len dočasné. V
firmy už boli zamestnanci, okamžite sme volali hasičov, o 5 minút tam boli prvom rade ide o záchranu budovy. Pri rekonštrukcii kaštieľa
a začali hasiť. Medzitým som sa zo strechy múzea hadicou snažil chladiť chceme škridle zachrániť, vďaka čomu sa koniarni môže vrátiť
plechovú strechu a strom, ktorý je práve na mieste, kde budova susedí s dôstojný historický ráz.“
múzeom.“
(šh)
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Formuje sa regionálny orgán
nového programového obdobia

Silnejúce regionálne
väzby ako
konkurenčná výhoda

V polovici februára sa konalo pracovné
stretnutie zástupcov samosprávy Kooperačnej
rady
Strategicko-plánovacieho
regiónu
Levice (KR SPR), sformulovaného v rámci
procesu prípravy na nové programovacie
obdobie. Stretnutia, ktoré sa v núdzových

pandemických podmienkach konalo formou
videokonferencie, sa zúčastnili projektoví
manažéri, zástupcovia štyroch miest okresu
Levice a predsedovia regionálnych združení
miest a obcí. Mesto Želiezovce zastupoval
primátor Ondrej Juhász, prítomné však
boli aj pracovníčky oddelenia výstavby,
územného rozvoja a životného prostredia.
Kooperačná rada SPR je dobrovoľným
zoskupením
sociálno-ekonomických
partnerov na úrovni daného regiónu,
v našom prípade okresu Levice, ktorého
cieľom je participovať na príprave nového
programového obdobia prostredníctvom
spolupráce pri tvorbe Integrovanej územnej
stratégie. Rada pracuje na mapovaní
kľúčových problémov územia, odhaľovaní
potenciálu a stanovovaní priorít regiónu,

navrhovaní
projektových
zámerov.
V neskorších fázach programového obdobia
bude spolupracovať na monitorovaní
realizácie
rozvojových
dokumentov.
Účelom
pracovného
stretnutia
bolo
navrhnúť štruktúru kooperačnej rady,
spôsob nominácie členov
rady a pracovných skupín.
Zloženie sekcie za verejný
sektor bolo viac-menej
dané, keďže samotného
stretnutia sa zúčastnili jej
členovia, otázkou bol len
osud návrhu, aby členmi
boli aj poslanci VÚC. Viac
sa diskutovalo o štruktúre
a
nominovaní
členov
sekcie
podnikateľského
a občianskeho sektora.
Aj keď došlo k určitému
progresu
v
oblasti
okruhov a regionálneho
zloženia možných nominantov na členské
pozície, účastníci rokovania sa rozchádzali
s domácimi úlohami, ktoré boli prakticky
identické
so
samotným
programom
virtuálneho zasadnutia. Počas diskusie viacerí
účastníci skonštatovali, že tvorba týchto
orgánov nie je jednoduchou záležitosťou pri
zachovaní snahy o verejný záujem, odbornosť,
rovnomerné
regionálne
zastúpenie
a
svižné
napredovanie
prípravných
procesov čerpania európskych zdrojov.
Účastníci sa zhodli aj v tom, že je zbytočné
vytvárať množstvo pracovných skupín
s početným členstvom, namiesto toho budú
pracovné skupiny tvoriť členovia jednotlivých
sekcií kooperačnej rady na princípe
regionálneho a odvetvového zastúpenia.
(ik)

Pripravuje sa regionálny dokument
strategického plánovania. O procese
prípravy informoval primátor Želiezoviec
aj poslancov na februárovej schôdzi
mestského
zastupiteľstva.
Návrhy
z
jednotlivých
regiónov
integrujú
regionálni koordinátori do uceleného
dokumentu, ktorý bude oporou pre
vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.
Aby bolo pokrytých čo najviac oblastí
a potrieb mesta a regiónu, mestský úrad
vypracoval návrh projektov za vyše 310
miliónov eur. Dodal, že samozrejme nebude
prefinancovaná celá škála navrhovaných
projektov. „Premýšľame v regionálnom
kontexte a odteraz sa budeme prezentovať
ako sídlo regiónu s 22 obcami,“ vyhlásil
primátor na margo aktuálnych aktivít MsÚ
na zozbieranie všetkých navrhovaných
projektov z celého územia Dolnohronského
regiónu a využitie spoločného rozvojového
materiálu. Primátor opäť pripomenul
základné priority mesta: priemyselný park,
byty, cestná sieť a školstvo.
Poslanec Tibor Csenger, ktorý sa
regionálnym rozvojom zaoberá aj ako
podpredseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja poznamenal, že pripravenosť
účastníkov týchto procesov je nízka, preto
kvalitne vypracovaný, finančnými odhadmi
a analýzami podložený materiál bude
znamenať konkurenčnú výhodu. Vyhlásil,
že základnou potrebou je zamestnanosť, od
nej sa odvíjajú ďalšie oblasti, preto najväčšiu
pozornosť treba zamerať na dobudovanie
priemyselného parku.
(ik)

Štyri regionálne priority
Príprava nového programového obdobia
prebieha už od leta minulého roka, keď sa
konali odborné konzultácie, na ktorých
zástupcovia jednotlivých regiónov, najmä
starostovia, primátori, ale aj zástupcovia
podnikateľskej
a
občianskej
sféry
sformulovali základné rozvojové impulzy
a možné projektové zámery územia. „Za
región Želiezoviec boli sformulované štyri
základné zámery, ktoré majú obrovský
potenciál nielen z pohľadu mesta, ale aj
okolitého regiónu, pritom však môžu značne
posilniť strediskový charakter Želiezoviec.
Prvou rozvojovou osou je priemyselný park,
jeho rozvoj s dobudovaním inžinierskych
sietí, kde budú vytvárané pracovné miesta

pre celý región. S tým súvisí bytová výstavba,
ktorá by sa v Želiezovciach mala uskutočniť
tak v oblasti výstavby bytov, ako aj tvorby
možností na výstavbu rodinných domov.
S rozvojom potenciálu priemyselného parku
súvisí aj zlepšenie cestnej prepojenosti
územia. Rýchlostná komunikácia R7
povedie v smere východ – západ medzi
Svodovom a Šarovcami. Našou snahou je
vybudovať také napojenie nášho regiónu na
túto komunikáciu, ktoré nebude zaťažovať
územie mesta. Najschodnejším riešením
by bolo vybudovanie obchvatu, ktorý by
bol na súčasnú štátnu cestu napojený pri
areáli Selyzu, mesto by obišiel trasou popri
biofermentore a následne by sa mohol

opäť napojiť na existujúcu komunikáciu.
Štvrtou oblasťou je školstvo, ktoré na
úrovni druhého stupňa čaká postupná
centralizácia. V záujme pripravenosti na
tento trend už teraz uvažujeme o výstavbe
novej budovy pri slovenskej ZŠ s cieľom
zvýšenia kapacity a robíme prípravy na
využitie projektových zdrojov na úplnú
rekonštrukciu objektu maďarskej ZŠ,“
informoval primátor Želiezoviec Ondrej
Juhász. Dodal, že vzhľadom na nevyužité
priestory budovy bývalého gymnázia s VJM
v majetku reformovanej cirkvi sa obnovila
komunikácia o možnostiach zriadenia
strednej odbornej školy, resp. detašovaného
pracoviska takejto inštitúcie.
(ik)
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MŠ v Mikule – zistené ďalšie
problémy, bude však takmer
ako nová
Po poslaneckom prieskume Pavla Ivana a Norberta Ráka
v priestoroch budovy materskej školy v Mikule, v ktorej práve
prebieha rekonštrukcia a prístavba, diskutovali poslanci a primátor
aj o tejto investičnej akcii mesta, prebiehajúcej sčasti z projektových
zdrojov a sčasti z vlastných prostriedkov mesta. Pavol Ivan referoval
o svojich skúsenostiach z terénu, najmä o novoodhalených chybách
pôvodnej budovy. Primátor Ondrej Juhász pripomenul, že projekt
vôbec nerieši rekonštrukciu pôvodnej stavby. „Keď sme zistili, že
múry starej budovy, postavenej v 50. rokoch v rámci akcie Z, vlhnú,

boli vyčlenené prostriedky na odvlhčenie múrov a odstránenie tejto
konštrukčnej chyby. Postupne však odhaľujeme ďalšie nedostatky:
prasknuté múry, porušená podlaha, vedenia. Napriek tomu, že riešenie
týchto nedostatkov presahuje naše pôvodné plány, ubezpečujem vás, že
budova bude po skončení prác takmer ako nová.“ Dodal, že to znamená
nové omietky, podlahu, zateplenie a kúrenie, pôvodné zostanú len
okná starej budovy.
Oproti pôvodnému termínu na uskutočnenie prác bol po časovom
sklze z dôvodu kontrol verejných obstarávaní termín radikálne
skrátený. Keďže sa však realizujú aj rekonštrukčné práce a opravy
postupne odhaľovaných konštrukčných chýb, primátor oznámil, že
ukončenie prác sa z marca posúva na máj tohto roka.
(ik)

