Zastupiteľstvo na svojej januárovej schôdzi
(uskutočnenej
začiatkom
februára)
schválilo podanie žiadosti o nenávratné
financovanie
z
Environmentálneho
fondu. Ak bude mestský úrad pokračovať
v podávaní kvalitných projektov, ktoré sú
v ostatných rokoch vyhodnotené medzi
najlepšími, bude to znamenať značné
zníženie finančnej záťaže pre mesto vo veci
prestavby objektu na Štúrovej 15.
(Viac na 2. str.)
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Pomoc seniorom pri
registrácii na očkovanie

Želiezovská rodina
prosí o pomoc

Mestský úrad koncom marca na svojej
webovej stránke aj v mestskom rozhlase
ponúkol svoju pomoc seniorom a inak
odkázaným
občanom
Želiezoviec
v registrácii na očkovanie proti
COVID-19.

Vlani v auguste zažila štvordetná rodina zo
Želiezoviec strašnú autohaváriu. V aute sa
nachádzalo aj najmenšie dieťa, 6-mesačný
Arnoldko, ktorého previezli do nemocnice
s vážnymi zraneniami.
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NA NOVÝCH STAVEBNÝCH
POZEMKOCH NA POŠTOVEJ ULICI
UŽ STAVAJÚ PRVÝ DOM

Na jednom z novozriadených stavebných
pozemkov, ktoré

boli

v

lete

2020

na

verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
vyžrebované medzi záujemcami a následne
predané na účely výstavby rodinných domov, sa
už aktívne pracuje. Zakrátko sa má rozbehnúť
aj výstavba ďalších domov a v tejto časti mesta
bude prevládať ozajstný stavebný ruch. V tejto
časti Poštovej ulice je už zabezpečené aj verejné
osvetlenie a ďalšie potrebné inžinierske siete.
Cesta bude zrekonštruovaná po ukončení
stavebných aktivít.

(foto: lb)
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Prípravy rekonštrukcie kaštieľa napredujú,
vo výhľade aj ďalšie projektové možnosti
2

„Prípravy na rekonštrukciu kaštieľa Esterházyovcov prebiehajú v prípade
oboch schválených projektov podľa očakávaní, projekt z Nórskych fondov na
rekonštrukciu strechy sa blíži k začiatku realizácie svojej investičnej časti,
cezhraničný projekt na rekonštrukciu jedného krídla kaštieľa je vo fáze prípravy
a podpisovania potrebných zmlúv,“ povedal primátor, ktorý koncom februára
oboznámil mestských poslancov aj s ďalšími prebiehajúcimi investičnými
akciami na území mesta, s prípravami na realizáciu nových, už schválených
projektov, ako aj s prípravami ďalších projektov. Ondrej Juhász poznamenal,
že pri verejnom obstarávaní na realizáciu rekonštrukcie krídla budovy
z prostriedkov cezhraničného projektu bude okrem kritéria najlepšej
ceny požiadavkou mesta aj odbornosť dodávateľa v oblasti rekonštrukcie
pamiatkových budov, lehota dodávky a nutná bude aj osobná obhliadka
objektu účastníkmi verejného obstarávania pred jeho vyhodnotením.
Poslancov potešil správou o ďalších možných projektových zdrojoch na
kaštieľ, resp. na revitalizáciu parku z programu cezhraničnej spolupráce.
Rokuje sa o projekte na zachovanie dedičstva Esterházyovcov, kde okrem
iných by partnerom bolo aj mesto Galanta, a o projekte revitalizácie parku
v spolupráci s múzeom v Ostrihome, s ktorým si primátor pochvaľuje
súčasnú spoluprácu v rámci projektu rekonštrukcie kaštieľa.
(ik, foto: gb)

V príprave ďalší projekt na budovu ZUŠ
So súčasnou budovou Základnej umeleckej
školy F. Schuberta na Ul. Ľ. Štúra samospráva
počíta v budúcnosti v iných súvislostiach.
Súčasné využitie na účely umeleckej
školy má byť nahradené funkciou škôlky
a detských jaslí. Hovoria o tom uznesenia

mestského zastupiteľstva, ako aj vyhlásenia
primátora Ondreja Juhásza o budúcom
využití budovy. MsZ sa v tejto súvislosti
uznieslo už niekoľkokrát, keď schvaľovalo
podanie žiadosti o nenávratné financovanie
čiastočnej rekonštrukcie objektu a jeho
prestavby na materskú školu a jasle.
V oboch prípadoch bol projekt mesta
vyhodnotený ako úspešný, a tak v prípade
ich realizácie bude mesto musieť pristúpiť

aj k samotnej zmene účelu využitia budovy,
ktorá pred rokom 2005 bola využívaná
ako materská škola. Vtedy mesto rozhodlo
o reorganizácii predškolských zariadení
a do objektu sa nasťahovala ZUŠ a Centrum
voľného času, ktoré medzitým zaniklo.
Ani
nenávratné
finančné príspevky
z
dvoch,
už
odsúhlasených
projektov nevykryjú
sumu potrebnú na
rekonštrukciu objektu
takého
rozsahu,
aby bol vhodný na
účely MŠ či jaslí. Na
celkovú
prestavbu
by bolo potrebných
asi 1,5 mil. eur.
Časť z nich mesto
už
preinvestovalo
vlani z vlastných
prostriedkov,
keď
obnovilo
strešnú
konštrukciu budovy za 213,5 tis. eur. Ďalšiu
časť pokryjú už schválené projekty, ktoré
zabezpečia dotáciu vo výške 330 a 290 tis.
eur.
Chýbajúce prostriedky mesto plánovalo
zabezpečiť z vlastných zdrojov, naskytla
sa však možnosť čerpať dotáciu v rámci
projektovej výzvy Environmentálneho
fondu. „Mesto, ako oprávnený žiadateľ, by
mohlo využiť z tohto zdroja prostriedky

na zateplenie obvodových stien budovy a
modernizáciu pridružených rozvodov tepla
a teplej vody. Maximálna výška nenávratnej
dotácie je 400 tis. eur, spolufinancovanie je
vyžadované na úrovni 5 %. Keďže strecha
bola opravená na jeseň minulého roka,
nevykryté nám ostanú náklady na bleskozvod
a elektroinštaláciu v hodnote spolu 102 998
€. Celkové vlastné náklady, ktoré ešte bude
treba vynaložiť na budovu v tomto roku a
počas realizácie už schválených častí DJ a MŠ
činia 342 302 € vrátane vlastnej spoluúčasti
na projektoch,“ informovala o projekte
Emese Gubíková, vedúca oddelenia
výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ Želiezovce, ktorá celý
zámer aj s využitím tohto tretieho zdroja
nenávratného financovania zanalyzovala
v priloženej tabuľke.
Zastupiteľstvo na svojej januárovej schôdzi
(uskutočnenej
začiatkom
februára)
schválilo podanie žiadosti o nenávratné
financovanie
z
Environmentálneho
fondu. Ak bude mestský úrad pokračovať
v podávaní kvalitných projektov, ktoré sú
v ostatných rokoch vyhodnotené medzi
najlepšími, bude to znamenať značné
zníženie finančnej záťaže pre mesto vo veci
prestavby objektu na Štúrovej 15. V časoch
realizácie megaprojektu kanalizácie by
to bola nesporná výhoda. Zostávalo by
o jeden problém menej pri realizácii tohto
ambiciózneho zámeru.
(ik)
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Samospráva pomáha seniorom pri
registrácii na očkovanie
Mestský úrad koncom marca na svojej webovej stránke aj
v mestskom rozhlase ponúkol svoju pomoc seniorom a inak
odkázaným občanom Želiezoviec pri registrácii na očkovanie proti
COVID-19. Službu asistencie pri registrácii ponúkol z dôvodu,
že najmä starší ľudia nemajú prístup na internet, resp. chýbajú
im potrebné kompetencie, potrebné pri registrácii. „Mnohí
Želiezovčania, najmä v seniorskom veku nevyužívajú internet a žiaľ,
v niektorých prípadoch nemajú vo svojej blízkosti ani príbuzných,
ktorí by im mohli pomôcť zaregistrovať sa na očkovanie. Ak im aj
niekto pomôže pri registrácii, ďalším problémom obyčajne môže byť
prečítanie spätného e-mailu alebo sms správy o mieste a termíne
očkovania. Práve im sme chceli takýmto spôsobom pomôcť. Zverejnili
sme telefónne číslo, na ktorom budú v pracovných dňoch dopoludnia
pracovníčky mestského úradu pripravené pomôcť s registráciou,“
povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Ďalšou ťažkosťou seniorov pri očkovaní je mobilita, nutnosť cestovať

do očkovacích centier do okresného mesta a v mnohých prípadoch
aj do vzdialenejších okresov. Primátor preto už niekoľko týždňov
pracuje na nadviazaní spolupráce s nemocnicou v Leviciach. Jej cieľom
je otvorenie mobilného očkovacieho centra priamo v Želiezovciach
a zaočkovanie seniorov zo Želiezoviec a okolitého regiónu priamo
v meste. Po konzultácií s riaditeľom nemocnice bol vykonaný prieskum
ochoty vakcinácie medzi obyvateľmi Želiezoviec v seniorskom veku,
ktorý potvrdil, že väčšina opýtaných má záujem dať sa zaočkovať.
Realizácia tohto cieľa nie je jednoduchou úlohou, preto samospráva
ponúkla seniorom pomoc aj formou pomoci pri registrácii.
Záujemcovia o službu asistencie pri registrovaní na očkovanie
proti COVID-19 môžu v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hodín
zavolať na telefónne číslo 0905 306 057, kde im bude poskytnutá
súčinnosť zo strany pracovníkov mesta. Následne im po prijatí
spätnej e-mailovej alebo SMS správy oznámia presné miesto
a termín ich očkovania.
(ik)

Byty – dopyt zatiaľ prevláda nad ponukou
Záujem o byty neklesá ani pri súčasnom zhoršení vyhliadok všeobecnej
ekonomickej situácie v spoločnosti. Svedčia o tom strmo rastúce ceny
bytov aj v Želiezovciach, ale aj záujem o mestské nájomné byty. Po
dokončení prestavby slobodárne na nájomné byty a jej odkúpení mestom
s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania sa situácia síce zlepší, naďalej
však bude prevládať dopyt nad ponukou.
„Okrem 19 bytov v slobodárni by sme v meste potrebovali ďalších asi 120
bytov. Pracujeme na uspokojovaní týchto potrieb, výstavbu bytov avizovali
aj záujemcovia o objekt daňového úradu, ktorý je teraz v treťom kole
obchodnej verejnej súťaže, mesto pripravuje projekt výstavby 90 bytov pri
parku a o niekoľko týždňov vypíšeme výzvu na polyfunkčné objekty v centre
mesta,“ vyjadril sa primátor Ondrej Juhász. Ponuka sa teda má značne
rozšíriť, otázkou je najmä časový horizont.
O aktuálnom dopyte nás informovala referentka oddelenia správy
mestského majetku a služieb MsÚ Gabriela Petríková: „Koncom roka sme
evidovali 57 žiadostí o mestský byt. Najväčší záujem je o dvojizbové byty,
o ktoré požiadalo 27 občanov. 17 záujemcov má podanú žiadosť o 3-izbový,
13 žiadateľov má záujem o 1-izbový byt.“
(ik)

Byty v slobodárni zrekonštruované
Rekonštrukčné práce na prestavbe bývalej slobodárne na nájomný
bytový dom v marci finišovali. V priebehu mesiaca prebiehali už
len dokončovacie práce, ktoré sa mali ukončiť do apríla. Úplné
ukončenie rekonštrukcie a odovzdanie objektu do prevádzky sa však
môže uskutočniť až potom, čo prebehne investícia Západoslovenskej
distribučnej, a.s., týkajúca sa zvýšenia kapacity elektrických vedení,
na ktoré bude zrekonštruovaný objekt napojený. Primátor Ondrej
Juhász sa na jednom z rokovaní mestského zastupiteľstva začiatkom
roka vyjadril, že realizácia týchto prác a teda úplné dokončenie
rekonštrukcie by sa mohlo stihnúť asi v polovici tohto roka.
V zrekonštruovanom objekte slobodárne sa vytvorilo 19 bytových
jednotiek, na každom podlaží 5, v podkroví 4. Rozloha bytov je od
43 do 70 m2. Po dokončení prác mesto požiada ministerstvo výstavby
o dotáciu na spätné odkúpenie objektu, ktoré plánuje dofinancovať
úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Úver bude priebežne
splácaný z príjmov z nájomného.
(ik)
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Bude v Želiezovciach vakcinačné centrum?
Bude v Želiezovciach vakcinačné centrum?
Organizovanie testovania na COVID-19 sa na
Slovensku nezaobišlo bez problémov, najmä
čo sa týka objednávania. Pritom manipulácia
s antigénovými testami, ale aj odobratými
vzorkami na PCR testy je omnoho
jednoduchšia, než práca s očkovacími
vakcínami. Preto pri očkovaniach možno

očakávať ďalšie a nové komplikácie.
Očkovanie je dobrovoľné a pri určovaní
poradia je kľúčový vek. Situáciu však
komplikuje fakt, že časť záujemcov

o očkovanie istý typ vakcíny preferuje a iná
časť naopak, niektoré odmieta.
Uspokojenie požiadaviek takéhoto typu
sa pri nedostatku vakcín a problémoch
s objednávaním javí ako nedosiahnuteľný
komfort. Zatiaľ totiž zostáva problémom
aj dostatok vakcinačných miest, pričom
sa očakáva v ešte väčšej miere súčinnosť
miestnych samospráv, než to
je pri testovaní.
Samospráva
Želiezoviec
sa rozhodla pre zaujímavý
krok. Roznos respirátorov
a hygienických rukavíc
prostredníctvom
svojich
pracovníkov a mestských
policajtov všetkým seniorom
v meste využili na prieskum:
Seniorom položili otázku,
či by v prípade, že by sa
vakcinačné centrum zriadilo
v Želiezovciach, využili
možnosť zaočkovania sa v ňom.
Z prieskumu vzišli výsledky: Z 1556
respondentov (ženy nad 62 rokov
a muži nad 64 rokov) 152 už očkovanie

absolvovalo, 707 s istotou odpovedalo, že
by sa dali zaočkovať a tak by zriadenie
vakcinačného centra privítali. 494 opýtaných
sa jednoznačne nevyjadrilo, v čom hralo
svoju úlohu preferovanie alebo odmietanie
určitého typu vakcíny, viacerí vyjadrovali
pod vplyvom medializovaných informácií
svoje obavy z účinkov vakcíny AstraZeneca.
203 opýtaných sa k očkovaniu vôbec
nevyjadrilo.
Tieto informácie boli zahrnuté do žiadosti
mesta o zriadenie vakcinačného centra
v Želiezovciach pre obyvateľov mesta a obcí
v spádovej oblasti, ktorá bola adresovaná
riaditeľovi
Nemocnice
Agel
Levice.
Mesto v žiadosti ponúklo svoju súčinnosť
i pomoc aj pri príprave administratívnej
dokumentácie.
Ako nám povedala vedúca oddelenia
organizačno-správneho a sociálnych vecí
MsÚ Želiezovce Diana Csicsmanová,
v prípade zriadenia vakcinačného centra
by v konečnom dôsledku neslúžilo len
seniorom, v prípade jeho rentability by
slúžilo na očkovanie záujemcov všetkých
vekových skupín.
(šh)

Časy sa naozaj menia
Ankety patria k najatraktívnejším rubrikám
v novinách. Čitatelia v nich radi nachádzali
seba, svojich blízkych a známych a nenáročnou
formou sa priamo do novín dostávali názory
občanov na aktuálny problém. Predstavitelia
mesta a tvorcovia novín získavali spätnú väzbu
i predstavu o rozmanitosti názorov občanov.
V ostatnom desaťročí sa však čosi začalo meniť.
Občania začali prejavovať neochotu prezentovať
seba a svoje názory v novinách, mnohí z nich však
paradoxne na sociálnych sieťach začali byť schopní
prezrádzať o sebe viac, než je zdravé, mnohokrát sa
skrývajúc za fotografie vlastných maloletých detí.
Niektorí sa priznávajú k strachu z následkov
zverejnenia svojich názorov a postojov, mnohí
začali požadovať nezverejnenie svojho mena či
fotografie.
Pre tvorcov novín ankety prestali byť príjemným
vybočením zo stereotypov, aj keď pokusy o ankety
sú stále zdrojom jedinečných a rozmanitých
názorov a podnetov, problémom je však nájsť
atraktívny a efektívny spôsob ich využitia.
Súčasné dianie v spoločnosti je sprevádzané tiež
množstvom rozmanitých názorov. V minulom čísle
sme aj na stránkach našich novín vyzvali čitateľov,
aby sa o ne podelili. Niektorí sa pýtali na našu
odvahu uverejniť aj názory, ktoré nie sú v súlade
s tými oficiálnymi. Mali sme prisľúbené dokonca
články, nakoniec sa však naplnilo naše tušenie, že
budeme radi, ak toho bude aspoň na minianketu.

Samozrejme, boli sme ochotní ustúpiť na
maximum: žiadne foto, stačí krstné meno a vek...
Keď sa však jeden respondent začal zaujímať o
názory tých ostatných a svoje vyjadrenie chcel
stiahnuť, lebo že sa za vyslovený názor hanbí
a zverejniť svoj ozajstný názor sa bojí, padla aj
anketa so svojou mizivou výpovednou hodnotou.
Vypočuli sme si však množstvo rozmanitých
názorov, ktoré nedokážeme použiť, pretože ich
nositelia chcú zostať utajení. A tak, ako väčšinou,
namiesto odpovedí máme len stále viac otázok.
Je veľkou hanbou, ak človek prizná, že vďaka
očkovaniu sa covidu čoskoro úplne zbavíme?
Vyžaduje si veľkú odvahu povedať, že striedanie
sa lockdownov a uvoľnení podľa nás potrvá ešte
asi štyri roky, kým sa objaví niečo ešte horšie?
Nakoľko musí byť človek smelý, aby sa priznal, že
má dôveru k vakcíne, ktorá nie je kompetentnými
orgánmi schválená?
Je veľkou odvahou priznať sa k pochybnostiam o
postupe štátnych orgánov v boji s pandémiou?
Koľko myší a morčiat Štátny ústav pre kontrolu
liečiv (ŠÚKL) bude musieť zaočkovať, kým
prizná, že nedokáže posúdiť, či Sputnik V je pre
ľudí OK? Prečo však tak rýchlo dokázal posúdiť,
že AstraZeneca je OK. A prečo sa ŠÚKL v
prípade vakcíny AstraZeneca dokáže spoľahnúť
na dáta získané od partnerských ústavov v
zahraničí, ale v prípade ruskej vakcíny nie?
Naozaj ide „len“ o životy a zdravie ľudí, alebo

snáď o niečo dôležitejšie?
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa
vyjadril, že Sputnik V nie je len vakcína, ale je to aj
zbraň, ktorej sa už teraz podarilo nás rozdeliť.
Naozaj si pán minister všimol názorové rozdelenie
slovenskej spoločnosti v geopolitických otázkach
až teraz, keď už desaťročie sa ním znepokojujú
politológovia a publicisti. Alebo jeho vyjadrenie nie
je jeho názorom, ale len povinným postojom?
Akými vlastnosťami musí človek disponovať, aby
dokázal posúdiť, ktoré z názorov sú extrémne a
ktoré prijateľné?
Názory a postoje občanov sú naozaj rozmanité
a rôznorodé. Aj rovnaké postoje môžu vyplývať
z rozličných názorov, ktoré sa môžu líšiť v
jednotlivých otázkach.
V postojoch k protipandemickým opatreniam
hrá nemalú úlohu aj dôvera k existujúcemu
spoločenskému zriadeniu, politikom a médiám.
Dôvera sa môže budovať, získavať a strácať.
Nemožno ju vynucovať, Nedôvera sa rodí
obyčajne z pochybností. Názory a postoje a najmä
ich nositelia svoju legitimitu v demokratickej
spoločnosti obvykle osvedčujú v konfrontácii
s inými v slobodnej diskusii. Občanov môže
slobodná diskusia spájať alebo rozdeľovať.
Ale znemožňovanie a obmedzovanie slobodnej
diskusie môže občanov v lepšom prípade len
rozdeľovať, v horšom aj radikalizovať.
Števo Hečko
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Očkovacie miesto v Želiezovciach zatiaľ neisté
Počas marca rozvírila verejnú debatu
v Želiezovciach aktivita samosprávy
s cieľom možného otvorenia vakcinačného
miesta na území mesta. Mestský úrad
v priebehu mimoriadne krátkeho času
zrealizoval prieskum, v rámci ktorého sa
seniorov v meste pýtal na ochotu zaočkovať
sa proti ochoreniu COVID-19. Podobný
zámer bol sformulovaný aj na pôde
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho
kraja (ZNSK).
Súbežne s dotazovaním želiezovských
seniorov
sa
v
Nitre
uskutočnilo
mimoriadne
zasadnutie
ZNSK,
na
ktorom sa prerokovával návrh otvorenia
veľkokapacitného vakcinačného centra
v gescii NSK v Nitre. Na rokovaní odzneli aj
poslanecké návrhy na zlepšenie dostupnosti
vakcinácie na území kraja, ktorá je dôležitá
najmä z pohľadu najohrozenejšej skupiny
obyvateľstva – seniorov. Poslanec Iván
Farkas, starosta obce Mužla, urgoval
zriadenie viacerých vakcinačných centier
v jednotlivých okresoch najmä s dôrazom
na ich dostatočné zemepisné rozloženie. Za
najviac naliehavé lokality z tohto pohľadu
označil Šaľu a Štúrovo, avšak medzi ďalšie
miesta, vhodné na zriadenie vakcinačných
centier, zaradil aj Želiezovce, resp. za
uspokojivú situáciu by považoval, keby
všetky mestá v Nitrianskom kraji mali svoje
vakcinačné centrá.

Krajské zastupiteľstvo vo svojom uznesení
nariadilo úseku lekára Nitrianskeho
samosprávneho kraja predložiť plán
zabezpečenia očkovania v celom kraji.
Avšak, ako poznamenal lekár NSK, otváranie
nových očkovacích stredísk si vyžaduje
dôslednú koordináciu, inak môžu nastať
komplikácie. „Otváranie ďalších očkovacích
centier musí prebiehať v koordinácii
s ministerstvom zdravotníctva, aby sme
nedopadli tak, ako napríklad v Trnave. Tam
mesto vybudovalo veľkokapacitné očkovacie
centrum, ktoré momentálne zíva prázdnotou,
pretože samosprávny kraj vytvoril ďalšie
veľkokapacitné vakcinačné centrum, ktoré
funguje,“ upozornil Ľubomír Ševčík, ktorý
dodal, že plánom Ministerstva zdravotníctva
SR na ďalšie obdobie je, aby NSK dokázal
zaočkovať okolo 7000 ľudí za deň.
Ďalšie týždne však ukázali, že kolízia
záujmov nehrozí, a to z viacerých dôvodov.
Spolupráca mesta Želiezovce a levickej
nemocnice, ktorá spočiatku sľubovala
rýchle ovocie, za začala zadrhávať, keď
zo strany nemocnice viazla komunikácia.
Medzitým sa zastupiteľsto NSK na ďalšej
svojej schôdzi uznieslo na otvorení
očkovacích miest zatiaľ iba v Šali a Štúrove.
V rozprave sa síce hovorilo aj o ďalších
možných lokalitách, napr. Nových Zámkoch
a Leviciach, mesto Želiezovce však v tomto
kontexte nebolo spomenuté. Viacero

Vzdor Sputnikom?

Z posledných budú prví – tvrdí Písmo sväté a takáto súvislosť by mohla
mnohým z nás napadnúť aj pri hodnotení tzv. covidovej situácie v
Želiezovciach. Ak sme vo februári v článku o situácii v meste, ktorá
bola vtedy mimoriadne zlá, naznačili, že nie je úplne jednoznačné,
že nízke čísla sú dobrou a vysoké zlou správou, bolo to práve z tohto
pohľadu. Za tri mesiace sa Želiezovce stali z takmer nedotknutého
regiónu jedným z najviac postihnutých chorobou COVID-19.
Následne sa to začalo zlepšovať, prebehli ďalšie dva mesiace a koncom
marca sa okres Levice zaradil medzi 7 najlepších okresov Slovenska,
ktoré majú v rámci Covid-automatu červenú farbu. Z 2,6 % pozitívne
testovaných sme sa postupne dopracovali k lepším a lepším výsledkom
na úrovni desatín percent. Merateľných víkendových testovaní sa
zúčastňovalo okolo 600 záujemcov a počet pozitívne testovaných sa
postupne znižoval zo 16 na konci januára na 0 až 1 prípad v druhej
polovici marca.
Je to jednoznačne pozitívny trend vo vývoji ukazovateľa, kde pozitívom
je ústup pozitivity a negativita je vítaná. Zodpovedať rečnícku otázku
položenú v spomínanom článku by sme mohli asi tak, že sme boli dosť
rozumní na to, aby sme zodpovedným správaním zvrátili nepriaznivý
vývoj. Dôvodov na radosť však nie je príliš veľa, mnohí z nás počas
týchto mesiacov stratili rodinného príslušníka, príbuzného, priateľa či
známeho. Naozaj, smútočná hudba znela príliš často. Kým v roku 2020
sa od začiatku roka do 25. marca konalo v Želiezovciach 16 pohrebov,
za rovnaké obdobie tohto roka ich bolo až 34. To je za necelé tri

poslancov v záujme zlepšenia dostupnosti
vakcinácie urgovalo vytvorenie mobilných
očkovacích jednotiek, čo by vyhovovalo aj
Želiezovčanom, rozhodnutie však v tejto
veci nepadlo.
(ik)

Kto sa stal mestským
TACOVID-om?
Na základe zmluvy o spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR vypísalo mesto
výberové konanie na funkciu “Terénny
asistent Covid“ so skratkou „TA COVID“.
Pracovná funkcia sa vytvára v rámci
realizácie národného projektu Podpora
činností
zameraných
na
riešenie
nepriaznivých
situácií
súvisiacich
s
ochorením COVID-19 v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít. V popise práce má terénny asistent
zabezpečovanie
komunikácie
medzi
marginalizovanými rómskymi komunitami
a mestským úradom, zber údajov o ich
základných životných potrebách a denné
monitorovanie situácie ohľadom hrozieb
súvisiacich s pandémiou, ako aj osvetovú
činnosť. Bude pomáhať pri výkone opatrení
v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej
osvety v súvislosti s ochorením COVID-19.
Výberové konanie sa uskutočnilo 29. marca,
z dvoch uchádzačov však nebol vybraný ani
jeden.
(šh)

mesiace takmer na úrovni polovice všetkých úmrtí za rok 2020, kedy
ich celkovo bolo 71.
Zlepšenie situácie môže priniesť jarné počasie, slnko a podľa
odborníkov očkovanie. Pozornosť sa preto z testovania stále viac
posúva na vakcináciu. Otázkou (v čase čítania tohto článku možno
už vyriešenou) zostáva využitie ruských vakcín Sputnik V najmä v
súvislosti s tým, že mnoho ľudí sa aj v Želiezovciach vyjadruje, že
má záujem iba o ňu a všetky ostatné odmieta. Je to zaujímavý trend,
antagonistický názoru výraznej časti súčasnej politickej reprezentácie
Slovenska, napokon, práve táto otázka bola rozbuškou vládnej krízy.
Pozoruhodná je nesamostatnosť SR v tejto otázke: nemáme vraj
odborné kapacity na posúdenie ruskej vakcíny (jedna z prvých reakcií
po jej dovoze), musíme sa spoliehať na Európsku liekovú agentúru
(EMA), povolená by mohla byť do posúdenia ňou ako neregistrovaná
vakcína. Sme na tom teda horšie ako napríklad Mongolsko, Honduras,
Bosnia-Hercegovina či Bolívia? Alebo v niekoľkých desiatkach štátov
sveta sedia vo vládach nezodpovední politici, ktorí vakcínu povolili
napriek tomu, že tiež nemajú odborníkov ako EMA? Mnohí zo
slovenských, želiezovských priaznivcov Sputnika ani nemajú exaktné
vysvetlenie, prečo preferujú ruskú vakcínu. Vyzerá to však na akýsi
dae-prístup – vzdor ľudí proti pocitu postupnej straty suverenity
svojej krajiny a príliš horlivého podriaďovania sa nariadeniam z
mocenského centra. Keď podobný tlak prichádzal z východu, upínali
sa na západ. Časy sa menia...
Ladislav Levicky
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Do platnosti vstúpili nové štítky energetickej efektívnosti
Od 1. marca 2021 platia na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách
Európskej únie, nové energetické štítky pre vybrané druhy
spotrebičov. Končí sa tak neprehľadné pridávanie plusiek za písmeno
A pre vytváranie nových kategórií energetickej účinnosti.
Ako nám potvrdili pracovníci želiezovského obchodu s domácimi
elektrospotrebičmi Univerzum, zákazníci sa o energetické štítky
takmer pri každom nákupe zaujímajú. Všeobecne vraj ľudia požadujú
energeticky čo najúspornejšie označenie na štítku, čiže A-čko s čo
najviac pluskami, avšak vo väčšine prípadov nevedia, čo to označenie
znamená, na akom princípe je založená kategorizácia energetickej
účinnosti. Zmena v označovaní tried energetickej efektívnosti má
priniesť zjednodušenie a teda lepší prehľad zákazníkov aj v tejto
oblasti.
Zmena štítkov sa od 1. marca týka umývačiek riadu, práčok, práčok
so sušičkou, chladničiek a mrazničiek, televízorov a elektronických
displejov. Nové štítky majú jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu
tried energetickej účinnosti od A po G. Na výmenu štítkov mali
obchodníci k dispozícii dvojtýždňové prechodné obdobie.
Návrat k pôvodnej stupnici
„Energetický štítok EÚ – a stanovené minimálne požiadavky na
ekodizajn – stoja za doterajším úspechom pri zlepšovaní energetickej
účinnosti každodenných elektrických spotrebičov, akými sú
svietidlá, radiátory, chladničky, mrazničky a televízory, ale aj výrobky,
ako sú kotly, pneumatiky a klimatizácie.
Už od svojho zavedenia v roku 1994 pomáha spotrebiteľom vyberať si
výrobky, ktoré spotrebujú menej energie, a teda sú z pohľadu životnosti
aj lacnejšie. Podľa prieskumu Eurobarometra až 93 % spotrebiteľov
vie, čo je energetický štítok a 79 % ho zohľadňuje pri nákupe nových
elektrických spotrebičov. Štítok sa stal vzorom pre podobné označenia na
budovách, automobiloch a potravinových výrobkoch a bol zdrojom
inšpirácie aj pre zákonodarcov pôsobiacich mimo EÚ,“ informuje
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojej webovej
stránke.