Prestavba takmer hotová, čaká
sa na dobudovanie infraštruktúry
Prestavba bývalej slobodárne je prakticky ukončená, ďalšie kroky
však zatiaľ blokuje fakt, že elektroinštalácia budovy nemôže byť
sprevádzkovaná z dôvodu nedostatočnej kapacity elektrických vedení,
na ktoré je objekt napojený. Súčasný majiteľ a investor preto mesto
požiadal o zriadenie vecného bremena v prospech distributérskej
spoločnosti na pozemky, cez ktoré by viedli nové podzemné
vedenia od transformátora na Letnej ulici až k objektu slobodárne.
Zastupiteľstvo na decembrovej schôdzi vyhovelo tejto žiadosti, avšak
položenie nových vedení predĺži proces prestavby a oddiali ďalšie
kroky. Nie je známe, aký časový sklz to spôsobí, podľa vyjadrenia
viceprimátora Kazimíra Kovácsa však Západoslovenská distribučná,
a.s. musí investíciu zaradiť medzi plánované akcie, až následne
bude zrealizovaná a prestavba objektu sa bude môcť dokončiť.
Zámerom mesta je po ukončení prác objekt s podporou ministerstva
výstavby a výhodným úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania
odkúpiť späť a 19 bytov v ňom poskytnúť do prenájmu.
(ik)

marec 2021
Geofyzikálny výskum
v Kostole sv. Jakuba

V auguste 2020 prebehol v želiezovskom Kostole sv. Jakuba
geofyzikálny výskum, realizovaný odborným radcom Krajského
pamiatkového úradu v Nitre Pavlom Paterkom a docentom
UKF v Nitre Jánom Tirpákom s cieľom zmapovať priestory pod
podlahou kostola. Počas skenovania podlahy vyžaruje georadar do
zeme vlny, ktorých odraz registruje a monitoruje. Tento postup je
vhodný na zmapovanie bývalých základov, pivničných priestorov,
otvorov alebo väčších predmetov v zemi bez fyzického zásahu.
Želiezovský výskum odhalil niekdajšie základy a múry, presné
miesto veže, zničenej v II. svetovej vojne, lokalizoval presné miesto
doteraz neprebádanej hrobky, v ktorej sa podľa legendy môže
nachádzať telo Juraja Vesszősa Becseiho alebo jeho dcéry Margity.
„Podľa dostupných zdrojov začal výstavbu kostola Juraj Vesszős
Becsei a po jeho smrti ju dokončila jeho dcéra. Pamiatku rytiera
Juraja zachytáva kuriózna freska na južnej stene svätyne,
znázorňujúca jeho posledný súd pred Bohom. Je výnimočná tým, že
okrem postáv znázorňuje na spôsob komiksu aj text, vychádzajúci
z ich úst. Je to zvláštne, keďže v tom čase bol počet ľudí, ktorí
vedeli čítať a písať, malý a fresky obyčajne jednoduchým ľuďom

znázorňovali scény z Biblie či života svätcov. Táto freska nezobrazuje
svätca, ale duchovné strasti slabého miestneho človeka latinskými
nápismi, akoby chcela odkázať budúcim pokoleniam. Z tohto
dôvodu sa zdá byť logické, že v hrobke pod kostolom neodpočíva
Margita, ale Juraj,“ myslí si miestny historik Ákos Csonka, podľa
ktorého patrónom kostola nebol vždy svätý Jakub. „Z dostupných
zdrojov usudzujeme, že kostol postavený Becseiovcami, prípadne
kostol na jeho mieste ešte z čias Árpádovcov mohol byť zasvätený
sv. Jurajovi. Odhalenie hrobky by mohlo zodpovedať tieto otázky.
Výstavbu kostola zrejme dokončila Margita, ktorá si tiež objednala
od talianskych majstrov aj fresky nevyčísliteľnej hodnoty. Podľa
výskumu Petra Nagya Püspökiho zdobilo múry kostola pôvodne
14 takýchto výtvorov, odhalených bolo 7 a vidno stopy ďalších
dvoch. Štyri z fresiek už boli reštaurované, jedna rekonštruovaná,
fresku zobrazujúcu sv. Martina budú rekonštruovať v prvej
polovici roka 2021 spolu s torzom fresky na severnej stene kostola,
nájdenej vlani. Následne, ak budú žiadosti o dotácie úspešné,
môže nasledovať reštaurovanie kamenných fragmentov sakrálnej
budovy. Stredoveký objekt však môže ukrývať aj ďalšie tajomstvá,
čo potvrdil aj geofyzikálny prieskum. Každopádne bude vhodné
zvážiť odhalenie hrobky,“ končí svoju úvahu historik, poslanec
mestského zastupiteľstva.
(tsák)
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Športovo-strelecký klub Magnum Želiezovce
Športovo-strelecký klub pri Jednotnom
roľníckom družstve v Želiezovciach
založil nedávno zosnulý Jozef Haller 30.
novembra 1966, keď ukončil vojenskú
prezenčnú službu. Pri svojom zámere

využil fakt, že JRD vlastnilo malorážne
pušky, ktoré mal na starosti Ľudovít Nagy
v držbe na tzv. hromadný zbrojný preukaz.
Nemalo však organizovaných strelcov,
ktorí by mali vedenie a osobu s odborným
vzdelaním
v
strelectve.
Jozef
Haller
absolvoval
školenie rozhodcov a trénerov
v Hlohovci a získal kvalifikáciu
rozhodcu a trénera športovej
streľby III. triedy v guľových
aj
brokových
zbraniach.
Takto teoreticky pripravený
založil
Športovo-strelecký
klub pri JRD v Želiezovciach
a utvoril výbor na riadenie
činnosti.
Predsedom
výboru sa stal Jozef Haller,
tajomníkom Ján Maturkanič,
pokladníkom
Mária
Maturkaničová, členmi Mária
Hallerová a Ľudovít Nagy.
Hneď v prvom vystúpení
11. 9. 1977 bola usporiadaná
strelecká súťaž v streľbe z
malorážnej pušky na 50 metrov

v leže v Jure nad Hronom za prítomnosti 27
trojčlenných družstiev. Zvíťazili naše ženy
zo Želiezoviec v zložení: Mária Hallerová
st., Mária Hallerová ml., Erika Mlynárová.
Pozornosť venovali aj mladým talentovaným
strelcom. Športovo-strelecký klub v
Želiezovciach usporiadal v dňoch 17. až
22. júla 1984 dvojtýždňové sústredenie
mladých talentovaných strelcov z okresu
Levice za výdatnej materiálnej a finančnej
podpory Domu pionierov a mládeže a
MsNV Želiezovce. Sústredenie sa konalo na
kúpalisku v Želiezovciach v stanovom tábore.
V súčasnosti má Magnum 208 členov od
Bratislavy cez Trnavu, Nitru, Nové Zámky
až po Banskú Bystricu. Sú tu vynikajúci
strelci, veď až 28 z nich získalo titul Majstra
streľby. Zakladateľmi tohto úspechu sú dnes
90-ročný Ľudovít Nagy a 75-ročný Jozef
Haller. Myšlienka vychovať mladých strelcov
v ňom až do posledných chvíľ rezonovala.
Do konca 2020 viedol 7-členný kolektív:
Danka Fekečová, Jana Vrbová, Ema Ferda
August, Miloš Barkóczi, Július Lojt, Samuel
Polerecký a Richard Schuster.
Ľudovít Vanek

Odišiel obetavý občan, človek a funkcionár
V prvej polovici februára nás, ktorí sme ho poznali, ako aj vyše 200
členov ŠSK Magnum roztrúsených od Bratislavy po Banskú Bystricu,
zastihla smutná správa, ktorej bolo len ťažko uveriť, že naše rady
navždy vo veku 75 rokov činorodého života opustil pán Jozef Haller.
Dlhoročný predseda ŠSK Magnum, od svojej mladosti aktívny občan
Želiezoviec, poslanec MsNV a člen Rady MsNV, predseda komisií pri
MsNV, člen mnohých spoločenských organizácií, naposledy aj ZO
SZPB a MO MS.
Hoci sa narodil pri Českej Lípe, celý svoj život, až na banícke učňovské
roky a dva roky vojenčiny, prežil v Želiezovciach, kde si založil rodinu,
ktorá ho veľmi aktívne podporovala v jeho celoživotnom koníčku,
v športovej streľbe.
Zaujímali ho stroje, preto si vybral banícke, v tom čase prestížne
povolanie, ktoré však musel pre pracovný úraz zanechať. No pri
strojoch zostal na tunajšom JRD najskôr ako bagrista, potom dlhé
roky ako závlahár.
Práve on, spolu s ďalšími obdobnými nadšencami, po absolvovaní
školenia rozhodcov a trénerov v Hlohovci získal kvalifikáciu rozhodcu
a trénera športovej streľby III. triedy v guľových a brokových
zbraniach a založili športovo strelecký klub pri JRD Želiezovce.
Zapájajú sa do súťaží a postupne prichádzajú prvé a vynikajúce
výsledky žien ako aj mužov...
Všetko to, ako aj ďalšie úspechy sú zadokumentované v kronike, ktorú
Jožko až do dnešných dní svedomito viedol...
Je tam aj práca ZO ZVÄZARM, úspechy streleckého, motoristického
klubu ako aj výcvik brancov želiezovského obvodu.
Práve aj vďaka nášmu zosnulému si svojpomocne postavili strelnicu,
ktorú postupne zveľaďovali tak, že sa dnes právom radí medzi
ukážkové v šírom okolí.
Táto strelnica bola okrem iného dejiskom siedmich majstrovstiev
ČSSR, miestom putovania školskej mládeže, ako aj cieľavedomej práce

s talentovanými mladými strelcami.
V ostatných piatich rokoch práve vďaka pánovi Jozefovi Hallerovi
bola dobrá a úzka spolupráca aj s našou ZO SZPB, ktorej bol
veľmi aktívnym a teda plnohodnotným členom. Každoročne sme
spoluorganizovali po päť súťaží, o ktorých sme informovali aj čitateľov
Želiezovského spravodajcu. Nimi sme si pripomínali slávne bojové
tradície z rokov II. svetovej vojny a hlavnú úlohu pri ich príprave vždy
mával Jožko, ako sme ho priateľsky volali. Nemôžem nespomenúť
augustové posedenia pri Povstaleckej vatre, ktoré sa tešilo z roka
na rok väčšej obľube. Rovnako strelecké súťaže o Pohár primátora
Želiezoviec.
Jožko mal hlbokú úctu k bojovníkom v SNP, k obetiam II. svetovej
vojny a k osloboditeľom. Prejavoval ju aj pravidelnou účasťou na
pietnych spomienkových aktoch pri Pomníku padlým a obetiam
holokaustu, kde vždy priniesol za ŠSK Magnum veniec.
Bol človekom s dobrými nápadmi, ale zároveň aj s konkrétnymi
činmi, ktorý vždy svoje slovo dodržal.
Mal široký vedomostný prehľad, svoje hlboké presvedčenie, úctu
k ľudskej práci a hodnotám.
Pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, 78-krát dobrovoľne bezplatne
daroval krv a bol držiteľom všetkých Jánskeho plakiet, vrátane zlatej.
Jeho osobnosť, rovnako ako aj jeho obetavú prácu, sme si vážili
a priebežne oceňovali zväzovými vyznamenaniami, naposledy na
členskej schôdzi v auguste 2020, kde mal aj, ako vždy, hodnotné
vystúpenie.
Nečakaný odchod každého blízkeho človeka bolí. Bolí o to viac,
keď ide o aktívneho, dobrého a obetavého funkcionára, navyše aj
dobrého priateľa, človeka. A takým Jozef Haller bol a zostane v našich
spomienkach.
Česť jeho pamiatke!
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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Geofizikai kutatás
a Szent Jakabtemplomban
8→