Opatrenie tak vracia pôvodnú stupnicu tried energetickej účinnosti
s rozsahom A až G. Inováciami v oblasti energetickej účinnosti však
postupom času vznikali stále efektívnejšie zariadenia, a tak označenie
„A“ na opis energeticky najúčinnejších výrobkov nepostačovalo,
preto sa do hodnotiacej stupnice pridali štítky A+, A++ a dokonca

A+++. Nižšie triedy (E, F, G) boli v určitých kategóriách produktov
postupne vyradené, či už z dôvodu minimálnych požiadaviek na
ekodizajn, alebo preto, že boli príliš zriedkavé, a teda zbytočné.
Pôvodné písmená, nové kategórie
V snahe pomôcť spotrebiteľom pri utvorení prehľadu v označovaní
jednotlivých kategórií energetickej účinnosti, zjednodušení princípu
zaraďovania produktov do nich, ako aj z dôvodu podpory výberu
energeticky čo najviac účinných zariadení a pomoci priemyslu pri
vývoji výrobkov s čo najnižšou spotrebou energie bolo v roku 2017
prijaté aktualizované rámcové nariadenie EÚ (č. 2017/1769), ktoré
stanovilo opätovné zavedenie pôvodnej, jednoduchšej stupnice
v rozsahu písmen A až G. Samozrejme, pôvodné je iba označenie,
jednotlivé triedy energetickej účinnosti sú prispôsobené dnešným
podmienkam a nárokom na znižovanie spotreby.
„Podľa nových štítkov sú takmer všetky aktuálne dostupné najúspornejšie
spotrebiče preradené do tried B a nižšie, ale neznamená to, že spotrebujú
viac energie ako predtým. Nová najvyššia trieda A zostane vyhradená
pre najinovatívnejšie zariadenia. Výrobcovia tak majú motiváciu
hľadať efektívnejšie technologické riešenia, vďaka ktorým spotrebitelia
zaplatia menej za prevádzku,“ uviedol riaditeľ Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry Peter Blaškovitš. Napríklad chladnička
označená štítkom A+++ bude v novej stupnici zaradená do triedy C,
aj keď je rovnako energeticky účinná ako predtým. Umývačka riadu
triedy A++ bude teraz v triede E. Základným princípom je, aby zo
začiatku neboli v triede A žiadne produkty a v triedach B a C bolo
len niekoľko výrobkov, čím vznikne priestor na zaradenie nových,
energeticky účinnejších výrobkov, ktoré sú práve v štádiu vývoja.
Ako spoznáme, že ide o nový štítok?
Medzi starými a novými štítkami je niekoľko odlišností, no najistejším
znakom nového štítka je QR kód. Po jeho nasnímaní získa zákazník
informácie o ďalších vlastnostiach produktu. Väčšina symbolov
(ikon), ktoré označujú vlastnosti na starom energetickom štítku,
zostáva aj na novej verzii štítka. Niektoré symboly však boli upravené
a niektoré, ako napríklad účinnosť v režime HDR pre televízor, sú
úplne nové. Energetická spotreba výrobkov je uvádzaná na výraznom
mieste, v strede štítka. Spotreba energie je v kWh za rok, kWh za 1000
hodín, alebo za 100 cyklov, vždy podľa skupiny výrobkov.
• Nové štítky budú založené na jednoduchšej stupnici (od A po G),
čo uľahčí porovnávanie energetickej účinnosti rôznych výrobkov.
• Energetický štítok EÚ je jazykovo univerzálny, čo je na vnútornom
trhu s 24 úradnými jazykmi priam nevyhnutné.
• Naskenovaním QR kódu v pravom hornom rohu môžu spotrebitelia
zistiť viac informácií o produkte, budú presmerovaní do Európskej
databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL). Databáza
EPREL pomôže vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom overiť,
či výrobok spĺňa požiadavky energetickej účinnosti.
• Nové štítky môžu obsahovať aj ikony zobrazujúce informácie
užitočné pre spotrebiteľa, akými sú napríklad kapacita alebo rozmery
výrobku, úroveň hluku alebo spotreba vody.
Podobnými zmenami označovania prejdú od 1. mája 2021 aj
pneumatiky a od 1. septembra 2021 svetelné zdroje. Pri ďalších
skupinách výrobkov, ako sú napríklad klimatizačné zariadenia,
bubnové sušičky, vysávače či ohrievače vody, budú nové štítky
postupne zavedené po schválení príslušných právnych predpisov.
Predpokladá sa, že nové štítky sa pre tieto výrobky začnú používať
najskôr od roku 2022.
Spracoval: (ik)
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Občianske združenie Sacher
v medzinárodnom projekte
V piatom roku svojho pôsobenia sa Občianske združenie Sacher
zúčastní medzinárodného projektu. Podľa predsedu OZ Mareka
Kepku a projektmanažéra Norberta Kotasza je to prvý, avšak
určite nie posledný medzinárodný projekt združenia s bohatými
skúsenosťami v oblasti organizovania podujatí a iných činností. Spolu
s Národno-strategickým výskumným ústavom (NSKI), založeným
maďarskou vládou, budú realizovať projekt zameraný na zmapovanie
gastrokultúrneho dedičstva, podporený Fondom malých projektov
v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovenská
republika – Maďarsko. Projektoví partneri informovali o začiatkoch
svojej spolupráce v rámci medzinárodného podporného programu
v polovici marca na online tlačovej besede.
Fond malých projektov programu INTERREG, ako aj čiastočné
výsledky cezhraničnej projektovej spolupráce predstavil podpredseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Tibor Csenger. V rámci
dvoch prioritných osí Fondu malých projektov bolo podaných 182
žiadostí o nenávratné financovanie, z toho 119 bolo podporených. Na
územie NSK bolo pridelených 26,9 % celkovej cieľovej sumy, okrem
iných aj na financovanie desiatich projektov v Želiezovciach a okolí.
Jedným z podporených bol projekt Lokality gastrokultúrneho
dedičstva na cieľových územiach NSKI a OZ Sacher, ktorý

z Európskeho regionálneho rozvojového fondu získal nenávratný
finančný príspevok vo výške 40 tisíc eur. Základným cieľom projektu je
prispieť k cezhraničnému prenosu vedomostí a filozofie uchovávania
tradícií. Siaha späť k minulým vekom a do sveta ľudových tradícií,
zhromažďuje miesta, produkty a materiály súvisiace s danou témou.
Ďalšími ťažiskovými cieľmi projektu sú: predstavenie produktov
vyrábaných na mieste na základe kultúrnych tradícií, predstavenie
gastrokultúrnych lokalít, podpora zriadenia a zosieťovania
turistických atrakcií, prieskum a prezentácia miestnych hodnôt, ako
aj zvyšovanie konkurencieschopnosti na cieľových územiach.
Výstupom štúdie, vypracovanej v priebehu projektu, bude register
miestnych hodnôt v podobe cukrárskych produktov vyrábaných
na základe gastrokultúrnych tradícií v želiezovskom a maďarskom
prihraničnom regióne, ako aj predstavenie s nimi súvisiacich lokalít
gastrokultúrneho dedičstva. Spracovaný register bude prezentovaný
vo forme publikácie a prezentačného filmu, aby sa aj tým zvýšila
angažovanosť osôb žijúcich v dotknutých regiónoch v napĺnaní
cieľov projektu. Film bude v budúcnosti využitý aj na marketingové
účely, a tak prerastením nad rámec projektu prispeje k prezentácii
regiónu. Projekt umožní aj obstaranie prostriedkov a uskutočňovanie
odborných podujatí.
(ik)
Koncom marca prebiehali na želiezovských cintorínoch,
rímsko-katolíckom aj reformátskom, práce na rozšírení vodovodu.
Snahou samosprávy je zabezpečiť, aby občania, starajúci sa o hroby
svojich blízkych, mali vďaka vybudovanej sieti po celom areáli
a viacerým prístupom zabezpečenú lepšiu dostupnosť k vode pre
kvetiny na hroboch.
(foto: ik)

Lávka na Vŕbovej ulici je ako nová po tom, čo ju pred Veľkou nocou
ošetrili pracovníci Mestského úradu v Želiezovciach.
(foto: GA)
Pred veľkonočnými sviatkami bol v mestskej časti Mikula dočasne
zavretý obchod potravín. Už niekoľko mesiacov prebieha rekonštrukcia
budovy, ktorá sa však až začiatkom apríla dostala do fázy, kedy bol
vlastník, COOP Jednota Nové Zámky, nútený pristúpiť k dočasnému
zatvoreniu obchodu. Zámerom investora je čo najviac skrátiť dobu,
počas ktorej je obchod zatvorený a rekonštrukciu čo najrýchlejšie
zvládnuť, preto vynovenú a zmodernizovanú predajňu potravín
v Mikule plánuje opäť otvoriť už v júni.
(foto: ik)
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Želiezovská rodina prosí o pomoc na terapiu
Arnoldka kmeňovými bunkami
Vlani v auguste zažila štvordetná rodina
zo
Želiezoviec
strašnú
autohaváriu.
V aute sa nachádzalo aj najmenšie dieťa,
6-mesačný Arnoldko, ktorého previezli do
nemocnice s vážnymi zraneniami. Utrpel
zranenia hlavy a lebky, dvakrát ho museli
oživovať, následne ho previezli do špeciálnej
nemocnice v Budapešti. Po stabilizácii jeho
stavu ho previezli do Univerzitnej detskej
nemocnice v Bratislave, kde ho čakalo
ďalších šesť operácií. Žiaľ, vyskytol sa u neho
hydrocefalus, následkom ktorého stratil zrak
a schopnosť pohybu. Okolnosti spôsobené
koronavírusom ďalej sťažovali jeho liečenie,
hoci lekári a zdravotníci v nemocnici urobili,
čo bolo v ich silách.
Chlapca pustili domov, čakajú na ďalšie
výsledky a diagnózy a rodičia s nezlomnou
vierou hľadajú možnosti záchrany svojho
syna. Liečia ho špeciálnou terapiou
signálnymi molekulami kmeňových buniek,
získanými z maternice, mozgu a miechy.
Získavajú ich z nenarodených králikov,
vypestovaných metódou schválenou Úradom
verejného zdravotníctva. Cena jednej terapie

je 500 eur, čo stačí na dva mesiace. Pod jazyk
chlapčeka uložia sterilné ampuly, z ktorých sa
signálne molekuly dostávajú do organizmu
cez lymfatický systém.
„Mnoho, čo je pre detičky v jeho veku
samozrejmé: radosť z hry, prvé krôčiky,
spoločnú radosť s rodičmi zo slnečných lúčov
či farieb, Arnoldko už stratil. Zoznámili
sme sa s mamičkou, ktorá prežila podobnú
situáciu. Uzdraveniu jej dcérky mohol podľa
lekárov pomôcť iba zázrak. Ten sa stal, vďaka
terapii podobnej liečbe kmeňovými bunkami
sa stav dievčatka rapídne zlepšil. Základom
terapie je, že kmeňové bunky z pupočníkovej
krvi novorodencov očkujú do miechy, žily
alebo svalov chorého pacienta. Praktizujú ju
iba v Mexiku a stojí viac než 18 tisíc eur. K
tomu treba prirátať výdavky na cestu a pobyt
v krajine. Navyše je to invazívna metóda
s určitými rizikami a bez garancie, ale človek
sa v krízovej situácii chytá aj slamky,” vyjadril
sa o stave svojho syna Peter Csuvara.
Rodičia sa preto v snahe o zozbieranie
obrovskej sumy obrátili na verejnosť a ľudí
dobrej vôle. „Nechápeme, ako môže byť

liečba takto drahá a prečo nie je dostupná
aj v Európe. Nemáme na výber, život nášho
syna je pre nás nadovšetko, snažíme sa získať
potrebné peniaze. Registrovali sme sa na
stránke ludialudom.sk, kde vieme zrealizovať
zbierku podľa pravidiel. Už nám pomohlo veľa
ľudí, ale stále nám chýba mnoho peňazí, preto
sa snažíme osloviť čo najviac ľudí na rôznych
platformách. Dúfame, že sa nám to včas podarí.
Prosíme vás o pomoc, aby sme mohli
absolvovať terapiu, z vlastných zdrojov na to
nemáme, iba ak sa v prospech Arnoldka spojí
veľa dobrých ľudí. Aj po úspešnej liečbe nás
čaká ešte veľmi dlhá cesta. Nasledovať budú
zložité terapie, rehabilitácia, ale nevzdávame
sa, naša viera je silná. Celkový zdravotný stav
nášho dieťaťa poriadne nepoznáme ani my,
preto vás popri finančnej pomoci žiadame aj
o rady (kto mal podobnú skúsenosť) a iný typ
pomoci.“
Každý, kto by hoci len pár eurami chcel
podporiť rodinu a liečbu chlapčeka, môže tak
urobiť na stránke ludialudom.sk alebo priamo
prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 2383
8046.
Ákos Csonka

Na mieste bývalého obchodu družstva Hangya
stavajú nový
Jednota Levice zbúrala svoj obchod potravín na Petőfiho ulici a na
jeho mieste buduje nový. Pohľad na demoláciu budovy, ktorá zažila
aj krajšie časy, v mnohých vyvolával smútok, keďže išlo o starú,
takpovediac historickú budovu. Postavená bola koncom 30. rokov
minulého storočia ako obchod a hostinec.