Mení sa vzhľad mesta: prístavba ZŠ s VJM pokračuje, pribudnúť tu
majú sociálne zariadenia.
Változik a városkép: folyik a magyar tanítási nyelvű alapiskola bővítése. Az új épületrészben szociális helyiségek lesznek.
(foto: šh)

Fontos a nemzetiség és a
anyanyelv felvállalása

A február 15. és március 30. között folyó népszámlálással kapcsolatban
Csonka Ákos városi képviselő a nemzetiség megvallására szólította fel a
zselízieket.
„A demográfiai mutatók mellett a felvidéki magyarság szempontjából
létkérdésű információ, hogy kinyilvánítsuk, valójában jelenleg mennyien
is vagyunk magyarok Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban kiemelten fontos,
hogy mindenki, aki valamilyen szinten magyarnak érzi magát, az büszkén
vállalja is azt. A jövőnk múlik rajta, hiszen sok állami szerv, hatóság ebből
a számból kiindulva határozza meg az itt élő magyarság jogköreit (pl.
nyelvi jogok), kulturális támogatásait, egyéb lehetőségeit.
A kérdőívben mód lesz egy második nemzetiség megjelölésre. Ez egy
lehetőség azok számára, akik elsősorban szlováknak tartják magukat, de
büszkék nemzetiségi gyökereikre.
A szlovákiai magyarság számos olyan értékkel rendelkezik, amelyre joggal
lehetünk büszkék: ilyen a két kultúra és nyelv ismerete, illetve a kisebbségi
létből fakadó kihívások, amelyek magasabb teljesítményre ösztönöznek. Az
anyanyelv vállalása legalább ennyire fontos, ez ugyanis az a nyelv, amelyet
az ember gyermekkorában a szüleitől vagy a környezetétől sajátít el. Akinek
magyar az anyanyelve, annak a nemzetisége is magyar.”
(sz)

adni. Mivel a templom építését vélhetően Margit fejezte be,
így a felbecsülhetetlen értékű freskókat is ő készíttethette
itáliai mesterekkel. Püspöki Nagy Péter kutatásai szerint a
templom falait hajdan 14 ilyen alkotás díszítette, amiből 7 került
napvilágra, kettőre pedig utaló nyom található. Négyet ezek közül
már restauráltak, egyet rekonstruáltak, míg a Szent Mártont
ábrázoló freskót 2021 első felében fogják restaurálni, együtt
azzal a freskótorzóval, melyet a szentély északi falán találtak
tavaly. Ezután, amennyiben a pályázatok újfent sikeresek lesznek,
akkor a szakrális építmény kőfragmentumainak helyreállításai
következhetnek. A középkorból itt maradt épület ugyanakkor
még rengeteg meglepetést és titkot tartogathat, amint arra a
geofizikai kutatás is rámutatott. Mindenképp érdemes lenne
fontolóra venni – többek közt – a kripta feltárását is.
Csonka Ákos
Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

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

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

Vývoz triedeného odpadu
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22. 3. / Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova,
Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského,
SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska: 23. 3. / Ul. 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: 24. 3. / Z
obchodov: 25. a 26. 3
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Változik a városkép: a Petőfi utcai régi élelmiszerüzlet helyén új
üzlet épül, a vásárlóknak parkolóhelyeket is létesítenek.
Mení sa vzhľad mesta: starú predajňu potravín na Petőfiho ulici
zbúrali, nahradí ju nový objekt s parkoviskami pre nakupujúcich.
(Fotó: šh)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

30. 11. 2020

31. 01. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

820 725,84 €

895 512,36 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

83 588,42 €

150 139,26 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 211 034,80 €

2 022 710,00 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

-

-

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Megemlékezés
Meggyötört lelkem csupa könny és bánat,
A virágos rét nélkülük sivár és száraz.
Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettek,
Csillagok között ők a legfényesebbek lettek.
Angyali mosolyuk nem ragyog ránk többé,
De ők a szívünkben élnek mindörökké.
Fájó szívvel emlékezünk 2021. március 9-én, halálának kilencedik
évfordulóján szeretett édesapánkra

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

Csontos Bélára

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.

és drága édesanyánkra

Csontos Rózsára

2021. március 28-án, halálának harmadik évfordulóján.
Szerető gyermekeitek családjaikkal

(21-02)

(17-67)

Vývoz biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (BRKO)

Megemlékezés
Szomorú kép: nagykeresztfa
mellette a legjobb anya.

sa začína 15. marca 2021. V prvom obvode bude prebiehať každý
párny týždeň v pondelok, v druhom obvode každý nepárny týždeň
v stredu. Detailnejšie informácie nájdete na webovej stránke mesta:
www. zeliezovce.sk v časti Služby - Odpadové hospodárstvo.

Március 6-án, halálának 3. évfordulóján

Luky Lajos

zselízi kántor úrra,
április 28-án, halálának 4. évfordulóján
feleségére,

Klietky pre chov prepelic , pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, výstavné klietky pre
chovateľov, výbehy pre psíkov a hydinu, šklbačky, dojenie pre
kravy, ovce a kozy, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
(21-01)
www.123nakup.eu. Tel.0907181800

Luky Irénre
emlékezünk.

Fiuk Zoltán, menyük Mónika
és unokájuk Otília férjével, Rudival.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Divotvorné knižky
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

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

Brestenská, Kristína: Grófov syn (Slovenský spisovateľ 2018)
V dávnych časoch, keď spoločenské postavenie a mocenské
záujmy riadili ľudské osudy, nedobrovoľne sa spojili životy dvoch
mladých ľudí: hrdého Williama, dediča najmocnejšieho grófa v
Anglicku, a krásnej Amelie, dcéry grófovho vazala.
Bryndza, Robert: Dievča v ľade (Grada 2020)
Potom, čo je v parku v južnom Londýne pod vrstvou ľadu nájdené
telo mladej ženy, na miesto prichádza detektív šéfinšpektor Erika
Fosterová. Obeť, krásna dievčina z mocnej a bohatej rodiny, mala
podľa všetkého dokonalý život.
Nerádová, Mária: Brlôžky (Meda 2020)
Vydajte sa spolu s malým odvážnym kozliatkom na putovanie za
chlebovým kváskom po susedských brlôžkoch a skrýšach. Zistite,
kto obýva veľkú tekvicu, čo má nové slimák vo svojej ulite, ako sa
darí húseničkám v makovici a čo majú na práci myši v červenej
muchotrávke.

(21-03)

Brown, Sandra: A csapda (Maecenas, 2018)
Millió dolláros csalás, szökés az FBI őrizetéből, kettős gyilkosság
és emberrablás – mindez alaposan felkavarja az álmos kisváros
életét. A nyomozás szálai két emberhez vezetnek.
Follett, Ken: Egy új korszak hajnala (Gabo, 2020)
Az Egy új korszak hajnala Ken Follett legsikeresebb
regényének, A katedrálisnak az előzménye, azt az időszakot
képzeli el, amikor egy félreeső hely elkezdett hatalmas
kulturális központtá növekedni.
Wéber Anikó: Visszhangország (Pozsonyi Pagony, 2019)
Cinke igazán jó gyerek: nem zavarja a szüleit, akik nagyon
elfoglaltak, és mindent megadnak neki: van a szobájában
távcső, hogy nézhesse a csillagokat, a kertben madáretető,
ahova szeretett madarainak szórhatja az eleséget.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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A zselízi Magnum Sportlövészeti Klub története
A Magnum Sportlövészeti Klubot a zselízi
egységes földművesszövetkezet mellett a
nemrég elhunyt Haller József alapította 1966.
november 30-án, miután hazatért katonai
szolgálatából. Elhatározását elősegítette,
hogy az efsz tulajdonában voltak kiskaliberű

puskák, amelyeket Nagy Lajos kezelt ún.
tömeges fegyverviselési engedély keretében.
Szakképesített vezető lövész híján azonban
a szövetkezetnek nem voltak szervezett
módon tevékenykedő lövészei.
Haller József Galgócon elvégezte a bírói
és edzői tanfolyamot, ahol
golyós és sörétes fegyverek
III. kategóriájában edzői és
bírói szakképesítést szerzett.
Ekképpen elméletileg felvértezve
alapította meg a zselízi efsz
mellett
a
sportlövészeti
egyesületet, valamint annak
vezető bizottságát. Az elnöki
tisztséget Haller József vállalta,
az egyesület titkára Ján
Maturkanič, pénztárosa Mária
Maturkaničová lett, Haller
Mária és Nagy Lajos voltak a
tagjai.
Első hivatalos szereplésük 1977.
szeptember 11-én volt, amikor
Garamszentgyörgyben
27
háromtagú csapat részvételével
szerveztek
lövészversenyt

kiskaliberű puskából 50 méteres lőtávon.
A versenyen a zselízi női csapat nyerte el
a trófeát id. Haller Mária, i. Haller Mária,
Mlynár Erika összeállításban.
Sok figyelmet szenteltek a fiatal tehetséges
lövészeknek. A zselízi sportlövészeti klub
1984. júliusában kéthetes edzőtábort
szervezett a Lévai járás iú tehetségeinek,
amelyet a zselízi városi nemzeti bizottság
és a pionírház anyagilag is támogatott.
A sátortábor formájában megvalósuló
eseményt a zselízi fürdő területén tartották.
Jelenleg a Magnum 208 tagot számlál,
akik
a
Pozsonytól
Nagyszombaton,
Nyitrán, Érsekújváron keresztül egészen
Besztercebányáig
terjedő
területen
tevékenykednek. Egy sor nagyszerű lövész
van köztük, hiszen 28-an a lövészmesteri cím
tulajdonosai. A sikerek kovácsa a ma 90 éves
Nagy Lajos és a 75 évesen elhunyt Haller József
volt, akiben a végsőkig élt az elszántság, hogy
fiatal lövészekkel foglalkozzon. Tavalyig egy
héttagú csoportot vezetett, melynek tagjai:
Danka Fekečová, Jana Vrbová, Ema Ferda
August, Miloš Barkóczi, Július Lojt, Samuel
Polerecký és Richard Schuster. Vanek Lajos