Najstaršie spotrebiteľské družstvo Uhorska – Celoštátne spotrebné
a odbytové družstvo Hangya bolo založené v r. 1898. Svoj vrchol
zažívalo v 40. rokoch, keď malo vyše 2000 členských družstiev so
700 000 členmi, 80 výrobnými závodmi (napr. 30 konzervární, 20
priemyselných podnikov atď.), vyše 400 obchodmi a v neposlednom
rade vlastnou značkou – píše sa na oficiálnej internetovej
stránke dodnes fungujúceho združenia. Spočiatku sa zaoberali

iba rozdeľovaním potravín, svoju ponuku postupne rozširovali
o hospodárske, domáce potreby či odevy. Neskôr distribuovali aj
poľnohospodárske stroje a zariadenia, ako aj remeselnícke potreby.
Nakoniec sa zaoberali aj kultúrnymi produktmi, knihami, písacími
potrebami či papierenskými výrobkami. Tajomstvo úspechu
obchodov družstva Hangya bolo vďaka nákupom vo veľkých
objemoch v schopnosti predávať si produkty s 20–30, dokonca
niekedy aj 50 percentným cenovým zvýhodnením.
Po Trianone sa družstvá, ktoré sa ocitli za hranicami, dostali do
problémov, Bratislava im totiž nezabezpečila potrebné zásobovanie.
Preto 35 družstiev a 19 súkromných osôb v roku 1925 založilo nové
družstvo s názvom Hanza so sídlom v Galante.
V Želiezovciach vznikla prevádzka družstva Hangya v dnešnej
Petőfiho, vtedy Széchenyiho ulici už v počiatkoch. V 30. rokoch v „ére
Hanza“ bola postavená nová budova, ktorá sa po pripojení k Maďarsku
v roku 1938 stala opäť prevádzkou Hangya. Za socializmu sa budova
dostala do vlastníctva Jednoty, ktorá tu prevádzkovala aj potraviny,
rozličný tovar, resp. v bočnej časti cukráreň a pohostinstvo. Jej stav
sa v ostatnom období výrazne zhoršil a vlastník, Jednota Levice
namiesto rekonštrukcie pristúpila k jej zbúraniu. Podľa plánov budú
na mieste obchodu zriadené parkovacie miesta, nový obchod bude
umiestnený za nimi.
Je zrejmé, že rozvoj si občas vyžaduje svoje obete. V Želiezovciach
fúka nový vietor a uskutočňujú sa viditeľné zmeny. Je tiež nesporné,
že veľký dôraz sa kladie aj na reštaurovanie niektorých starých budov,
napríklad v prípade kaštieľa Esterházyovcov alebo Sacherovho
domu. Niekdajšia budova družstva Hangya však už nenávratne patrí
minulosti a s ňou aj kúsok histórie Želiezoviec.
Ákos Csonka
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Za Jožkom Výbochom...
Ľudský život je relatívne krátky. Ak však
existuje nejaké kritérium, ako ho hodnotiť, tak
určite cez činy, ktorými ho naplníme.
Tie činy charakterizujú aj život nášho
zosnulého priateľa Jozefa Výbocha.
Ako pán učiteľ niesol v sebe fakľu vedomostí,
ľudskosti a múdrosti, ktorou zapaľoval
srdcia svojich žiakov. Odovzdával im
nielen vedomosti, ale ich aj vychovával
k porozumeniu, dobrote a láskavosti, v čom
im bol sám vzorom. Viedol ich k láske k rodnej
reči a histórii. Vyučoval slovenský jazyk
a dejepis.
Od mladosti ho oslovovala práca s ľuďmi.
V nej nachádzal svoje uplatnenie. Pracoval
v rozličných spoločenských organizáciách, kde
uplatňoval organizačné schopnosti a talent
viesť ľudí. Mal úžasný dar spájať ľudí, budovať
dobré medziľudské vzťahy, na ktorých sa
dá budovať a prinášať hodnoty. Svoj talent
využíval aj ako dopisovateľ do odborných
i bežných novín a tlače.
Písal o udalostiach a ľuďoch, ktorí si túto
pozornosť zaslúžili. Nikdy nezabudol na
nikoho, kto mal jubileum.
Prichádzal s dobrými nápadmi a podporoval
dobré nápady spolupracovníkov. Čo urobiť,
aký zájazd či výlet po stopách histórie
či chodníkoch bojovníkov za slobodou

PaedDr. Jozef Výboch sa narodil 19. decembra 1950
v Jabloňovciach, kde prežil svoje detstvo. 1. až 5. ročník
základnej školy absolvoval na ZŠ v Jabloňovciach, 6. až 9. na ZŠ
v Bátovciach. V rokoch 1966 – 1969 študoval na SVŠ v Leviciach.
Vysokoškolské štúdium učiteľstva predmetov slovenský jazyk
a dejepis absolvoval v rokoch 1971 – 1975 na Pedagogickej
fakulte v Nitre.
V školských službách pôsobil od roku 1969, začal ako
nekvalifikovaný učiteľ na ZŠ Iňa a II. ZŠ v Leviciach, v rokoch
1970 – 1971 učil na ZŠ v Žemberovciach. Po ukončení štúdia až
do roku 1990 profesionálne pôsobil v spoločensko-politických
organizáciách. V rokoch 1990 – 1997 učil na ZŠ v Plavých Vozokanoch a v Čake, v rokoch
1997 – 1999 pôsobil na Odbore školstva v Leviciach ako inšpektor spoločenskovedných
predmetov.
Od roku 1999 až do svojho odchodu do dôchodku učil na ZŠ v Želiezovciach a aktívne sa
podieľal na organizovaní školských recitačných, pravopisných a literárnych súťaží.
Aktívne pracoval v spoločenských a kultúrnych organizáciách, bol predsedom ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach. Pravidelne prispieval do
mestských novín Želiezovský spravodajca a mnohých ďalších periodík.

Mal pripravenú besedu so slovenským
kozmonautom Ivanom Bellom alebo besedu
s jeho bývalým vynikajúcim žiakom z Čaky
Marekom Špaňom, uznávaným odborníkom
v IT technológiách a umelej inteligencii, ktorý
pôsobí pri Rade Európy ako poradca pre túto
oblasť.
Žiaľ, on ich už nezrealizuje.
Úplnou samozrejmosťou a prirodzene hlavnou
úlohou organizácie, ktorú viedol,
bolo uctiť si obete vojny – tých
často bezmenných hrdinov, ktorí
v boji proti fašizmu obetovali to
najcennejšie.
Pred členskými schôdzami sme
preukazovali úctu obetiam
vojen kladením vencov na
želiezovskom námestí. A ostatné
tri roky sme tu takýto pietny akt
uskutočňovali aj v súvislosti
s výročím I. svetovej vojny
na mikulskom cintoríne pri
pomníku jej obetiam. Prvýkrát
v roku 2019 pri stom výročí
So svojím spolupracovníkov a priateľom Jozefom Kanyukom
ukončenia I. svetovej vojny 11.
v krásnych kútoch našej vlasti zorganizovať. 11. 2019 o 11. hodine a 11. minúte – Deň
My, čo sme sa ich zúčastnili, vieme, že ich bolo červených makov, alebo aj veteránov.
hojne a zostanú nám na ne pekné spomienky. Nadviazal spoluprácu so zahraničnými
Intenzívne
spolupracoval
s
Maticou organizáciami, napr. s maďarským zväzom
slovenskou, streleckým klubom Magnum, so protifašistických bojovníkov, s MEASz-om
seniormi, s mestom a jeho vedením, najmä a FIR-om, čo je medzinárodná organizácia
s pánom primátorom.
spájajúca antifašistov celého sveta. Ich
My, ktorí sme boli jeho blízkymi predstavitelia, páni Vilmos Hanti a Győrgy
spolupracovníkmi vo výbore ZO SZPB vieme, Mészáros z Budapešti boli neraz našimi
že mal ešte veľa plánov, ktoré chcel uskutočniť. hosťami pri rozličných príležitostiach nielen
Žiaľ, pandémia pretrhla všetku túto nádhernú u nás v Želiezovciach, ale boli aj účastníkmi
robotu. Nedovolila nám stretávať sa osláv v rámci okresov v Kalnej nad Hronom
a pokračovať v nej.
alebo tých celoslovenských v Banskej Bystrici.

My zasa u nich v Budapešti.
Za túto spoluprácu bol právom ocenený
vysokým vyznamenaním v Budapešti. Ide
o cenu MEASz-u Veľvyslanec humanizmu
(Humanizmus Nagykövete). K svojmu
životnému jubileu – 70-tim rokom, ktoré
dovŕšil len prednedávnom, je nositeľom
najvyššieho zväzového vyznamenania SZPB.
Skloňme sa teda pred pamiatkou tohto
vzácneho človeka s úctou a spomínajme na
neho v dobrom.
Česť jeho pamiatke!
Mária Varkolyová
(členka výboru ZO SZPB)
Jozef Výboch pôsobil v redakčnej rade našich
novín od ich vzniku v roku 1999 a až do konca
bol aktívnym prispievateľom.. Poznali sme ho
ako mimoriadne aktívneho a zanieteného
človeka, ktorý sa snažil zachovávať i rozvíjať
ideály a tradície, v ktorých žil. Bol však
zároveň otvorený iným názorom a pohľadom,
schopný o nich demokraticky diskutovať.
Svojím prístupom nikoho nevylučoval.
Mal pozitívny vzťah k ľuďom, ich životom
a práci a myslel na nich aj po ich odchode.
Bol autorom väčšiny nekrológov v našich
novinách.
Len v minulom čísle nám pripomenul život
a zásluhy zosnulého Jozefa Hallera. Nikto
z nás, ani on sám vtedy ešte netušil, že tak
rýchlo pôjde za svojím spolupracovníkom a
priateľom...
Jeho odchod nás zarmútil. Už teraz vieme, že
nám bude chýbať. Nielen ako spolupracovník,
ale aj ako dobrý priateľ.
Jeho rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!
redakcia Želiezovský spravodajca
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Deň Zeme 2021 ako Mesiac Zeme
Vzhľadom na pandemickú situáciu a platné opatrenia si už druhý
rok nemôžeme dovoliť zorganizovať podujatie ku Dňu Zeme tak,
ako to bývalo zvykom: spoločne v dobrej partii a nálade, s gulášom.
Práve vďaka pandémii však máme viac času na pohyb v prírode, kde
vidíme, že odpadky sú už akoby stálym inventárom našej prírody.
Mnohých z nás to mrzí, chceli by sme s tým niečo urobiť.
Majme teda Deň Zeme celý mesiac!
Samospráva mesta Želiezovce preto vyhlasuje apríl za mesiac Zeme.
Každý z nás sa môže zapojiť individuálne, resp. s rodinou a prispieť
k vyčisteniu prírody v okolí, aby sme opäť mohli objavovať jej čaro
a krásu. Pozbierajme odpadky v našom okolí v rámci prechádzok
do prírody! Predtým sa zastavme na zbernom dvore alebo v areáli
Eurospinnu, kde si v stanovených termínoch môžeme vyzdvihnúť
pomôcky: pracovné rukavice a vrecia na odpad (žlté na plasty, čierne
na ostatný odpad) a registrovať sa. Zaregistrovaní účastníci, ktorí pošlú
1 až 3 fotografie zo svojej činnosti v rámci Mesiaca Zeme na nižšie
uvedenú e-mailovú adresu, budú zaradení do žrebovania o darčekové
balíčky.
Registrácia a vyzdvihnutie pracovných pomôcok bude možné od
1. do 30. apríla.

uložený na skládke komunálneho odpadu.
disciplínu, aby sa na miesta určené na dočasné uloženie
vyzbieraného odpadu neukladal iný komunálny odpad
•
dodržanie protipandemických opatrení, aby sa z podujatia
nestala hromadná akcia.
Každému účastníkovi ďakujeme za pomoc pri čistení okolitej prírody
a za ochotu zapojiť sa, aj keď okolnosti podobným aktivitám neprajú.
•

Miesta a termíny registrácie a výdaja pomôcok:

Zberný dvor, Ul. kpt. Nálepku
Pondelok
8:00 – 16:00 (okrem dňa pracovného pokoja)
Streda
8:00 – 16:00
Piatok
8:00 - 16:00 (okrem dňa pracovného pokoja)
Sobota
8:00 - 12:00
Areál Eurospinn – administratívna budova Schubertova č. 45
Pondelok
8:00 – 12:00 (okrem dňa pracovného pokoja)
Utorok
8:00 – 12:00
Streda
8:00 – 12:00
Štvrtok
8:00 – 12:00
Piatok
8:00 – 17:00 (okrem dňa pracovného pokoja)

Primátor mesta Ondrej Juhász hovorí s občanmi pri obhliadke lokality
na Letnej ulici. Uvažuje sa na nej o výstavbe bytoviek so 75 až 100
bytmi.
(foto: šh)

Miesta na uloženie vyzbieraných odpadkov (mapa)

1. Zberný dvor ul. Kpt. Nálepku – veľkokapacitné kontajnery
Pondelok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00
Sobota
8:00 - 12:00
2. Areál býv. technických služieb – vedľa vstupnej brány
pondelok - nedeľa
v čase voľného pohybu podľa aktuálnych protipandemických opatrení
3. Želiezovce pri amfiteátri
Odvoz sa uskutoční vždy v pondelok
4. Želiezovce - pri moste cez Hron
Odvoz sa uskutoční vždy v pondelok
5. Mikula – býv. kompa
Odvoz sa uskutoční vždy v pondelok
6. Svodov – začiatok prístupovej cesty k Hronu
Odvoz sa uskutoční vždy v pondelok
7. Svodov – pri kultúrnom dome

Žiadame Vás o:
•

•

zaslanie svojich fotografií z týchto „prechádzok prírodou“
spolu so súhlasom na zverejnenie. Zo zaslaných fotografii
bude vyrobený banner ako poďakovanie za Vašu účasť
v Mesiaci Zeme, ktorý bude umiestnený na verejne
prístupnom mieste. Fotografie so súhlasom posielajte na
e-mailovú adresu: gabriela.bielikova@zeliezovce.sk
separovanie: plastové fľaše zbierať do žltých vriec, aby
mohli byť recyklované. Ostatný vyzbieraný odpad bude

Folytatódik a magyar alapiskola bővítése. A munkálatok a tervek szerint júniusban fejeződnek be.
Práce na prístavbe ZŠ s VJM v Želiezovciach pokračujú, ukončené by
mali byť v priebehu júna.
(foto: šh)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

31. 03. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

1 070 120,18 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

80 279,49 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

2 006 548,80 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

-

-

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

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

Az Optosan optika

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

Vývoz triedeného odpadu v r. 2021
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 19. apríla, 24. mája, 21. júna, 19. júla, 16.
augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.
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:
20. apríla, 25. mája, 22. júna, 20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19. októbra,

Harmonogram zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho
odpadu v roku 2021
Každý párny týždeň - pondelok
Adyho, Dóžova, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Mierová,
Nemocničná, Garáže - Komenského, Ružová, Železničná, Agátová,
Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho,
Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petõfiho,
Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová,
Tržná, Úzka, Zlatnícka, SNP (od 1-50 Želiezovce, Veľký Dvor,
Karolína, Rozina, Jarok.
Každý nepárny týždeň - streda
F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossuthova,
Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova,
Záhradná, Jesenského, Školská, Vŕbová, Mikula, SNP (od 51),
Svodov.
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35: 21.
apríla, 26. mája, 23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24.
novembra a 22. decembra.

23. novembra a 21. decembra.
Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,

Z obchodov: 22. a 23. apríla, 27. a 28. mája, 24. a 25. júna, 22. a 23. júla, 19.
a 20. augusta, 23. a 24. septembra, 21. a 22. októbra, 25. a 26. novembra a 23.
decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Keleová-Vasilková, Táňa: Manželky po rokoch (Ikar 2020)
Príbeh o štyroch ženách, ktorých život rokmi prešiel
nevyhnutnou premenou... alebo aj nie. V nie čom sa
zmenili ony, veľa sa udialo v ich živote, ale ich túžby a
sny zostali podobné tým, ktorých aj pred rokmi mali plnú
náruč.
Dán, Dominik: V tieni (Slovart 2020)
Začiatkom 90. rokov vstupuje na scénu najznámejší sériový
vrah Ondrej, zanechávajúci krvavé stopy v troch krajinách.
Krauzovi nikto neverí, že bude pokračovať, že stoja na
začiatku série brutálnych znásilnení a vrážd.
Rowling, J. K.: Ikabog (Ikar 2020)
Kráľovstvo Blahobytia bolo kedysi najšťastnejšie na svete.
Malo kopy zlata, kráľa s najelegantnejšími fúzmi, mäsiarov,
syrárov a cukrárov, ktorí pripravovali také vynikajúce jedlá, až
ľuďom pri ich jedení tiekli slzy radosti.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Anderson, Catherine: Epervidék (General Press, 2020)
Vickie Brownnak a vérében van a vendéglátás. Amikor meglátja,
hogy Slade Wilder szakácsot keres, egyből jelentkezik az állásra. A
döntését azonban sokkal inkább befolyásolja a hirdetés feladója, mint
maga a feladat.
Benkő László: A legyőzhetetlen (General Press, 2020)
I. Mátyás figyelmét a sziléziai háború köti le, és konfliktusa II. Frigyes
német-római császárral újra fellángol. Északról Kázmér lengyel
uralkodó fenyegeti, a cseh trónon pedig annak fiát, Ulászlót erősíti
meg a császár, de Mátyásnak rendelkezésére áll már az ütőképes
zsoldossereg..
Russell, Rachel Renée: Szívbaj – Egy Zizi naplója
(Könyvmolyképző, 2019)
Nikkinek nagyon fontos döntést kell meghoznia, és nincs rá sok ideje.
Régi barátainak és szerelmének, Brandonnak járjon a kedvében, vagy
a cserediákként érkező, jóképű és kedves André figyelmét keltse fel?

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

Az emberi élet viszonylag rövid. És ha létezik
az értékelésnek valamilyen feltételrendszere,
akkor azok maguk a tettek, amelyekkel az
életet az ember megtölti.
Ezek a tettek jellemzik Jozef Výboch életét
is.
Tanítóként a tudás, az emberiesség és a
bölcsesség fáklyáját hordozta magában,
amivel lángot gyújtott tanítványai szívében.
Nemcsak tudását osztotta meg velük, hanem
megértésre, jóra és szeretetre is nevelte őket,
ebben példaként járt előttük. Anyanyelvük,
történelmük
szeretetére
tanította
a
gyerekeket. Szlovák nyelvet és történelmet
tanított.
Iúkora óta szeretett emberekkel dolgozni.
Különféle
társadalmi
szervezetekben
tevékenykedett, ahol érvényesíteni tudta
szervezőkészségét és irányítói tehetségét.
Értékes ajándékot kapott a sorstól, össze
tudta kovácsolni a közösségeket, jó emberi
kapcsolatokat tudott építeni, értéket
teremteni. Tehetségét tudósítóként is
kamatoztatta, szakmai és egyéb médiában
jelentette meg írásait.
Eseményekről és emberekről írt, amelyek
és akik figyelmet érdemeltek. Soha nem
feledkezett meg azokról, akiknek évfordulója
volt.
Jó ötletei voltak, és támogatta munkatársai jó
ötleteit. Mit tenni, milyen kirándulást szervezni
a múlt nyomában, vagy a szabadságért harcoló

PaedDr. Jozef Výboch 1950. december 19-én született Hontalmáson
(Jabloňovce), ahol gyermekkorát töltötte. A helyi alapiskolába járt
alsó tagozatra, majd a 6—9. évfolyamokat a báti alapiskolában
végezte el. 1966—1969 között járt a lévai Általános Középiskolába.
Főiskolai tanulmányait Nyitrán végezte, a pedagógiai tanszéken
szlovák nyelvet és történelmet tanult, 1971—1975 között.
1969-ben állt iskolai szolgálatba, képesítetlen tanerőként az
ényi alapiskolában, majd a lévai kettes számú alapiskolában
tanított, 1970—1971-ben a zsemberi alapiskolában dolgozott.
Tanulmányai befejezése után 1990-ig munkatársként kapcsolódott
be a társadalmi-politikai szervezetek életébe. 1990—1997 között
a fakóvezekényi és a csekei alapiskolákban tanított, 1997—1999-ben a Lévai Tanügyi
Hivatalban a társadalomtudományi tantárgyak tanfelügyelőjeként tevékenykedett.
1999-től nyugdíjba vonulásáig a Zselízi Alapiskolában tanított, aktív szervezője volt az
iskolai szavalóversenyeknek, helyesírási és irodalmi versenyeknek.
Tevékenyen közreműködött a társadalmi és kulturális szervezetek életében, elnöke volt
az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége helyi alapszervezetének. Rendszeresen
publikált a Zselízi Hírmondó városi újságban és más lapokban.
1983-ban vette feleségül Séda Etelkát, egy lányuk (Erika) született.

megvalósításra váró terve volt még.
Sajnos, a járvány keresztülhúzta számításait,
nem engedte, hogy folytassa csodálatra méltó
munkáját. Elő volt készítve a beszélgetés Ivan
Bellával, az első szlovák űrhajóssal, Marek
Špaňoval, volt csekei diákjával, aki a mesterséges
intelligencia és az informatika elismert
szaktekintélye, az Európai Tanács tanácsosa.
Sajnos, ő ezeket már nem valósíthatja meg.
Az általa vezetett szervezetben teljesen
természetes volt és fő feladatnak tekintettük,
hogy tisztelegjünk a háború, gyakran
névtelen hősei, áldozatai előtt, akik a
legértékesebbet, az életüket
áldozták fel. A taggyűlések
előtt koszorút helyeztünk el
a zselízi főtéren a hősök előtt
tisztelegve. Az utolsó három
évben ezt a kegyeletteljes
koszorúzást
a
mikolai
temetőben is megvalósítottuk,
az I. világháború hőseire
emlékezve, az ő tiszteletükre
emelt emlékmű előtt. Első
alkalommal tettük ezt 2019ben, az első világégés 100.
évfordulóján, 2019. XI. hó 11.
napján 11 óra 11 perckor – a
Kanyuk József munkatársa és barátja társaságában.
piros pipacs napján.
hősök útját követve, hazánk gyönyörű tájait Együttműködött külföldi szervezetekkel
bebarangolva. Mi, akik ezeken részt vettünk, is, pl. a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
tudjuk, hogy mily sok ilyen alkalom volt, Szövetségével, a nemzetközi FIR-rel,
és milyen szép emlékeket őrzünk általuk. amely a világ antifasiszta szervezeteit
Együttműködött a Matica slovenskával, a köti össze. Képviselőik, a budapesti Hanti
Magnum Sportlövő Klubbal, az idősekkel, a Vilmos és Mészáros György gyakran
várossal és vezetésével, főleg a polgármesterrel.
voltak vendégeink különféle alkalmakon,
Mi, akik közeli munkatársai voltunk az és nemcsak Zselízen, hanem a járásban
Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége Garamkálnán, vagy a járás határain túl, pl.
helyi alapszervezetében, tudjuk, hogy sok országos rendezvényen Besztercebányán.

Mi is gyakran utaztunk az ő ünnepségeikre
Budapestre. Ezért az együttműködésért
joggal kapott kitüntetést Budapesten, a
MEASZ díját – a Humanizmus Nagykövete
lett. 70. születésnapja alkalmából, amit
nemrégiben ünnepelt, az Antifasiszta
Harcosok
Szlovákiai
Szövetségének
legmagasabb kitüntetését adományozták
neki. Hajtsunk fejet e nemes ember emléke
előtt és emlékezzünk rá jó szívvel!
Tisztelet emlékének!
Mária Varkolyová
(a szövetség alapszervezetének
vezetőségi tagja)
Jozef Výboch lapunk szerkesztőségi
tanácsának tagja volt az 1999-es
megalakulás óta. Rendkívül tevékeny, lelkes
ember volt, aki igyekezett megőrizni a
hagyományokat, az eszmét. Mindemellett
nyitott is volt más vélemények, nézőpontok
előtt, képes volt demokratikusan vitázni.
Hozzáállásával senkit nem zárt ki. Pozitívan
viszonyult az emberekhez, életükhöz,
munkájukhoz, gondolt rájuk a földi létből
való távozásuk során is. Lapunkban ő írta a
legtöbb nekrológot.
Legutóbbi
lapszámunkban
méltatta
Jozef Haller életét és munkásságát, aki
munkatársa és barátja is volt egyben.
Senki közülünk, ő maga sem gondolta,
hogy ilyen gyorsan követi őt... Távozása
elszomorít bennünket. Tudjuk, hogy
nemcsak munkatársként fog hiányozni, de
jó barátként is.
Családjának ezúton fejezzük ki őszinte
részvétünket.
Tisztelet emlékének!
A Zselízi Hírmondó szerkesztősége
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A világ segítségét kéri egy zselízi család:
őssejt-kezelésre gyűjtenek Arnoldkának
Tavaly augusztusban szörnyű autóbalesetet
szenvedett egy zselízi négygyermekes család. Az
autóban utazott szüleivel a legkisebb gyermek,
az alig 6 hónapos kisbaba, Arnoldka is, akit
komoly sérülésekkel szállítottak kórházba.
Súlyos fej- és koponyasérülést szenvedett,
kétszer újra kellett éleszteni, ami után
Budapestre szállították egy speciális kórházba.
Miután stabilizálták, átszállították a pozsonyi
Egyetemi Gyermekkórházba, ahol újabb hat
operáció várt rá. Sajnos, hidrocefalus alakult
ki nála, aminek hatására elvesztette a látását
és a mozgáskészségét. A koronavírus-járvány
okozta körülmények tovább nehezítették
a gyógyulását, de az orvosok és a kórházi
dolgozók megtettek minden tőlük telhetőt.
Jelenleg a kisfiút hazaengedték, számtalan
eredményre és diagnózisra várnak még, a szülők
viszont rendületlen hittel keresik kisfiuk életének
megmentését. Jelenleg egy speciális kezeléssel
kezelik, aminek alapja a méhlepényből, agyból és
gerincvelőből nyert őssejt szignálmolekulája. Ezt
meg nem született nyulakból nyerik, amelyeket
a Közegészségügyi Hivatal által jóváhagyott
módon tenyésztenek. Egy kúra ára 500 €, ami
két hónapra elég. Steril ampullákat helyeznek
a kisfiú nyelve alá, a szignálmolekulák pedig
a nyirokrendszeren keresztül felszívódnak

a szervezetbe. A kúra sikeressége érdekében
legalább háromszori ismétlés szükséges.
„Arnoldka annyi mindent elvesztett már,
ami a kortársai számára természetes: a játék
örömét, az első lépéseket, a szüleivel együtt
örülni a napsugaraknak és a színeknek stb.
Megismertünk egy hölgyet, aki hasonló
helyzetben volt. Az orvosok az ő esetükben is
már csak a csodára bízták a gyógyulást. A csoda
pedig megtörtént, egy őssejt-kezeléshez hasonló
eljárásnak köszönhetően a kislány állapota
ma már sokat javult. A kezelés lényege, hogy
újszülöttek köldökzsinór-vérét fecskendezik be
a beteg gerincvelőjébe, ereibe, illetve izomzatába.
Ezt viszont kizárólag Mexikóban csinálják,
és több mint 18 ezer euróba kerül. Ehhez
hozzájárulnak az utazási és a kint tartózkodási
költségek. Ráadásul az invazív eljárás némi
kockázattal is jár, garancia pedig nincs rá, de egy
szükséghelyzetben lévő ember a szalmaszálba
is belekapaszkodik” – mondta kisfia állapotáról
Csuvara Péter.
Ezért a világhoz és a jóakaratú, segítőkész
emberekhez fordultak, hogy a szörnyen nagy
összeg összejöjjön. „Értetlenül állunk azelőtt,
hogy egy gyógyászati kezelés miért kerül
ennyibe, és Európában miért nem érhető el,
de nincs mit tennünk, a gyermekünk élete

mindennél fontosabb, ezért megpróbáljuk
a föld alól is előteremteni az összeget.
Regisztráltunk a ludialudom.sk (Emberek az
emberekért) oldalra, mely felületet biztosít a
szabályos gyűjtésre. Rengeteg felajánlás érkezett
már, de továbbra is nagyon sok pénz hiányzik,
ezért igyekszünk minél több platformon minél
több embert megszólítani. Bízunk benne, hogy
sikerül és még nem lesz késő.
Kérjük, segítsenek, hogy megvalósulhassanak
a kezelések, önerőből ugyanis nincs esélyünk,
csak ha sokan összefognak Arnoldkáért.
Egy sikeres kezelés után még nagyon hosszú
út áll előttünk. Ezután jönnek a terápiás és
a rehabilitációs tornagyakorlatok, de nem
adjuk fel, mert erős a hitünk. Még mi magunk
sem ismerjük gyermekünk egészségügyi
állapotának minden részletét, ezért az anyagi
segítség mellett tanácsot (akiknek van
ilyesmiben tapasztalatuk) és bárminemű
egyéb segítséget is szeretettel várunk.”
Szerkesztőségünk felhívja mindenki figyelmét,
aki anyagilag, akár csak pár euróval is
támogatni tudná a családot és a kisfiú kezelését,
az a ludialudom.sk oldalon megteheti, de
akár közvetlenül is utalhatnak nekik az alábbi
számlaszámra: SK05 1100 0000 0029 2383
8046.
Csonka Ákos