Eltávozott egy áldozatos polgár, ember és tisztségviselő
Február első felében ért minket, ismerőseit és a Magnum
Sportlövőklub több mint 200 tagját Pozsonytól Besztercebányáig
a szomorú, nehezen hihető hír, hogy tevékeny életének 75.
évében elhunyt Haller Jozef. A Magnum SLK sokéves elnöke,
városunk fiatal korából aktív lakosa, városi képviselő és
tanácstag, bizottsági elnök, számos társadalmi szervezet tagja
volt.
Bár Česká Lípában született, bányászati tanoncéveit és a
katonaságot kivéve Zselízen élte le életét, ahol családot is
alapított. Családja aktívan támogatta őt élete hobbijában, a
sportlövészetben.
Érdekelték a gépek, ezért az akkoriban nagy presztízsű bányász
szakmát választotta, amelytől azonban egy munkahelyi sérülés
miatt el kellett búcsúznia. Továbbra is gépek közelében maradt,
a helyi efsz-ben előbb markológép-kezelőként, majd hosszú
évekig öntözőrendszer-kezelőként dolgozott.
További lelkes önkéntesekkel együtt, miután Galgócon
elvégezte a szükséges tanfolyamot golyós és sörétes
fegyverek III. kategóriájában, edzői és bírói szakképesítést
szerzett, megalapította a zselízi efsz mellett a sportlövészeti
egyesületet.
„Bekapcsolódnak a versenyekbe és fokozatosan mutatkoznak
az első nagyszerű eredmények mind a nők, mind a férfiak
kategóriájában…” Ezt, valamint a további sikereket is
tartalmazza a krónika, amelyet Jozef egészen napjainkig
becsületesen vezetett. Szó van benne a ZVÄZARM
alapszervezetének tevékenységéről, a lövész- és a motoros
klub sikereiről, valamint a zselízi körzet katonaköteles
fiataljainak kiképzéséről is. Elhunytunknak köszönhetően
saját erőből felépült a lőtér, amelyet fokozatosan fejlesztett,
mígnem a széles környék egyik legjobb minőségű pályájává

vált. Hét csehszlovák bajnokságot tartottak, de az iskolaköteles
fiatalságot és a tehetséges ifjú lövészeket is itt képezték.
Az utóbbi 5 évben Haller Jozefnek köszönhetően jó
együttműködés alakult ki az antifasiszták alapszervezetével,
amelynek aktív és teljes értékű tagja volt. Évente öt versenyt
szerveztünk közösen, amelyekről a Zselízi Hírmondó olvasóit
is tájékoztattuk, és amelyekkel felidéztük a II. világháború harci
hagyományait. Josko, ahogy barátian hívtuk, volt az események
főszervezője. Nem feledkezhetem meg az augusztusi felkelői
tábortüzekről, amelyeket évről évre nagyobb érdeklődés kísért,
valamint a zselízi polgármester díjáért kiírt lövészversenyről
sem.
Jožko mélységesen tisztelte a szlovák nemzeti felkelés
résztvevőit, a II. világháború áldozatait és a felszabadítókat.
Az elesettek és a holokauszt emlékművénél tartott
megemlékezéseinken a részvételével fejezte ezt ki, és mindig
hozott koszorút a Magnum nevében.
Jó ötletekkel teli, ugyanakkor tettre kész ember volt, aki
mindig állta a szavát. Széles látókörrel, mély meggyőződéssel
rendelkezett, tisztelte a munkát és az emberi értékeket. Amíg
egészsége engedte, véradó volt, 78 alkalommal ajándékozott
vért, amiért az összes Janský-plakettet elnyerte.
Személyiségét, áldozatos munkáját tiszteltük, és a szövetség
kitüntetéseivel díjaztuk, legutóbb a tavaly augusztusi
taggyűlésen, ahol – mint szokásosan – értékes felszólalása volt.
Egy közelálló személy távozása fájdalmas. Annál is inkább,
mert aktív, jó és áldozatos tisztségviselő volt, jó barát, jó ember.
Ilyen volt Haller Jozef, ilyennek marad meg emlékezetünkben.
Tisztelet az emlékének!
Jozef Výboch, a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége
zselízi alapszervezetének elnöke
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Mikolai óvoda – tovább hibák az
épületen, de olyan lesz, mint az új

Ivan Pál és Rák Norbert az éppen felújításon és bővítésen áteső
garammikolai óvoda épületében tett képviselői vizsgálatát követően a
polgármester és a városi képviselők erről a beruházásról is tanácskoztak.
Az óvoda bővítését a város pályázati támogatásból valósítja meg, a
felújítást saját forrásból fedezi. Ivan Pál beszámolt saját, terepen szerzett
tapasztalatairól, többek közt a régi épület újabban feltárt hibáiról is.
Juhász András polgármester megjegyezte, hogy a pályázat nem tér
ki a régi épület állapotának javítására. „Amikor felfedeztük, hogy az
50-es években Z-akció keretében épült objektum falai nedvesednek,
forrásokat különítettünk el a nedvesedés okainak és következményeinek
elhárítására. Fokozatosan azonban újabb hibákat tártunk fel: repedeznek
a falak, károsult talajburkolatok, vezetékek. Annak ellenére, hogy a hibák
elhárítása túlmutat az eredeti terveinken, biztosítom önöket, hogy
a munkák végeztével az épület szinte új lesz.” Hozzátette, hogy ez új

2021. március
Geofizikai kutatás
a Szent Jakabtemplomban
2020 augusztusában geofizikai talajszkennelést végeztek a zselízi
Szent Jakab-plébániatemplomban. A radarkutatást Ján Tirpák a
nyitrai Konstantin Egyetem docense és Paterka Pál a Nyitra
Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal régészeti szakfelügyelője
végezte, hogy feltérképezze a templom alatti részek rejtelmeit.
A talajszkennelés folyamán a georadar hullámokat sugároz
a földbe, majd az érzékelő az amplitúdók visszaverődését
regisztrálja és monitorozza. Ezzel az eljárással kimutathatók
korábbi épületek alapjai, pincehelyiségek, üregek, vagy akár
egyéb nagyobb tárgyak is a föld mélyén anélkül, hogy azt
megbontanák.
A zselízi kutatás által képet kaptak a templom alatti részekről,
hogy hol helyezkedtek el a korábbi alapok, falak; pontosan
hol volt a II. világháborúban megsemmisült torony (és annak
alapjai). Lokalizálták azt is, hogy hol helyezkedik el a templom
alatti feltáratlan kripta, ami legenda szerint Becsei Vesszős
György, vagy lánya, Becsei Margit nyughelye lehet.
A rendelkezésre álló információk alapján a templomot Becsei
Vesszős György kezdte el építeni, de halála miatt lánya fejeztette
be. György lovag emlékét egy kuriózumnak számító freskó is

vakolatot, talajszerkezetet, szigetelést és fűtést jelent, csak az ablakok
maradnak eredetiek a régi épületen.
Az eredeti kivitelezési határidőket az elhúzódó közbeszerzési
ellenőrzések okozta késedelem miatt jelentősen megrövidítették. Mivel
azonban a pályázat tárgyán felüli állagmegóvó és felújító munka is
folyik, a polgármester jelezte: a befejezés az eredeti márciusi időpontról
májusra tolódik át.
(ik)

Csaknem kész az átépítés,
a közművek bővítésére várnak
Az egykori munkásszálló átépítését gyakorlatilag befejezték, a
tovább lépéseket azonban gátolja, hogy az épület villamos hálózatát
nem kapcsolhatják rá a vezetékekre, mivel az épülethez vezető
villanyvezetékek jelenlegi kapacitása nem felel meg az átépített
objektum követelményeinek. A jelenlegi tulajdonos és beruházó
ezért a városhoz fordult, hogy a vezetékcsere érdekében létesítsen
szolgalmi jogot néhány telkén a vezetékhálózat-kezelő számára. A
vezetékek a Nyári utcai transzformátortól vezetnének a munkásszálló
épületéig. A testület decemberi ülésén eleget tett a kérvénynek,
azonban az infrastruktúra-fejlesztés követelménye hátráltatja az
épület átadását. Nem tudni pontosan, időben mennyi lesz a csúszás,
azonban Kovács Kázmér alpolgármester szerint a rendes eljárás az,
hogy a beruházást a Nyugat-szlovákiai Áramelosztó Rt. felveszi az
éves tervébe, és csak ez után hajthatja végre. Ezt követően lehet majd
teljesen befejezni az épület átépítését.
A város azt tervezi, hogy a munkák befejeztével minisztériumi
támogatás és az Állami Lakásfejlesztési Alap kedvező hitele
igénybevételével visszavásárolja a munkásszálló épületét, és a
kialakított 19 lakást bérbe adja.
(ik)

őrzi a szentély déli falán, mely a lovag Isten előtti végítéletét
eleveníti meg. Egyedisége abban rejlik, hogy nemcsak
képeket, alakokat ábrázol, hanem képregényszerűen az egyes
szereplők szájából szövegbuborékokban, illetve szalagokban
a mondandójuk is megjelenik írott formában. Ez azért oly
különös, mert akkoriban meglehetősen alacsony volt az írniolvasni tudók száma, így a freskók általában az akkori kor
népének szólva mutatták be a Biblia, illetve a szentek életét.
A nevezett freskó ugyanakkor nem egy szentet, hanem egy
helyi gyarló lélek vívódásait mutatja be, latinul írott elemekkel,
mintha csak az utókornak kívánna üzenni. Ebből az okból
kifolyólag logikusabbnak tűnik, hogy hajdan nem Margit,
hanem György lovag nyughelyéül szolgálhatott a templom.
Nem mindig Szent Jakab volt a zselízi templom patrónusa. A
fennmaradt forrásokból arra lehet következtetni, hogy vagy
a Becseiek által emelt templom, vagy egy korábbi, a helyén
álló Árpád-kori templom Szent György tiszteletére lehetett
felszentelve. György lovag vitézi mivolta és a sárkányölő szent
harciassága okán viszont előbbi tűnik logikusnak. Lehetséges,
hogy a kripta feltárása ezekre a kérdésekre is választ tudna
→11
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Alakulóban az új tervezési Erősödő regionális
időszak regionális szerve
kapcsolatok mint
Február
közepén
munkaértekezletet
tartott az új programozási időszak
előkészületi szakaszában formálódó lévai
stratégiai-tervezési
régió
kooperációs
tanácsának
önkormányzati
szekciója.
A
járványidőszakra
való
tekintettel
videókonferencia formájában megtartott
tanácskozáson a régió koordinátorai, a járás
négy városának polgármestere, valamint
a regionális társulások vezető képviselői
vettek részt. Zselízt a város polgármestere,
Juhász András képviselte, de jelen voltak
a városi hivatal építési, területfejlesztési és
környezetvédelmi osztályának munkatársai is.
A kooperációs tanács az
adott régió – jelen esetben
a Lévai járás – szintjén
a szociális és gazdasági
partnerek
önkéntes
csoportosulása, melynek célja
részt venni az új tervezési
időszak
előkészületében,
elsősorban a régió integrált
területi
stratégiájának
kidolgozásában. A tanács
együttműködik a régió
kulcsproblémáinak,
valamint
fejlesztési
potenciáljának feltárásában,
a fejlesztési prioritások
megfogalmazásában és a projekttervezetek
alkotásában. A projektidőszak későbbi
fázisában együttműködik a fejlesztési
tervezetek megvalósításának ellenőrzésében.
A munkaértekezlet célja a kooperációs tanács
struktúrájának felvázolása, az egyes tagok
jelölésének és a munkacsoportok kreálásának
módszere
volt. A
közszféra-szekció
összetétele többé-kevésbé világos volt, hiszen