Új üzlet épül az egykori Hangya Szövetkezet üzlete helyén
A Lévai Jednota lebontotta a tulajdonában lévő szebb napokat megélt
épületet a Petőfi utcában, helyén új üzlethelyiséget épít. A bontás látványát
sokan szomorúan konstatálták, hiszen egy régi, mondhatni történelmi
épületről volt szó. Az épület az 1930-as évek végén épült szövetkezeti
üzletnek és vendéglőnek.
„Magyarország legrégibb fogyasztási szövetkezetét, a »Hangya« Országos
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetet 1898-ban alapították. Csúcsát
az 1940-es években érte el, amikorra több mint 2000 tagszövetkezete
volt 700 000 taggal, 80 termelő üzemmel (pl. 30 konzervgyárral, 20 ipari
üzemmel stb.) és 400-nál több bolttal, nem utolsó sorban saját márkajeggyel”
– olvasható a máig működő szövetség hivatalos honlapján. Kezdetben csak
élelmiszerek szétosztásával foglalkoztak, majd fokozatosan bővítették
kínálatukat gazdasági cikkekkel, háztartási árukkal, ruházati termékekkel.
Később mezőgazdasági gépeket és eszközöket, illetve iparoscikkeket is
forgalmaztak. Végül már kulturális termékekkel, könyvekkel, írószerekkel,
papíripari cikkekkel is foglalkoztak. A Hangya Szövetkezeti üzletek titka
abban rejlett, hogy a nagybani beszerzések által képes volt 20-30, sőt olykor
akár 50 százalékkal olcsóbban árusítani a cikkeit.
Trianon után a felvidéki szövetkezetek nagy gondba kerültek, Pozsony
ugyanis nem biztosította a megfelelő áruellátást. Emiatt 1925-ben 35
szövetkezet és 19 magánszemély galántai központtal új szövetkezetet
alapított Hanza névvel.
Zselízen már a kezdeti időszakban létrejött a Hangya Szövetkezet
alegysége a mai Petőfi, akkori Széchenyi utcában. A 30-as években a
„Hanza időszakban” aztán új épületet építettek, az 1938-as visszacsatolást

követően így újra Hangya lett. A „szociban” aztán a Jednota tulajdonába
került, ami ugyancsak élelmiszerboltot, vegyeskereskedést, oldalsó
részében pedig cukrászdát és vendéglőt üzemeltetett. Mostanra állapota
eléggé megromlott, a tulajdonos Lévai Jednota pedig a felújítás helyett
a lebontás mellett döntött. A tervek szerint az épület helyén
parkolók lesznek kialakítva, az új üzlethelyiség
pedig hátrébb épül fel.
Szó se róla,

hogy a fejlődés néha veszteségekkel jár, Zselízen pedig új szelek fújnak,
és szemmel látható változások történnek. És az se vitatható, hogy egyes
régi épületek restaurálására is komoly hangsúlyt fektetnek, mint pl. az
Esterházy-kastélyra vagy a Sacher-házra. A Hangya Szövetkezet épülete
és vele együtt Zselíz történelmének egy újabb szelete viszont immár
visszavonhatatlanul a múlté.
Csonka Ákos
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Értékfeltáró nemzetközi projektben
a Sacher Polgári Társulás
Tevékenységének ötödik évében nemzetközi pályázatba vágott
bele a Sacher Polgári Társulás. A társulás elnöke, Kepka Márk
és Kotasz Norbert projektmenedzser szerint ez az első, de nem
utolsó ilyen jellegű nemzetközi projektje a már számos sikeres
rendezvényt és tevékenységet megvalósító zselízi szervezetnek.
A magyar kormány által létrehozott Nemzetstratégiai
Kutatóintézettel közösen gasztrokulturális örökséget feltáró
projektet dolgoztak ki, amely támogatást nyert az INTERREG
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt
Alapjától. A két projektpartner március közepén online
sajtótájékoztatókon számolt be a határon átnyúló támogatási
program keretében történő együttműködés megkezdéséről.
Az együttműködési program Kisprojekt Alapját, valamint a
határon átnyúló pályázati együttműködés részeredményeit
Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke mutatta be. A Kisprojekt
Alap két támogatási tengelyének keretében 182 pályázatot
nyújtottak be, ebből 119 nyert támogatást. Nyitra megyébe a
jóváhagyott célösszeg 26,9%-a érkezik, többek közt 10 zselízi és
környékbeli pályázat támogatásaként.
A támogatott projektek egyike a Gasztrokulturális örökségi helyszínek
az NSKI és a Sacher PT célterületein című pályázat, amely 40 ezer

eurós támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.
A projekt alapvető célja hozzájárulni a hagyományőrzés tudásának,
filozófiájának határon átnyúló szintű terjesztéséhez. Visszanyúl az
előző korok és a népi hagyományok világába, összegyűjti a témához
kapcsolódó helyszíneket, termékeket, alapanyagokat. További
főbb célkitűzései a helyben termelt, kulturális hagyományok
alapján készült termékek, gasztrokulturális helyszínek bemutatása,
a turisztikai attrakciók létrehozásának és hálózatosodásának
elősegítése, a helyi értékek feltárása, bemutatása, valamint
versenyképesség növelése a célterületeken.
A projekt során elkészülő tanulmány feldolgozza a gasztrokulturális
hagyományok alapján készült cukrászati termékek értéktárát a
zselízi régióban és a szomszédos magyarországi határtérségben,
és bemutatja a hozzá kapcsolódó gasztrokulturális örökségi
helyszíneket. Az értéktárat kiadvány és promóciós kisfilm
formájában mutatják be, ezzel is elősegítve a régióban élők minél
nagyobb arányú bevonását a projekt céljaiba. A kisfilmet a jövőben
marketingeszközként is hasznosítják, így túlmutatva a projekten
tovább népszerűsíti majd a régiót. Az eszközbeszerzést is lehetővé
tevő projekt megvalósítása során szakmai rendezvényeket is
tartanak.
(ik)
Március végén a városi hivatal mindkét zselízi temetőben
bővítette a vízvezeték-hálózatot. A bővítésnek és az új csapoknak
köszönhetően tovább javultak a város temetői szolgáltatásai,
amelyeket a város immár néhány éve nem kivitelezőként, hanem
saját erőből biztosít.
(fotó: ik)

A Sári-patak Rózsa és Fűzfa utcát összekötő gyalogoshídját húsvét
előtt újították fel a városi hivatal dolgozói.
(fotó: GA)
A húsvéti ünnepek előtt Mikolán ideiglenesen bezárt az
élelmiszerüzlet. Már néhány hónapja tart az épület felújítása,
ami április elején került abba a szakaszba, hogy a tulajdonos, az
érsekújvári Coop Jednota kénytelen volt ideiglenesen bezárni a
boltot. A beruházó célja, hogy ez az időszak minél rövidebb ideig
tartson, ezért minél előbb meg szeretné valósítani a felújítást. A
megújult, korszerűsített üzletet a tervek szerint már júniusban
megnyitják.
(fotó: ik)
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Új energiahatékonysági címkék léptek érvénybe
2021. március 1-jén Szlovákiában is – hasonlóan az Európai Unió többi
tagországához – új energiacímkéket vezettek be néhány kiválasztott
termékkategóriában. Véget ér tehát az A betű utáni plusz jelek
számának átláthatatlan növelése új energiahatékonysági kategóriák
kialakítása céljából.
A háztartási berendezéseket forgalmazó zselízi Univerzum eladóinál
arról érdeklődtünk, mennyire veszik figyelembe a vásárlók a
berendezések energiacímkéit a vásárlás során. Az üzletben elmondták,
hogy a vásárlások során általában szóba kerül az energiacímke.
Általában az emberek a lehető legtakarékosabb osztályú címkével ellátott
termékeket keresik, tehát az A és minél több plusz jelzésű berendezések
iránt érdeklődnek, ám az esetek többségében nem tudják, mit is jelent ez
a jelzés, milyen elven alapul az energiahatékonysági rendszer. A jelölések
módosításának egyik célja éppen a rendszer egyszerűsítése, és ezáltal
a vásárlóközönség jobb tájékoztatása.
A március 1-jén hatályos címkeváltás a mosogatógépeket, mosógépeket,
szárítógéppel kombinált mosógépeket, hűtőket és fagyasztókat,
televíziókat és elektronikus kijelzőket érinti. Az új energiacímkék
energiaosztályának egységes és áttekinthető skálája A-tól G-ig terjed. A
címkék cseréjére a kereskedőknek két hetük volt.
Visszatérés az eredeti skálához
„Az EU energiacímkéi – valamint az ökodesign iránti minimális
elvárások – állnak a mindennapi elektromos készülékek (pl. a
világítótestek, radiátorok, hűtőgépek, fagyasztók, tévék, de akár
a kazánok, gumiabroncsok és klímaberendezések esetében is)
energiaigényének csökkentése mögött.
Már 1994-es bevezetésük óta segítenek a vásárlóknak olyan termékeket
választani, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, és ezáltal az
élettartamuk szempontjából olcsóbbak. Az Eurobarométer egyik
felmérése szerint a fogyasztók 93%-a megerősítette, hogy felismerte a
címkét, 79%-uk pedig megerősítette: befolyásolta döntését arról, hogy
melyik terméket vásárolja meg.A címke alapján hasonló tanúsítványokkal
látták el az épületeket, gépkocsikat, élelmiszeripari termékeket, és az
unión kívüli törvényhozók számára is kiindulási pontnak számított”

– tájékoztatott honlapján az Európai Bizottság szlovákiai képviselete.
Az intézkedés nyomán visszatérünk az eredeti energiahatékonysági,
A-tól G-ig terjedő skálához. A fokozatos energiahatékonysági
innovációknak köszönhetően idővel egyre hatékonyabb készülékeket
adtak el, és az addig az energiahatékonyság csúcsán álló A jelzés már
nem bizonyult elegendőnek. Ezért újabb kategóriák születtek, megjelent
az A+, az A++, sőt, az A+++ címke. Az alacsonyabb osztályokat (E, F,
G) a termékek néhány kategóriájában kivezették, akár az egységes
minimális teljesítőképességi követelmények (ökotervezés) miatt, akár
az egyre ritkább használat, tehát feleslegességük miatt.

Eredeti betűjelzések, új kategóriák
A vásárlók az egyes energiahatékonysági kategóriában való
jobb tájékoztatása, a termékek besorolásának egyszerűsítése
érdekében, valamint a leghatékonyabb készülékek kiválasztása és
az ipari szereplők fogyasztáscsökkentő fejlesztő tevékenységének
támogatása céljából 2017-ben hagyták jóvá azt az aktualizált
keretrendeletet (2017/1769), amely ismételten bevezette a
kategóriák eredeti, A-tól G-ig terjedő skáláját. Természetesen csak
a jelzés régi, az energiahatékonysági kategóriák követelményei a
mai kor feltételeihez és a fogyasztáscsökkentés iránti elvárásokhoz
igazodnak.
„A piacon levő, csaknem az összes, leghatékonyabb
energiafogyasztású terméket az új címkéken a B vagy alacsonyabb
osztályú kategóriába sorolják be, ami persze nem jelenti azt,
hogy több energiát fogyasztanának, mint azelőtt. Az új A osztályt
a leginnovatívabb készülékek számára tartják fenn. A gyártók
így motiváltak az egyre hatékonyabb megoldások keresésében,
amelyeknek köszönhetően a fogyasztók számára olcsóbb lesz a
készülékek használata” – jelentette ki Peter Blaškovitš, a Szlovák
Innovációs és Energetikai Ügynökség igazgatója. Néhány példa:
egy eddig A+++ kategóriás hűtőszekrényt az új skálán mától a C
osztályba sorolják, habár ugyanolyan az energiafogyasztása, mint
korábban. Egy A++ kategóriás mosogatógép az E osztályba kerül.
A vezérelv az volt, hogy az új A osztályban egyelőre ne legyen
semmilyen termék, a B és C kategóriában is csak néhány, hogy
elegendő tér maradjon az új, energiafogyasztásuk szerint még
hatékonyabb, egyelőre fejlesztési fázisban levő készülékek számára.
Hogyan ismerjük fel az új címkéket?
A régi és az új címkék között több eltérés is van, ám az új címkék
felismerésének legbiztosabb jele a QR-kód. Leolvasása után a
vásárló további tájékoztatást szerezhet a termék tulajdonságairól.
A tulajdonságokat jelző szimbólumok (ikonok) többsége nem
változott. Néhányat azonban módosítottak, például a televíziók
esetében a HDR módban való hatékonyság teljesen új. A készülékek
energiaigénye központi helyen, a címke közepén található.
Az energiafogyasztást kWh/év, kWh/1000 óra, ill. 100 ciklus
értékekben mérik a készülékek típusától függően.
• Az új címkék egyszerűbb skálát használnak (A–G), ami
megkönnyíti az egyes készülékek energiahatékonyságának
összehasonlítását.
• Az EU energiacímkéje univerzális nyelvezetű, ami szinte
követelmény egy 24 hivatalos nyelvet használó belső piacon.
• A jobb felső sarokban található QR-kód beolvasásával a
vásárló további információkat nyerhet a termékről, miután
a QR-link átirányítja őt az energiajelzéssel ellátott termékek
európai adatbázisába (EPREL). AZ EPREL adatbázis az állami
piac-felügyeleti szerveknek is segítségére lehet a termék
energiahatékonysági követelményeinek ellenőrzésében.
• Az új címkéken a fogyasztók számára hasznos tájékoztatás
nyújtó ikonok is szerepelhetnek, mint pl. a kapacitás, a készülék
méretei, zajszintje vagy vízfogyasztása.
A jelzések hasonló korszerűsítése 2021. május 1-től a gumiabroncsokat,
2021. szeptember 1-jétől pedig a fényforrásokat érinti majd. A további
termékkategóriákat, pl. a klímaberendezéseket, dobos szárítógépeket,
porszívókat, vízmelegítőket érintő címkeváltás fokozatos lesz az ide
vonatkozó előírások módosítását követően. Feltételezhető, hogy e
készülékek új címkéi legkorábban 2022-ben léphetnek érvénybe.
Feldolgozta: (ik)
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Egyelőre bizonytalan, lesz-e oltópont Zselízen
Március
folyamán
többek
közt
a
zselízi
önkormányzat
kezdeményezése
foglalkoztatta a helyi nyilvánosságot, mely
szerint a város területén oltópont nyílhatna.
A városi hivatal rendkívül rövid idő alatt
egy felmérést valósított meg a nyugdíjasok
körében, amely során a COVID-19 elleni
oltakozási hajlandóságukról kérdezte őket.
Hasonló felvetés a megyei önkormányzat
talaján is felmerült.
A zselízi nyugdíjasok megkérdezésével
egy időben Nyitrán rendkívüli ülésen ült
össze a megyei önkormányzat képviselőtestülete, amely a megye fennhatósága
alá tartozó nagykapacitású oltóközpont
nyitrai megnyitásának javaslatáról tárgyalt.
Az ülésen olyan javaslatok is elhangoztak,
amelyek az oltások elérhetőségét kívánnák
megkönnyíteni – főleg az idősebbek
számára. Farkas Iván képviselő, Muzsla
község polgármestere sürgette, hogy a
megye minden járásában létesüljenek
oltóközpontok, figyelembe véve azok
földrajzi elhelyezkedését. Legfontosabb
helyszínekként ebből a szempontból
Vágsellyét és Párkányt jelölte meg, ám a
további lehetséges színhelyek közt Zselízt is
megemlítette, ill. kifejtette, hogy azt tartaná
elfogadható helyzetnek, ha Nyitra megye
minden városában működne oltóközpont.
A megyei képviselő-testület határozatában

kötelezte Nyitra megye főorvosának
hivatalát, hogy dolgozzon ki javaslatot
arról, miként biztosítja az oltást a megye
egész területén. Ám ahogy a megyei
főorvos figyelmeztetett, az új oltóközpontok
létesítése következetes koordinációt igényel,
ellenkező esetben nehézségekkel kell
számolni. „További oltóközpontok létesítése
csak az egészségügyi minisztériummal
való szoros koordináció mellett lehetséges,
hogy ne kövessünk el olyan hibát, mint
Nagyszombatban. Ott a város létesített
egy nagykapacitású oltóközpontot, amely
kong az ürességtől, ugyanis Nagyszombat
megye is létesített egyet, amely működik
is” – figyelmeztetett Ľubomír Ševčík,
aki elmondta, hogy az egészségügyi
minisztérium tervei szerint Nyitra megye
napi oltási kapacitásának a következő
időszakban el kellene érnie a kb. 7 000
személyt.
A következő hetek azonban bizonyították,
hogy semmilyen érdekellentét nem fenyeget.
A Zselíz város és a lévai kórház közti
együttműködés eleinte gyors eredménnyel
kecsegtetett, a párbeszéd azonban a kórház
részéről akadozik. Eközben a megyei
önkormányzat két oltóközpont létesítéséről
határozott: Vágsellyén és Párkányban. A
javaslat vitájában szóba került néhány
további helyszín is, pl. Érsekújvár és Léva,

Szputnyik-ellenállás?

Utolsókból lesznek az elsők – állítja a Szentírás, és ilyen
összefüggés juthatott eszébe néhányunknak a zselízi
járványhelyzet értékelése során. Amikor lapunk februári
számának egyik cikkében az akkor nagyon kedvezőtlenül alakuló
helyzet elemzésekor állítottuk: nem egyértelmű, hogy az alacsony
számok jót jelentenek, éppen erre az összefüggésre gondoltunk.
Három hónap leforgása alatt Zselíz a Covid-19-től szinte alig
érintett régióból az ország egyik legfertőzöttebb gócpontja lett.
Ezt követően javulni kezdett a helyzet, és két hónap után a Lévai
járást az ország 7 legjobb eredményt felmutató régiói közt tartják
számon, a Covid-automata rendszerében piros számmal jelölve.
A pozitívan teszteltek 2,6%-os arányától eljutottunk a néhány
tized százalékig. A mérhető hétvégi teszteléseken átlagosan 600an vettek részt, és míg január végén 16, március második felében
0, ill. 1 pozitív esetet mértek.
Egyértelműen pozitív tehát annak a mutatónak az alakulása, amelynek
minőségét a pozitivitás hiánya jelenti, és a kívánt érték a negativitás. Az
említett cikkben akkor feltett költői kérdésre talán úgy válaszolhatnánk:
elég értelmesek voltunk ahhoz, hogy felelős magatartással megfordítsuk
a kedvezőtlen folyamatot. Örömre még sincs sok okunk, e néhány
hónap leforgása alatt sokunk vesztett el családtagot, rokont, barátot,
ismerőst. A gyászzene valóban túl gyakran szólt a hangszóróban. Míg
2020 elejétől március 25-ig Zselízen 16 temetés volt, idén ugyanebben
az időszakban 34. Ez nem egész három hónap alatt a 2020-as egész évi
71 halálesetnek csaknem a fele.

Zselízt azonban ezúttal nem említették. Több
képviselő viszont az oltás jobb elérhetősége
érdekében mobil oltócsoportok létesítését
kezdeményezte, ami a zselízi céloknak
is megfelelne, döntés azonban erről sem
született.
(ik)

Ki lett a városi
„COVID TA”?
A
belügyminisztériummal
való
együttműködésről szóló szerződés alapján
a város álláshirdetést tett közzé „Covidterepasszisztens” (COVID TA) funkcióra.
A munkahelyet egy olyan országos pályázat
keretében hozták létre, amely „A COVID19-cel kapcsolatban kialakult hátrányos
helyzetek megoldása a marginalizált roma
közösségek által lakott településeken” címet
kapta. A terepasszisztens munkaleírásában
szerepel a marginalizált roma közösség
és a városi hivatal közti kapcsolattartás, a
közösség alapvető létszükségleteit felmérő
adatgyűjtés, a közösség járványhelyzetének
naprakész nyomon követése és a
felvilágosítás.
A pályázatot március 29-én bírálták el,
azonban a két jelentkező közül egyik sem
felelt meg a követelményeknek.
(šh)

A javulást a tavaszi időjárás, a napsütés és a szakemberek
szerint az oltás hozhatja el. A figyelem ezért a tesztelésről egyre
inkább az oltásra terelődik át. Kérdés marad (a cikk olvasása
idején talán már a választ is ismerjük) az orosz Szputnyik V
vakcina felhasználása, annál is inkább, mert számos zselízi
lakos jelentette ki, hogy mással nem, csakis az orosz vakcinával
hajlandó beoltatni magát. Érdekes hozzáállás, amely szemben áll
a kormány nem elhanyagolható részének véleményével, sőt, ez
a kérdés robbantotta ki a kormányválságot is. Figyelemre méltó
ezzel kapcsolatban Szlovákia önállótlansága: állítólag nincsenek
szakembereink az orosz vakcina megfelelő bevizsgálására (ez volt
az első reakciók egyike), az Európai Gyógyszerügynökségre (EMA)
kell hagyatkoznunk, addig csupán nem regisztrált oltóanyagként
használhatnánk. Ezek szerint rosszabbul állunk e téren, mint
Mongólia, Honduras, Bosznia-Hercegovina vagy Bolívia? Vagy a
világ néhány tucat országában olyan felelőtlen politikusok ülnek, akik
annak ellenére engedélyezték lakosaik számára az orosz vakcinát,
hogy nincsenek az EMA szakembereihez mérhető tudósaik? A
Szputnyik szlovákiai, zselízi rajongóinak nagy része nem is tudja
megmagyarázni, miért ezt az oltóanyagot szeretné megkapni. Úgy
tűnik, sokan dae a keleti vakcinát választják, válaszul arra, hogy
úgy érzik: országunk fokozatos elveszti szuverenitását, és túl igyekvő
módon veti alá magát a hatalmi központból érkező rendeleteknek.
Amikor keletről érkezett hasonló nyomás, az emberek nyugat felé
tekintettek. Változnak az idők...
Levicky László
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Lesz Zselízen oltóközpont?
A COVID-19 tesztelés országszerte gondot
jelentett, főleg, ami a tesztelésre való
regisztrálást jelenti. Miközben az antigén
és a PCR-tesztekkel végzett munka sokkal
egyszerűbb, mint a vakcinák esetében. Ezért az
oltásoknál további, új bonyodalmak várhatók.
Az oltás önkéntes, a sorrend megállapításakor
az életkor a döntő. A helyzetet bonyolítja,
hogy az oltás iránt érdeklődők egy része
bizonyos típusú vakcinát szeretne, mások
pedig elutasítanak egy-egy fajtát.
Ezek az igények a vakcinák hiánya, a
megrendelésükben
mutatkozó
problémák
miatt elérhetetlen luxusnak számítanak.
Egyelőre kevés még az oltópont is, miközben
az
önkormányzatoktól
még
nagyobb
együttműködést várnak, mint a tesztelések során.
Zselíz önkormányzata érdekes lépésre szánta
rá magát. Az időseknek juttatott respirátorok
és védőkesztyűk szétosztásakor a városi
alkalmazottak és a városi rendőrök felmérést

is végeztek: megkérdezték az időseket,
hogy abban az esetben, ha lenne Zselízen
oltóközpont, beoltatnák-e magukat.
A felmérés eredménye a következő lett:
1556 megkérdezettből (62 év feletti
nők és 64 év feletti férfiak) 152 már
megkapta az oltást, 707-en biztosan
állították, hogy igényelnék az oltást,
és örülnének, ha helyben létesülne
oltópont. 494 megkérdezett nem válaszolt
egyértelműen, amiben szerepet játszott
az is, hogy elutasítanak bizonyos típusú
vakcinát, és többen
– a médiában
megjelent
híreknek
köszönhetően
– kételyüknek adtak hangot az AstraZeneca
vakcina hatékonyságát illetően. 203-an nem
nyilatkoztak.
A város kérvényt írt a lévai Agel Kórház
igazgatójának a zselízi oltópont létesítését
illetően, amibe belefoglalta a felmérés
eredményeit. A város felajánlotta a segítségét

és együttműködését az adminisztratív
dokumentáció elkészítésében is.
Csicsman Diana, a Zselízi Városi Hivatal
szervezési és szociálisügyi osztályának
vezetője elmondta, hogy az oltópont nemcsak
a város és a környék időseit szolgálná,
hanem minden más, oltás iránt érdeklődő
korcsoportot is.
(šh)

Valóban változnak az idők
Az ankétok az újságok legattraktívabb
rovatai közé tartoznak. Az olvasók magukat,
rokonaikat, ismerőseiket fedezték fel bennünk,
és könnyedén kerültek általuk nyilvánosságra
a lakosság nézetei különböző aktuális
kérdésekben. Esetünkben a városvezetés és a
lap alkotói visszajelzést és áttekintést kaptak a
polgárok nézeteinek sokszínűségéről.
Az utóbbi évtizedben azonban valami
megváltozott. Az emberek egyre kevésbé
készségesek, hogy magukat vagy nézeteiket
szerepeltessék az újságban, miközben paradox
módon sokan egészségtelenül sok mindent
elárulnak magukról a közösségi oldalakon,
gyakran saját kiskorú gyermekeik fényképei
mögé rejtőzve.
Néhányan bevallottan tartanak véleményük
kinyilvánításának következményeitől, és kérni
kezdték, hogy nevük, fényképük ne szerepeljen
az ankétban.
A lapszerkesztők számára az ankét már
nem egy kellemes kiruccanás a mindennapi
sztereotípiából, és bár az ankét-próbálkozások
még mindig egy sor egyedi és különféle nézet
és ösztönzés forrásai, felhasználásukra nehéz
vonzó és hatékony formát találni.
A jelen társadalmi fejleményeket is különféle
nézetek sora kíséri végig. Lapunk múltkori
számában felkértük olvasóinkat, hogy
osszák meg velünk véleményüket. Néhányan
megkérdezték, elég bátrak vagyunk-e
megjelentetni olyan nézeteket is, amelyek
eltérnek az ún. hivatalostól. Ígértek cikkeket is,
végül beigazolódott az a sejtésünk, miszerint
örülhetünk, ha egy miniankétot sikerül