a tanácskozást a tagok részvételével tartották,
a kérdés csupán az volt, hogy a tagok közt
legyenek-e megyei képviselők is. Több
vitával járt a vállalkozói és a civil szekció
összetétele. Bár történt bizonyos előrelépés
a lehetséges tagok szakmai hátterét és
regionális elosztását illetően, a résztvevők
tulajdonképpen az értekezlet programjával
azonos házi feladatokkal távoztak a virtuális
megbeszélésről. A vita során több résztvevő is
megállapította, hogy az ilyen jellegű szervek
alapítása nem könnyű feladat, ha mind a
közérdeket, mind a szakmaiságot, mind
pedig az egyenletes regionális képviseletet

szem előtt szeretnék tartani, ugyanakkor
tempósan szeretnének haladni az uniós
források merítésének előkészületeiben.
A résztvevők megegyeztek: felesleges
lenne túl sok és népes munkacsoportokat
létrehozni, ehelyett a munkát a kooperációs
tanács egyes szekcióinak tagjai végzik majd a
regionális és ágazati képviselet elve alapján.
(ik)

versenyelőny

Folynak a következő időszak stratégiai
tervezésének
regionális
előkészületei.
A stratégiaalkotásról Juhász András
polgármester a városi képviselőket is
értesítette a képviselő-testület február végi
ülésén. Az egyes régiókból érkező fejlesztési
javaslatokat
koordinátorok
egységes
dokumentumba integrálják, ez lesz majd
az alapja a megye gazdasági és szociális
fejlesztési tervének. Hogy a város és a térség
igényeit minél komplexebben lefedjék, a
városi hivatal több mint 310 millió euró
értékű projektjavaslat-csomagot dolgozott
ki. Világos, hogy az összes javaslatra nem
lesz keret, tette hozzá a polgármester.
„Regionális kontextusban gondolkodunk,
és ezentúl a 22 település alkotta régió
központjaként határozzuk meg városunkat”
– jelentette ki Juhász András azzal
kapcsolatban, hogy a városi hivatal
igyekszik az egész régió projektjavaslatait
összegyűjteni egy összefüggő fejlesztési
anyagba. A polgármester ismét hangoztatta
a város alapvető prioritásait: ipari park,
lakások, úthálózat, tanügy.
Csenger Tibor képviselő, aki Nyitra megye
alelnökeként is foglalkozik régiófejlesztéssel,
megjegyezte,
hogy
az
előkészületi
folyamatokban résztvevők felkészültsége
alacsony, ezért egy jó színvonalon
kidolgozott,
pénzügyi
számításokkal
és elemzésekkel alátámasztott anyag
versenyelőnyt
jelenthet.
Kijelentette,
hogy a legalapvetőbb követelmény a
foglalkoztatottság, ebből indul ki a többi
terület, ezért a legnagyobb figyelmet az
ipari park bővítésére kell fordítani. (ik)

Négy regionális prioritás
Az új tervezési időszak előkészületei
már tavaly nyár óta folynak, amikor az
első konzultációkat tartották az egyes
régiók képviselőinek részvételével. A
polgármesterek, a vállalkozói és civil szféra
képviselői akkor kezdték megfogalmazni
a területek alapvető fejlesztési impulzusait,
lehetséges projektelképzeléseit. „A zselízi
régió számára négy alapvető tervezetet
fogalmaztunk meg, amelyek nem csupán
városunk, hanem az egész régió fejlődése
szempontjából nagy jelentőséggel bírnak,
ugyanakkor megerősíthetik Zselíz központi
szerepét is. Az első fejlesztési tengely a
zselízi ipari park, annak fejlesztése, az
ehhez szükséges közművek megépítése,
hogy az egész régió számára munkahelyek

alakulhassanak. Ezzel szoros összefüggésben
áll a lakásfejlesztés, amely Zselízen
bérlakások építésével és a családiház-építés
feltételeinek megteremtésével valósulna meg.
Az ipari park potenciáljának növelésével az
úthálózat fejlesztése is szorosan összefügg.
A kelet—nyugat irányban tervezett R7-es
gyorsforgalmi út Szódó és Sáró között
halad majd el. Azt igyekszünk elérni,
hogy a régiónk úgy tudjon rákapcsolódni,
hogy közben ez ne jelentse a városunkon
áthaladó forgalom növekedését. A legjobb
megoldás egy elkerülőút építése lenne,
amely valahol a Selyz környékén ágazna el
a jelenlegi országútról, és a biofermentor
területe mellett haladva kerülné meg a
várost, majd ismét rácsatlakozna a már

meglévő útszakaszra. A negyedik terület
a tanügy. Felső tagozaton az alapiskolák
jövője a központosításban van. Hogy ezt
a folyamatot felkészülten várjuk, már
most tervezzük, hogy a szlovák alapiskola
területén újabb iskolát építünk fel, ezzel
növelve az intézmény kapacitását, és ezzel
egyidőben készülünk arra is, hogy a magyar
alapiskolát pályázati forrásokból teljes
mértékben felújítsuk” – tájékoztatta lapunkat
Juhász András polgármester. Hozzátette,
hogy a Comenius Gimnázium egykori,
jelenleg a református egyház tulajdonában
álló épülete egy része kihasználatlanul áll, és
ezzel kapcsolatban felújultak a tárgyalások
egy középiskola, ill. egy intézmény
kihelyezett részlegének alapításáról. (ik)
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Felújul a történelmi lóistálló
A zselíziek közül talán csak kevesen tudják, hogy milyen épület
található a Schubert utca éles kanyarjában, rögtön a múzeum
mellett. Az egykori grófi lóistálló a Baglyos-házzal, a Magyar
Házzal, a Schubert és Komenský utca sarkán álló egykori
házzal együtt a grófi család tulajdonába tartozó kastély körüli
épületegyüttes részét képezte.
Polka Pál: „A lóistállót a helyiek gyakran svájcerájnak nevezték. A 19.
században Bars vármegyében, ahol Zselíz is található, 13 méntelep
működött. Közülük a zselízi egész Európában ismert volt, mivel
sikeresen tenyésztették és keresztezték az akkor népszerű fajtákat,
az angol telivért, a noniust, az angloarab gidránt, vagy a félvér
norfolki fajokat. Az öreg gazdák megtapasztalták, hogy a sík terepen

Az egykori grófi lóistállót később évtizedeken keresztül
asztalosműhelyként és raktárként használták, majd 2014. június
17-én tűz pusztított benne, és leégett a tetőszerkezete.
Az épület tulajdonosa az Euro Energy Slovakia Holding, amely
múlt év végén kezdte meg az épület felújítását.
„A tető javításával kezdtük, majd ezt követően további

A zselízi lótenyésztés egykori hírnevére emlékeztet a lóistálló
épülete, amelyet felújítása után társadalmi és kulturális célokra
hasznosítanak.
munkálatok következnek. Mivel történelmi épületről van szó,
igyekszünk megtartani az eredeti arculatát. Célunk, hogy
megmentsük az épületet, és – mivel hasznosítása iránt a város
az angol-arab fajok, a dombos területeken inkább a lipicai lovak is érdeklődést mutatott –, vele együttműködve oldjuk meg a
voltak használhatóbbak. Zselízen klasszikus fajtákat is tenyésztettek, további kérdéseket, pl. hogy bérbe adjuk-e a városnak” – mondta
mivel a 19. század végén a keskeny nyomtávú, ún. kisvasút kizárólag Hegedűš Ervin mérnök, a társaság ügyvezetője.
lófogatú vontatással működött.”
Juhász András polgármesternek világos elképzelései vannak
az egykori lóistálló, ill. az egész kulturális-történelmi zóna
lehetséges hasznosításáról: „Nemrég nyertünk pályázati
támogatást a kastély részleges felújítására, és a határon átnyúló
együttműködési program keretében további forrásokat is
igyekszünk szerezni a kulturális örökség megőrzésére. Célunk
nemcsak a kastély fokozatos teljes felújítása, hanem teljes körű
hasznosítása is. A jövőben a művészeti alapiskola székhelyeként
és kiállítóteremként is funkcionálhatna. Hosszabb távon
a tetőtéri helyiségek kihasználásával, valamint az átrium
üvegkupolával való befedésével is számolunk. Kidolgozott
tervdokumentációval rendelkezünk a park és a kastély
környékének rendezésére is. Az egész kultúrtörténeti zóna,
amelynek összekötőútjait gránit kockákból, ill. macskakőből
tervezzük kirakni, a lóistálló előtti Schubert utcai elágazásnál
kezdődne. Mellette áll a múzeum, amely újonnan kiépített
szociális helyiségekkel is rendelkezik, így az épület különféle
rendezvények, kiállítások megrendezésére, illetve – akármilyen
hihetetlen is – reprezentációs célokra is megfelelő lenne.”
2014. június 17-én tűz ütött ki az épületen, amelynek megfékezésén 14 A polgármester nagyra értékeli az Euro Energy Slovakia
zselízi és lévai tűzoltó több órán keresztül dolgozott.
tulajdonosainak hozzáállását: „A lehetőségekről Hegedűš
A lóistálló mellett található a múzeum, amelynek vezetője, Polka Pál Ervinnel is beszélgettünk. Korrekt partnerek, nem kételkedem
akkor ezt nyilatkozta: „Délután 14 órakor látogatókat kísértem, amikor a kölcsönösen előnyös együttműködésben. Megkezdték a
füstöt éreztem a levegőben. Kimentem az udvarra, és láttam, hogy tetőszerkezet felújítását, és bár egyelőre fémburkolat kerül fel,
a tetőből füst árad, és lángok lobbannak fel. Az alkalmazottak a kerítés ez csak ideiglenes megoldás lesz, elsősorban az épület állagának
mögötti udvaron voltak, azonnal hívtuk a tűzoltókat, akik 5 percen megóvása érdekében. A kastély felújítása során a jelenlegi, újjal
belül megérkeztek, és hozzáláttak az oltáshoz. Ez idő alatt a múzeum helyettesített tetőcserepet a lóistállón használjuk fel, amivel
tetejéről fecskendővel próbáltam hűteni a fém tetőburkolatot és a a két történelmi megjelenést varázsolunk az épületnek.”
épület között álló fát.”
(šh)