összehoznunk.
Persze hajlandóak voltunk a maximális
engedményekre, fénykép nélkül, csak a
keresztnevet és a kort tüntetjük fel... Amikor
az egyik megkérdezett a többiek véleményét
kezdte firtatni, majd visszavonta volna a sajátját,
mert a hangosan kimondott nézetét szégyellte,
a valódit meg nem merte vállalni, a csekély
információértékű ankétra való kilátások is
csődbe mentek.
Különféle véleményeket hallgattunk meg,
amelyeket nem tudunk közölni, mert a
válaszadók titokban tartanák kilétüket. Így
hát, ahogy az gyakran lenni szokott, válaszok
helyett egyre több a kérdés.
Valóban nagy szégyen, ha az ember bevallja:
úgy gondolja, hogy az oltás miatt rövidesen
véget ér a covid? Nagy bátorság kell elmondani,
hogy a lezárások és feloldások még kb. négy
évig váltakoznak, hogy utána valami még
rosszabb köszöntsön ránk? Mennyi bátorság
kell megvallani, hogy olyan oltásban bízunk,
amelyet még nem hagytak jóvá a hatóságok?
Elszántság kell az állami szervek járványellenes
intézkedéseinek megkérdőjelezéséhez?
Mennyi egeret és tengerimalacot kell még az
Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézetnek (ŠÚKL)
beoltania, hogy bevallja: nem képes eldönteni,
megfelel-e a Szputnyik V az emberek számára?
Miért tudták az olyan gyorsan kivizsgálni, hogy
az AstraZeneca megfelel? Az AstraZeneca
esetében miért tudott az ügynökség külföldi
partnerintézetek véleményére hagyatkozni,
és az orosz vakcina esetében miért csak saját
kutatásokra? Valóban „csupán” emberéletekről

van szó, vagy valami fontosabbról?
Ivan Korčok külügyminiszter mondta,
hogy a Szputnyik V nem csupán vakcina,
hanem fegyver, amelynek már most sikerült
megosztania minket.
A miniszter úr valóban csak most vette észre
a szlovák társadalom geopolitikai kérdésekben
való megosztottságát, amikor ez már egy
évtizede nyugtalanítja a politológusokat
és publicistákat? Vagy kijelentése nem
saját
véleményének,
csupán
kötelező
állásfoglalásának eredménye?
Milyen tulajdonságokkal kell az embernek
rendelkeznie, hogy meg tudja ítélni, melyik
nézet szélsőséges, és melyik elfogadható?
Az emberek nézetei és álláspontjai valóban
különfélék és sokszínűek. Azonban azonos
álláspontok is gyökerezhetnek egyes kérdések
különböző véleményezésében.
A járványellenes intézkedések megítélésében
nagy szerepet játszik a létező társadalmi
rendszerhez, politikusokhoz, sajtóhoz fűződő
bizalom kérdése.
A bizalmat lehet építeni, megszerezni és el
is lehet veszíteni. Nem lehet kikényszeríteni,
általában
a
kételkedésből
fakad. A
demokratikus társadalomban a nézeteink
és véleményünk legitimitását általában a
másokkal folytatott szabad eszmecserében
tesszük próbára. A szabad eszmecsere
összekötheti vagy megoszthatja az embereket.
Az eszmecsere hiánya vagy korlátozása jobb
esetben megoszthatja, rosszabb esetben pedig
szélsőségessé teheti őket.
Števo Hečko
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Az önkormányzat segít az időseknek
az oltásra való regisztrálásnál
A városi hivatal március végén hivatalos honlapján és a városi
hangszóróban is felkínálta segítségét Zselíz időskorú és egyéb
módon rászoruló polgárainak a COVID-19 elleni oltásra való
regisztrálásnál. A regisztrációnál való segítség felajánlásának oka,
hogy főleg az idősebbek nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, ill.
az oltásra jelentkezéshez szükséges megfelelő ismeretekkel. „Számos,
főleg nyugdíjas korú zselízi lakosnak nincs internet-elérhetősége,
és sajnos sok esetben nincs a közelükben olyan családtagjuk, aki
segítene nekik bejelentkezni az oltásra. Amennyiben segít is nekik
valaki, újabb gond merülhet fel, amikor a rendszer e-mail vagy
sms formájában érkező, az oltás idejéről és színhelyéről tájékoztató
visszajelzését kell elolvasni. Ezeknek a lakosoknak szerettünk volna
ilyen módon segíteni. Megadtunk egy telefonszámot, amelyen
a városi hivatal dolgozói munkanapokon délelőtt segítenek az
érdeklődőknek a regisztrációval” – tájékoztatott a szolgáltatásról
Juhász András polgármester.

Az idősek következő gondja általában a mobilitás, tehát az oltás
színhelyére való eljutás a járásközpontba, illetve sok esetben
távolabbi járásokba is. A polgármester erre is megoldást szeretne
kínálni, ezért felvette a kapcsolatot a lévai kórház igazgatójával azzal
a céllal, hogy Zselízen mobil-oltóközpont létesülhessen a város és a
környék lakosai számára. Az igazgatóval való megbeszélést követően
a városi hivatal felmérte az időskorúak oltási hajlandóságát, amely
igazolta, hogy a megkérdezettek többsége fel szeretné venni az
oltást. Mint kiderült, a feladat nem egyszerű, ezért az önkormányzat
addig is a regisztrációnál való segítséggel is megpróbálja enyhíteni
az idősek helyzetét.
A COVID-19 elleni oltás iránt érdeklődők munkanapokon 8:00 és
12:00 óra között a 0905 306 057-es telefonszámon kérhetik a városi
dolgozók segítségét, akik később az e-mail vagy sms formájában
érkező visszajelzés alapján tájékoztatják őket az oltás időpontjáról és
helyszínéről.
(ik)

Lakáshelyzet – a kereslet egyelőre megelőzi a kínálatot
A lakások iránti érdeklődés nem csökken az általános gazdasági kilátások rosszabbra
fordultával sem. Ezt dokumentálja a zselízi lakásárak gyors növekedése, valamint a
bérlakások iránti érdeklődés is. A munkásszálló bérházzá alakítását, majd a visszavásárlását
követően (amit az Állami Lakásfejlesztési Alap támogat) a zselízi bérlakás-helyzet
valamelyest ugyan javulni fog, de a kereslet továbbra is jelentősen megelőzi majd a
kínálatot.
„A munkásszállóban létrejövő 19 lakás mellett további kb. 120 lakásra lenne szükségünk
városunkban. Azon dolgozunk, hogy kielégítsük ezt az igényt. A város által megvásárlásra
felkínált, jelenleg a versenytárgyalás harmadik fordulójában levő egykori adóhivatalépület iránt érdeklődők is lakásokat alakítanának ott ki, dolgozunk a park mögött tervezett
90 lakás előkészületein, és néhány héten belül kiírjuk a városközponti többrendeltetésű
épületek kivitelezésének versenytárgyalását is” – jelentette ki Juhász András polgármester.
A kínálat tehát jelentősen bővülhet, a kérdés csupán az, mennyit kell erre várni.
A bérlakások iránti keresletről Petrík Gabriella, a városi hivatal vagyongazdálkodási és
szolgáltatási osztályának szakelőadója tájékoztatott minket: „A tavalyi év végén 57 bérlakás
iránti kérvényt tartottunk nyilván. Leginkább kétszobás lakások iránt érdeklődnek, 27-en
szeretnének ilyen lakást. 17 érdeklődő háromszobás, 13 pedig egyszobás lakást szeretne
bérbe venni.”
(ik)

Felújultak a munkásszálló lakásai

Az egykori munkásszálló bérházzá alakítása márciusban a végső
szakaszba ért. A hónap folyamán már az utolsó simítások folytak,
mert a munkát áprilisban be kell fejezni. Az átépítést azonban csak
akkor lehet teljesen befejezni és a létesítményt üzembe helyezni, ha
a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató Rt. a megnövelt kapacitású
elektromos vezetékeket érintő beruházást elvégzi, amire a felújított
létesítményt rákapcsolják. Juhász András polgármester az egyik év eleji
városi képviselő-testületi ülésen úgy nyilatkozott, hogy az átépítés teljes
befejezése az év közepére várható.
Az egykori munkásszálló átépített épületében 19 lakásegységet
alakítottak ki, minden emeleten öt, a tetőtérben négy lakással. A
lakások nagysága 43-tól 70 m2-ig terjed. A munkák befejezése után a
város kérvényezni fogja az építésügyi minisztériumtól a létesítmény
visszamenőleges megvásárlását, amit az Állami Lakásfejlesztési
Alapból tervez finanszírozni. A hitelt folyamatosan a bérleti díjakból
törlesztik majd.
(ik)
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Folynak a kastély felújításának előkészületei,
további pályázatok is kilátásba kerültek
2

„Az Esterházy-kastély felújításának előkészületei mindkét erre irányuló
és jóváhagyott pályázat esetében a tervek szerint haladnak. A norvég
alap tető-felújítási pályázata a beruházás megkezdéséhez közeledik, az
egyik épületszárny felújításának határon átnyúló projektje a szerződések
előkészítésének és aláírásának fázisába került” – jelentette ki a zselízi
polgármester, aki február végén tájékoztatta a képviselőket a folyó
beruházások helyzetéről, a jóváhagyott új projektek előkészületeiről, valamint
újabb pályázati lehetőségekről. Juhász András kijelentette, hogy a kastély egyik
épületszárnyának felújítása kivitelezői közbeszerzésénél a legalacsonyabb ár
csupán az egyik szempont lesz; ezenkívül a kivitelezőnek számot kell adnia
műemlék jellegű épületek felújításával szerzett szakmai felkészültségéről, a
kivitelezés ideje is döntő lesz, és a jelentkezőknek személyesen is meg kell
tekinteniük az épületet a közbeszerzés kiértékelése előtt.
A képviselők örömére újabb pályázati lehetőségekről számolt be a kastély
felújítása, ill. a környező park revitalizálása terén a határon átnyúló
együttműködési program keretében. A polgármester tárgyalásokat
folytatott egy, az Esterházy-család hagyatékának megőrzését célzó pályázati
együttműködésről, melynek egyik további partnere Galánta város lenne,
valamint a park állagjavítására irányuló projektről az esztergomi múzeum
partnerségében, amellyel kapcsolatban a kastély-felújítási pályázat
előkészületei során jó együttműködésről számolt be.
(ik, fotó: gb)

Újabb pályázati lehetőség a művészeti alapiskola felújítására
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola
jelenlegi, Štúr utcai épületét az önkormányzat
a jövőben más célokra kívánja hasznosítani.
A művészeti alapiskola helyett óvoda és
bölcsőde kapna helyet az épületben. Az

elhatározásról mind a városi képviselőtestület határozatai, mind pedig Juhász
András polgármester a épület jövőbeni
hasznosításával kapcsolatos kijelentései
tanúskodnak. A képviselő-testület már
több ízben határozott ezzel kapcsolatban,
amikor egyrészt az épület részleges
felújítására, másrészt óvodára és bölcsődére
való átépítésére igényelt uniós támogatást.
Mindkét pályázat támogatást nyert, így
kivitelezésük esetén a városnak meg kell majd

valósítania a 2005-ig óvodaként működő
objektum profilváltását. Tizenhat évvel
ezelőtt a város az óvodák átszervezéséről
döntött, aminek
eredményeként
az
óvoda helyett a művészeti alapiskola és
az azóta megszűnt
szabadidőközpont
költözött
be
az
épületbe.
A két, már jóváhagyott
pályázat támogatása
sem elegendő egy
olyan
terjedelmű
beruházásra, hogy az
épületet óvoda vagy
bölcsőde céljaira át
lehessen
alakítani.
A teljes átépítéshez
1,5
millió
euróra
lenne szükség. Ennek
egy részéből a város
–
saját
forrásból
– felújította a tetőszerkezetet 213,5 ezer
eurós beruházással. A költségek egy részét a
két projekt támogatásából fedezi 330, ill. 290
ezer eurós összegben.
A hiányzó összeget a város szintén saját
forrásból tervezte előteremteni, ám közben
lehetőség nyílott a Környezetvédelmi Alap
támogatásának igénybevételére. „A város
mint jogosult pályázó a falak hőszigetelésére,
valamint a fűtés és melegvíz vezetékeinek
korszerűsítésére
használhatja
fel
a

támogatást. A pályázati támogatás összege
legfeljebb 400 ezer euró lehet, a szokásos
5 százalékos társfinanszírozás kötelező.
Mivel a tetőszerkezet a tavalyi év folyamán
felújult, a támogatás megítélése esetén
hiányozna még a villámhárító és a villamos
vezetékek felújításának fedezete, ennek
összege 102 998 euró. Az épület felújítására
és átépítésére idén szükséges saját forrás
342 302 euró, beleértve a pályázatok
társfinanszírozását is” – tájékoztatott
a pályázat hátteréről Gubík Emese, a
városi hivatal építési, területfejlesztési és
környezetvédelmi osztályvezetője, aki a
források felhasználásának struktúráját egy
táblázatba foglalta össze.
A városi képviselő-testület (február
elején tartott) januári ülésén jóváhagyta
a javaslatot, hogy a város vissza nem
térítendő támogatást kérvényezzen a
Környezetvédelmi Alapból. Amennyiben
a városi hivatal folytatja az utóbbi évek
gyakorlatát, hogy a legjobbak közt
kiértékelt, igényes pályázatot dolgoz
ki, amely támogatást is nyer, nagyban
hozzájárulhat a Štúr utca 15. alatti objektum
átépítésének
költségcsökkentéséhez.
A
szennyvízcsatorna-hálózat
nagyprojektjének
megvalósítása
idején
ez vitathatatlan előnyt jelentene. Az
ambiciózus elhatározásnak így eggyel
kevesebb nehézséggel kellene szembenéznie.
Levicky László
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A városi képviselő-testület (február elején
tartott) januári ülésén jóváhagyta a javaslatot,
hogy a város vissza nem térítendő támogatást
kérvényezzen a Környezetvédelmi Alapból.
Amennyiben a városi hivatal folytatja az
utóbbi évek gyakorlatát, hogy a legjobbak közt
kiértékelt, igényes pályázatot dolgoz ki, amely
támogatást is nyer, nagyban hozzájárulhat
a Štúr utca 15 alatti objektum átépítésének
költségcsökkentéséhez.
(Bővebben a 2. oldalon.)
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A város besegít az oltásnál
való regisztrálásban

Segítséget kér egy zselízi
család

A városi hivatal március végén hivatalos
honlapján és a városi hangszóróban is
felkínálta segítségét Zselíz időskorú és
egyéb módon rászoruló polgárainak a
COVID-19 elleni oltásra való
regisztrálásnál.

Tavaly augusztusban szörnyű autóbalesetet
szenvedett egy zselízi négygyermekes
család. Az autóban utazott szüleivel a
legkisebb gyermek, az alig 6 hónapos
kisbaba, Arnoldka is, akit komoly
sérülésekkel szállítottak kórházba.
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ÉPÜL AZ ELSŐ HÁZ
A POSTA UTCA
ÚJ RÉSZÉN

Miután a város előkészítette és tavaly a
városi képviselő-testület egyik nyári ülésén
sorsolás útján értékesítette a Posta utcai
építési telkeket, idén év elején elkezdődött
az első családi ház építése. Rövidesen további
telkeken is elkezdődnek a munkák, és a
városnak ezen a részén rég nem látott élénk
építkezés kezdődik. A Posta utcának ezen a
részén is kiépült már a közvilágítás és a többi
szükséges közmű, az utakat az építkezések
befejezése után újítják fel.

(fotó: lb)