Zselízi Hírmondó 5

2021. március

A nagypusztai intézetben csökkenőben
a Covid-19 pozitív személyek száma
A
járványhelyzetet
a
zselízi
büntetés-végrehajtási intézetben február
végére stabilizálták a járványhelyzetet, a
COVID-19 betegségre tesztelt elítéltek
számaránya január végétől csökkenő
tendenciát mutatott. Az intézetben 17
koronavírus-beteg volt a hónap végén.
A Büntetés-végrehajtási Testület (ZVJS)
szóvivője, Monika Kacvinská szerint a
fertőzöttség legnagyobb arányát január
19-én mérték a zselízi börtönben, amikor
az intézeti antigén tesztelés során 96
személy esetében állapítottak meg pozitív
eredményt.
„Különleges járványellenes intézkedések
meghozatala,
valamint
az
elítéltek
karanténszakaszokba történő elkülönítését
követően a helyzet fokozatosan javulni
kezdett. A január 29-én végzett általános
tesztelés során már csak 72 pozitív esetet
fedeztek fel, február 9-én 21, február 18-án
pedig csak 17 elítélt mintája mutatott ki
pozitív eredményt. Az elítélteknél a betegség
enyhe lefolyású volt, magas lázon kívül
nem dokumentáltak súlyos kimenetelű
betegséget” – nyilatkozta a ZVJS szóvivője.
Hozzátette, hogy az intézetben továbbra is
rendszeresen, szükség szerint, ill. az igazgató

„Pozitív
teszteredmény
esetén
az
elítélteket
karantén-intézkedéseknek
vetik alá. Az intézetben elkülönített
cellákban,
szobákban,
helyiségekben
töltik a karantént. Ez minden intézetre
érvényes, ezekben a helyiségekben töltik
az elítéltek a 10 napos karantént, mielőtt
megkezdenék büntetésüket. Az intézetek
a válságstáb, a közegészségügyi hivatal, a
ZVJS vezérigazgatóságának, utasításai és
ajánlásai alapján, ill. a kormány határozatai,
belső előírások szerint és az aktuális helyzet
figyelembevételével további intézkedéseket
is hozhatnak” – tájékoztatott Monika
Kacvinská százados. Megjegyezte: az
intézményben annak ellenére terjedt el
a betegség, hogy betartották a szükséges
intézkedéseket és előírásokat, többek közt
a maszkviselés kötelességét és a belépők
testhőmérséklet-mérését kivétel nélkül.
Természetes a fertőtlenítő szerek, a vírusölő
sugárzók használata és a felületek gyakrabb
fertőtlenítése is. A pozitívan tesztelt
személyek számának növekedésével tovább
korlátozták az elítéltek találkozásának
lehetőségét a szállásrészlegen kívül,
tevékenységüket pedig úgy szervezik, hogy
nagyobb számú személy ne tartózkodhasson

és az egészségügyi intézmény válságstábjának
javaslata szerint folyik az általános tesztelés.
Ugyancsak tesztelik az elítélteket az
elszállításuk előtt, szabadon bocsátásuk
vagy feltételes szabadlábra helyezésük
előtt, valamint a betegség első jeleinek
jelentkezésekor is. Az alkalmazottakat is
rendszeresen tesztelik, és a betegség jeleinek
jelentkezése, ill. fertőzött-gyanús személlyel
való kapcsolatuk esetén karanténba kell
vonulniuk.

egy légtérben. „Szükség esetén az intézet
egészségügyi intézménye nyújt egészségügyi
ellátást. Olyan esetekben, amikor az elítélt
állapota komolyabb ellátást igényel, a vádlottak
és elítéltek számára Trencsénben fenntartott
kórházban, ill. megalapozott esetekben akár
civil egészségügyi intézményben kezelik őket.”
A járványhelyzet romlása miatt 2020.
október 24-től a nagypusztai intézetben
sem engedélyezettek a látogatások. Azóta
videólátogatásokra
van
lehetőségét,

amelyet a látogatások megszüntetése
hatásának enyhítése miatt vezettek be.
(ik)

Javul a helyzet,
de...

A járványügyi helyzet Zselízen fokozatosan
javul. Erről tanúskodnak az önkormányzat
által rendszeresen szervezett hétvégi
tesztelések, amelyeken csak a város lakosai
vesznek részt. Míg az ún. screening-tesztelés
első fordulójában Zselízen 2,6 százalékos
volt a pozitívan teszteltek aránya, amivel
az ország egyik legérintettebb régiójává
váltunk, a további hétvégi tesztelések során
ennek az aránynak a fokozatos csökkenését
tapasztalhattuk. A következő hétvégén a
pozitívan teszteltek aránya megfeleződött
(1,3%), majd enyhe emelkedés mutatkozott
1,5%-ra, az ezt követő hétvégén már csak
1,02%-ot, majd február 20-án csak 0,64%-os
arányt mutatott ki a városi tesztelés.
A zselízi Béke utca 24. alatt található, a
szolgáltatások háza mögötti épületben
helyet foglaló mobil mintavételi pont
eredményei nem érhetők el, ám ellenkező
esetben sem lennének relevánsak, mivel
nem elsősorban a város lakosságáról, hanem
a régió helyzetéről adnának helyzetjelentést.
A városban élők szempontjából persze elég
fontos lenne ismerni a régió helyzetét, hiszen
pl. a bevásárlásnál bármikor találkozhatnak
a környékbeli falvak lakosaival.
Ismerjük azonban a járási adatokat,
amelyeket a zselízi városháza a február
15-től 22-éig terjedő hétről kapott meg
első ízben. A szóban forgó héten a Lévai
járás területén 46 716 tesztet végeztek el,
amelyek 357 pozitív esetet tártak fel, ami
0,76 százalékos pozitivitást jelent. Ezen
belül az egyes önkormányzatok 30 771
személyt teszteltek le, és 118 pozitív esetet
találtak, ami 0,38 százalékos pozitivitásnak
felel meg. Ezekkel a számokkal lehetséges
összevetni a zselízi adatokat. Azt látjuk, hogy
az idő múlásával, nem egész egy hónap alatt
sikerült a kerület egyik legrosszabb mutatójú
településének pozíciójából egy sokkal jobb
eredményt produkáló helységgé válnunk. A
pozitív koronavírus-eredményt produkálók
arányával Zselíz a járáson belül is javítja
pozícióit, bár a fenti eredmények két külön
látószögből világítanak rá a helyzetre. Annál
is inkább, hogy február utolsó hétvégéjén
történt tesztelésen a pozitív eredmények
százalékaránya ismét 1,37-ra emelkedett.
Levicky László
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Hogyan befolyásolta a korona-válság
a szolgáltatásokat?
Az új típusú koronavírus terjedésének
megakadályozására hozott óvintézkedések
mindannyiunk életére hatással voltak,
vannak, persze nem egyforma módon.
Vannak, akik tudnak otthonról dolgozni,
mások nem, nekik továbbra is be kell járniuk
a munkahelyükre. Akadnak azonban olyanok
is, akik nem dolgozhatnak.
Az élet nem állt meg, bár sok tekintetben
lelassult. Hogyan érintette a vállalkozókat
és a munkavállalókat az egyes üzletekben
a kijárási tilalom? Különféleképpen.
Köztudott, hogy a legrosszabb helyzetben az
éttermek vannak, némelyikük ételkiadással,
ételkihordással működik tovább. A legtöbb
élelmiszerüzletben más jellegű árut nem
árusíthatnak, néhány speciális bolt interneten
árulja a portékáját, stb.
Sokan
panaszkodnak
az
olykor
átláthatatlannak,
értelmetlennek
tűnő
tiltások és kivételek tömkelegére, mások
különféleképpen próbálják meg a tiltásokat
megkerülni, mindenki a saját módján
próbálja túlélni ezt a helyzetet.
Élelmiszerre állandóan szükségünk van, és
annak ellenére, hogy sokan úgy döntenek,
hogy biztonsági okokból csak ritkábban,
nagy családi bevásárlást végeznek, a LIDL
elárusítónői szerint egyáltalán nem csökkent a

forgalom. A lakosok bevásárlási szokásai nem
változtak, a kisebb üzleteket főleg a hazaiak,
a környéken lakók, ill. dolgozók látogatják,
míg a nagyobb bevásárlóközpontokat rajtuk
kívül a környező falvak lakosai is.
Speciális
élelmiszert,
főleg
biotermékeket, de laktózmentes,
gluténmentes, dia és regionális
élelmiszert is árusítanak az Új
utcai Paprika üzletben. „Az üzletet
tavaly február 29-én nyitottuk meg
– a választások napján, és két hétre
rá jött a koronavírus első hulláma.
Nem volt lehetőségünk reklámozni
a boltot, ezért nem tudom,
hogyan működött volna normális
körülmények között. Olyanok
vásárolnak nálunk, akiket a mi
termékeink érdekelnek és tudnak
rólunk” – mondta Melczer Júlia, az
üzlet tulajdonosa.
A kijárási tilalom idején a leggyakoribb ok
arra, hogy utcára merészkedjünk, éppen
az élelmiszer beszerzése. Minden további
másodrendű. Az eladók arról is beszélnek,
hogy a járvány terjedésének megfékezésére
hozott intézkedések nemcsak azt okozták,
hogy kevesebb ember járkál városszerte,
hanem jelentősen csökkent a vásárlóerő,
legalábbis a lakosok „vásárlási
bátorsága”.
„Tavasszal, az első lezárás idején
egy hétig zárva volt az üzletünk,
az emberek bort vásároltak, mert
otthon kellett maradniuk. Most
munkába járnak, de kevesebb
a forgalmunk. Ráadásul a mai
fiatalság inkább tömény alkoholt
iszik, mint bort” – mondja
Kovács Róbert borkereskedő.
Talán a legrosszabb helyzetbe
az éttermek és a vendéglők
kerültek.
Néhány
helyen,
mint ahogy már említettük,
továbbra is készítik, kiadják
vagy széthordják az ételt, amivel
csökkentik a forgalomkiesést.
Támaszkodhatnak-e az állami
segítségre?
Mlinár
Csilla,
a
Metro
(ismertebb
nevén
Pokol)
vendéglő
tulajdonosa:
„December 19. óta vagyunk
zárva, tehát már két hónapja.
Mivel teljesítem a feltételeket,
sem a szociális, sem az
egészségügyi biztosítóban nincs
tartozásom, rendesen fizetem
a járulékokat, az állam segít

nekem. A könyvelőm kiszámolta, hogy mire
van jogom a forgalomkiesés miatt, decemberre
már megkaptam a támogatást, és most
küldtem el a januári kérelmet. Ami pedig az
alkalmazottakat illeti, az egyik munkásom

felmondott, a másik nyugdíjas, tehát rájuk nem
jár támogatás. A fiammal vagyok otthon, aki
otthonról tanul. Egy ideig jólesett a pihenés, de
két hónap után már soknak tűnik, hiányoznak
az emberek, a beszélgetések.”
Annak ellenére, hogy zöldséget és
gyümölcsöt az élelmiszerüzletekben is lehet
kapni, van az az ok, amiért sokan a Kiss
Farm boltját részesítik előnyben. Ott is érzik,
hogy csökkent a forgalom, és a vásárlók
egyértelműen inkább a gyümölcsöt viszik,
mint a zöldséget. Próbálják természetes
módon erősíteni az immunrendszerüket.
Pavol Hostačný, a Béke utcai kertészeti és
állateleség-bolt tulajdonosa:
„Megállás nélkül nyitva tartottam az
állateleség-boltot, kivétel vonatkozott rá.
Az emberek azonban kevesebbet jártak,
többet tartalékoltak, a forgalom csökkent.
A gazdabolt december 19-től egészen
mostanáig zárva tartott, bár, ha valakinek
szüksége volt valamire, ki tudtam adni neki
az állateleség-bolton keresztül, de a forgalom
itt drámaian megcsappant. Kaptam némi
támogatást az államtól és alkalmazottként
150 eurót. Február 8-án kinyitottam a
gazdaboltot, azóta járnak az emberek,
hisz megkezdődött a szezon, vásárolják a
magvakat, fellendült a kereslet.”
A fentiekből kitűnik az is, hogy az állami
segítségre csak azoknak a vállalkozóknak
van jogosultsága, akik teljesítik a feltételeket
– rendesen fizetik a járulékokat és nincs
elmaradásuk a biztosítókkal szemben.
Köztudott, hogy nem mindegyikük tartozik
ebbe a csoportba. Nekik a nehéz időkben
maguknak kell boldogulniuk. Néhányan a
megszólítottak közül ezért nem is akartak az
adott problémakörhöz hozzászólni.
(šh)
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Stúdióberendezésre pályázhat
a művészeti iskola
A városi képviselő-testület február 25-én a
biztonsági előírások szigorú betartása mellett
teljes felállásban tanácskozott 24. rendes
ülésén a városi hivatal esketőtermében.
Bevezetőben
egy
norvég
alapból
finanszírozott kulturális együttműködési
pályázatról döntött, amelyben a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola is részt
vállalna. Juhász András polgármester és
Kepka Márk képviselő tudatta a projekt
részleteit. A pályázatban több szervezet
venne részt, egyikük a zselízi intézmény,
amelynek költségvetése 30 ezer euró lesz.
Ebből 20 ezer eurót egy hangrögzítő-stúdió
berendezésére fordíthatna. A 200 ezer euró
összköltségvetésű projekt vezető partnere
a Sacher Polgári Társulás, ám további
zselízi résztvevői is lesznek: a Tiszta Forrás
Alap, a magyar alapiskola és a Comenius
Gimnázium. Tekintettel ezekre a tényekre,

a projekt jelentőségére a művészeti iskola
szempontjából, valamint a 10 százalékos,
azaz
3000
eurós
társfinanszírozási
követelményre a testület jóváhagyta a
projekt benyújtását.
Ahogy arról a polgármester tájékoztatott,
a város tulajdonában levő helyiségek
felszabadulása
után
versenytárgyalást
írnak ki, amelynek eredményét a testület
minden alkalommal megvitatja. Ezúttal a
Béke u. 8. alatti (egykori szabadidőközpont)
épületben található helyiségek ügyében
történt meg mindez. A testület egyetértett a
verseny kiértékelésével, és jóváhagyta a 27,
32 és 3 négyzetméter kiterjedésű helyiségek
bérbeadását az egyetlen jelentkezőnek, egy
komáromi székhelyű k-nek. A korábban
jóváhagyott szándéknyilatkozat alapján
jóváhagyta egy, a Magyar Ház melletti,
43 négyzetméteres terület eladását az

A csatorna-hálózat előnyökkel jár...
1→

Hozzátette: most, a szennyvízcsatornahálózat építésének idején érkezett el a
megfelelő idő ennek megoldására. Javasolta,
hogy ez tiltó táblák elhelyezésével történjen
meg, kivételt adva a célforgalomnak.
A polgármester egyetértett vele, hogy
elérkezett a megoldás időszaka. Kijelentette,
hogy a csatornahálózat kiépítése után a

város néhány utcában korlátozza majd a
teherforgalmat, annál is inkább, mert néhány
eset kivételével nem is lesz rá szükség.
Megjegyezte: kényes kérdésről van szó, a
városvezetés azonban már bizonyította
ilyen irányú elhivatottságát, amikor egy
illegálisan parkoló autóbuszt távolított el egy
garammikolai utcáról.
(ik)

A lakosság rendszeres tesztelése során sokan megismerkedhettek a T18-as tornaterem
felújításának eredményeivel. Ahogy néhány hónappal ezelőtt a képviselő-testület néhány tagja
már jelezte, a lakosság köréből is érkeztek a padlózat minőségét kifogásoló aggodalmak. Ezekről
Miroslav Kriška képviselő számolt be kollégáinak. Juhász András polgármester szerint a padlózat
minősége a felújítás árával arányos, jobb minőségű padlót összehasonlíthatatlanul magasabb
áron lehetett volna elvárni. Klasszikus hajópadlóról van szó, amelyen lehet majd sportolni
– vallotta meg meggyőződését a polgármester.
(ik)

épület tulajdonosának, a Csemadok helyi
szervezetének 325,08 euróért. Ahogy
Csenger Tibor tájékoztatott, az épület
felújításon esik át, és a közeli kerítés is
visszanyeri egykori formáját. A képviselők
tudomásul vették a főellenőr által elvégzett
ellenőrzések eredményét, a határozatok
teljesítéséről, valamint a városi rendőrség
januári tevékenységéről szóló beszámolót.
(ik)

Több fény a
városközpontban
A frekventált közutak gyalogátkelőhelyeinek
megvilágítása olyan téma, amellyel a
képviselő-testület már több ízben is
foglalkozott. Miroslav Kriška legutóbb
a tavaly decemberi ülésen hívta fel a
problémára a figyelmet, aki felszólította a
testületet, hogy ne csak a városközponti,
hanem a városrészekben található átkelők
megvilágításával is foglalkozzon.
A
rosszul
megvilágított
átkelők
veszélyeire már sokan rámutattak. Az
utóbbi években több átkelőn is történt
halálos baleset, legutóbb 2019 végén. Bár
több esetben megoldódott a probléma,
néhány gyalogos-átkelőhely intenzívebb
megvilágítást kapott, ezt nem lehetett
megtenni mindenhol.
A megoldás ugyanakkor már egy évvel
ezelőtt karnyújtásnyira volt, amikor részben
az átkelők jobb megvilágítása, részben
pedig a közvilágítás további energiaigénycsökkentése és struktúrájának egységesítése
céljából tervbe vették a világítótestek
cseréjét olyan helyszíneken, amelyek nem
lehettek belefoglalva a közvilágítás 2016-os
korszerűsítési pályázatába. Elsősorban a
Béke utcai lámpákról van szó, amelyek
műszaki adottságaik miatt nem feleltek meg
a korszerűsítési projekt követelményeinek.
A megvalósítás deklarált célja volt az ott
található átkelők intenzívebb megvilágítása,
és ezáltal biztonságuk növelése is.
A felújítás tervezete be is került a tavalyi
költségvetésbe, és 14 500 eurós tételt
rendeltek hozzá. A képviselő-testület
prioritás-módosításait
követően
az
egyik évközi költségvetés-módosításnál
azonban
kikerült
a
beruházások
listájáról. Jó hír, hogy az idei büdzsében
ismét szerepel a közvilágítás tétel, sőt,
a testület ezúttal jóval nagyobb, 36 800
eurós tétellel számol.
(ik)
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Változások várhatók a hulladékgazdálkodásban
A lezárás és a közélet járványhelyzettel járó általános mozdulatlansága
ellenére az első idei önkormányzati ülés általános vitája széles körű
és ösztönző volt. Arról is tanúskodott, hogy a Zselízen folyó fejlesztési
tevékenység nem vált a koronavírus terjedését kísérő recesszió áldozatává.
Juhász András polgármester ismertette a jelenlevőkkel az Esterházykastély részleges felújítását célzó pályázatok aktuális helyzetét. A határon
átnyúló együttműködési projekt ügyében a város a megvalósítás
pontosabb feltételeinek megfogalmazását várja, a Norvég Alap
pályázatának ügyében pedig már az idei év folyamán elvégzendő
munkák kivitelezését tervezi. A minisztériummal kötött szerződést a
felek aláírták, jelenleg a közbeszerzés kivitelezőjére kiírt versenytárgyalás
folyik. A polgármester a közbeszerzés nehézségeiről is beszámolt,
amelyek miatt már a 3. fordulót valósítja meg, mert az előző kettőt
érvényteleníttetni kellett. Juhász András megjegyezte: tekintettel arra,
hogy Szlovákia jelentős késésben van az uniós források felhasználásában,
kevés a megfelelő referenciával rendelkező szolgáltató ezen a téren.
Hozzátette, hogy a építési kivitelező kiválasztását követően meg fogja
követelni, hogy a vállalatok képviselői személyesen is megismerkedjenek
a kastély jelenlegi állapotával, hogy ezzel elejét lehessen venni a költségek
esetleges utólagos megnövelésének az előre nem látható gondok okán,
ami viszonylag elterjedt kivitelezői gyakorlat.
A szennyvízhálózattal kapcsolatban a polgármester ismertette, hogy heti
kapcsolatban van a munkák leendő kivitelezőjével, a Vízgazdálkodási
Építővállalattal, és az építési felügyeletet a Nyugat-szlovákiai Vízművek
végzi majd. A munkák a tervek szerint idén májusban kezdődnek el,
befejezésük 2022 októberére várható.
Több felszólaló is egyetértett: a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével
kapcsolatban tájékoztató kampányra lesz szükség. Ennek célja, hogy
a lakosság tisztában legyen a közelgő építkezéssel járó ideiglenes
kellemetlenségekkel. Ugyancsak fontos lesz tudatosíttatni a lakosság
jogait és kötelezettségeit az újonnan kiépített csatornahálózattal
rendelkező utcákban.
Juhász András tájékoztatta a testület tagjait a további folyó beruházások
jelenlegi állásáról, köztük a mikolai óvoda, valamint a magyar tannyelvű
alapiskola hozzáépítéséről.
A vita során szódói témák is felmerültek. Az egyik szerint a
városrészben nem elégséges a villamosenergia-hálózat kapacitása, ezért
új építésű vagy felújított házak rákapcsolása csak újabb trafóállomások
üzembe helyezésével lehetséges. Két ilyen transzformátorállomás
üzembe helyezése van kilátásban, a kastély, ill. a temető közelében. Az
infrastruktúra-kezelő vállalat azonban csak abban az esetben hajlandó
ilyen jellegű beruházásra, ha a város jelzi, hogy lakás- vagy házépítést
tervez a városrészben. A polgármester említést tett arról is, hogy az
egyik hazai áruházlánccal tárgyalt egy szódói élelmiszerüzlet lehetséges
megnyitásáról.

Ivan Pál és Sokol László köszönetet mondott mindazoknak, akik
valamilyen módon hozzájárultak a lakosság többszöri sikeres
teszteléséhez: akár az önkormányzat keretében mint szervező, akár
önkéntes segítő vagy egészségi munkaerőként. Hozzátették: ha majd
ennek a helyzetnek vége lesz, emlékeznünk kell azokra, akik most
önkéntesen az életüket kockáztatják a többiek érdekében.
Ivan Pál rámutatott arra is, hogy az utóbbi időben jelentősen drágult a
szennyvíz-elszállítási díj, ami nagy terhet ró az érintett háztartásokra.
A polgármester szerint ez azzal függhet össze, hogy a sárói
szennyvíztisztító-állomás hibája miatt a szolgáltatóknak távolabbra
kell szállítaniuk a szennyvizet. Ezt a gondot szerinte a csatornahálózat
teljes kiépítése meg fogja oldani. Megjegyezte: az ország egyéb
régióiban még így is többszörös árat fizetnek a szolgáltatásért, mint
városunkban. Beszámolt arról is, hogy Nagypusztán megkezdődik
a vízvezeték-hálózat építésének második szakasza, valamint hogy
Rozinán nemrég ivóvíz-ellátási gondok merültek fel. A témához
kapcsolódóan a hulladékgazdálkodásról, valamint az önkormányzatok
új feladatáról, a konyhai hulladék gyűjtéséről is beszámolt. A város egy
átfogó anyagot készít a kérdésről, amely több változást is hoz majd a
hulladékgazdálkodásban.
(ik)

Az egykori vágóhíd melletti kiskertekhez vezető utacska állapotának
romlása miatt néhány kiskert-tulajdonos megkérte az önkormányzatot,
hogy fedjék le zúzott építési-bontási törmelékkel a telkekhez vezető utakat.
Kérésüket Kovács Kázmér alpolgármester tolmácsolta a képviselő-testület
februári ülésén. A polgármester támogatta a felvetést, sőt, az esetleges
további érdeklődőknek azt üzente, hogy amennyiben zúzott törmelékre
lenne szükségük hasonló okokból, a város ingyenesen rendelkezésükre
bocsátja a tulajdonában levő mennyiséget.
(ik)

Lakásépítések miatt módosult a területrendezési terv
1→

reagálva folyamodjon támogatásért a
művészeti alapiskola épületének szigetelésére.
A polgármester megemlítette, hogy a város
két további pályázatból is támogatást szerzett
az épület részleges felújítására, ill. bölcsődévé
és óvodává való átalakítására. Ezek a
támogatások azonban a kiadásoknak csak egy
részét érintenék, így amennyiben a szigetelést
is sikerülne pályázati forrásból finanszírozni,
csökkenne a város sajáteszköz-igénye a
beruházáson belül. Képviselői kérdésre a
polgármester elmondta: hasonló lehetőség

mutatkozott a sportpálya épületének
szigetelésére is, ott azonban 50 százalékos
volt a kérvényezői társfinanszírozás, ezért a
város nem válaszolt a pályázati kiírásra. A
testület tudomásul vette a főellenőr pénzügyi
ellenőrzéséről, valamint a tavalyi egész
éves tevékenységéről szóló beszámolót. A
telekkönyvi hivatal kérésére jóváhagyta két
korábbi, a Schubert utcában, ill. a Magyar Ház
mellett található városi telkek eladásáról szóló
határozatának kiegészítését. A munkásszálló
melletti városi telkekre vonatkozó szolgalmi
jog létesítését hagyta jóvá abból a célból, hogy

a villamosenergia-szolgáltató megkezdhesse
a szükséges infrastruktúra-fejlesztést. A nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
kiírt versenytárgyalásról szóló beszámoló
megvitatását követően a testület egyetértett
a verseny kiértékelésével, és jóváhagyta,
hogy a város bérleti szerződést kössön egy
lévai vállalattal a szolgáltatások házának
298,2 négyzetméteres helyiségére évi 13
eurós négyzetméterenkénti áron. A testület
hozzászólások nélkül fogadta el a városi
rendőrség decemberi tevékenységéről szóló
beszámolót.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2021/3, március, XXII. évfolyam

Juhász András polgármesternek világos
elképzelései vannak az egykori lóistálló, ill. az
egész kulturális-történelmi zóna lehetséges
hasznosításáról: „Nemrég nyertünk pályázati
támogatást a kastély részleges felújítására, és
a határon átnyúló együttműködési program
keretében további forrásokat is igyekszünk
szerezni a kulturális örökség megőrzésére. Célunk
nemcsak a kastély fokozatos teljes felújítása,
hanem teljes körű hasznosítása is.
(Bővebben a 4-7. oldalon.)

93701@pobox.sk
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Szolgáltatások
a korona-válság idején

Járvány a nagypusztai
börtönben

Sokan
panaszkodnak
az
olykor
átláthatatlannak, értelmetlennek
tűnő
tiltások és kivételek tömkelegére, mások
különféleképpen próbálják meg a tiltásokat
megkerülni, mindenki a saját módján
próbálja túlélni ezt a helyzetet.

A január 29-én végzett általános tesztelés
során már csak 72 pozitív esetet fedeztek
fel, február 9-én 21, február 18-án pedig
csak 17 elítélt mintája mutatott ki pozitív
eredményt.
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Lakásépítések
miatt módosult a
területrendezési terv
A zselízi városi képviselő-testület a
karanténhelyzet miatt a szokásostól eltérő
időpontban, február 4-én, csütörtökön
tanácsokozott 23. rendes ülésén a városi
hivatal esketőtermében. Az időpontmódosítás ellenére sem sikerült teljes
létszámot elérni, karantén miatt néhány
képviselő hiányzott. Az ülés egyik biztonsági
intézkedéseként a tanácskozáson nem voltak
jelen a városi hivatal osztályvezetői, akik az
irodájukban várták, hogy szükség esetén
személyesen is részt vegyenek az ülésen. A
tanácskozás jó tempóban folyt, a képviselők
másfél óra alatt megtárgyalták a napirendi
pontokat.
A testület jóváhagyta a 2021/1 sz.
általános érvényű rendeletet (ÁÉR) a
tanulók számára folyósított támogatásról
az egyes iskolákban és az iskolajellegű
intézményekben; a területrendezési terv 7.
sz. módosítását és kiegészítését, a 2021/2 sz.
ÁÉR-t mint a területrendezési terv aktuális
módosításainak és kiegészítéseinek kötelező
érvényű részét, valamint a megrendelő
álláspontját az aktualizálás során felmerült
ellenvetésekről és hozzászólásokról. Juhász
András polgármester arról tájékoztatta
kollégáit, hogy a területrendezési terv
módosítására és kiegészítésére a városban
több helyen tervezett lakásépítés miatt
volt szükség, majd röviden ismertette
a lakásépítéssel kapcsolatos beruházási
terveket.
Jóváhagyták a javaslatot, hogy a város a
Környezetvédelmi Alap pályázati kiírására
→2

A magyar tantítási nyelvű alapiskola által évtizedekig használt régi sarki épület már hosszú
ideje nem dísze a környéknek, ezért a városvezetés döntése értelmében lebontják. Vajon lesz-e a
területnek hasznosabb, vagy legalább esztétikusabb funkciója? Állítólag igen. Meglátjuk...
(šh, fotó: ik)

A csatorna-hálózat előnyökkel jár majd, de
az építkezést kellemetlenségek kísérhetik
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének
pályázata a közbeszerzés elbírálásának
szakaszába lépett, a munkák várhatóan
májusban kezdődnek, és 18 hónapig fognak
tartani. A pályázat aktuális helyzetéről Juhász
András számolt be a városi képviselőknek a
februári önkormányzati ülés vitájában.
Ahogy a korábbi ülésen, a képviselők ezúttal
is szóltak arról, hogy a szennyvízelvezetőhálózat építése jó hír az egész város
számára, ugyanakkor a munkák egy sor

kellemetlenséggel járnak majd: felbontott
úttestek, sár, az ingatlanokhoz való hozzáférés
akadályoztatása az érintett utcákban. A
képviselők általánosan egyetértettek abban,
hogy a lakosokat előre figyelmeztetni kell
ezekre a kellemetlenségekre, és a közös jó
érdekében a türelmüket kell kérni.
A témával kapcsolatban Csenger Tibor ismét
felvetette az egyes utcákon a zöldterületeken
parkoló
tehergépkocsik
problémáját.
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