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Schubert sa vrátil do parku
Barbarské činy a cudzie chyby sa ťažko
napravujú, už len zo svojej podstaty. A
barbarským činom nepochybne bolo,

keď v roku 1997 niekto ukradol bustu
Franza Schuberta z kamenného podstavca
v mestskom parku, podľa všetkého s
odhodlaním odovzdať ju do zberu
starého železa. V Želiezovciach
sa však, zdá sa, darí aj takým
nepravdepodobným, v tomto
ťažkom období tak potrebným,
pozitívne ladeným aktivitám,
ako napravenie chyby dodnes
neodhaleného páchateľa vo forme

vrátenia busty Franza Schuberta na jej
pôvodné miesto.
Schubertova busta sa teda vráti na svoj
podstavec, ktorý v parku zostal celé takmer
štvrťstoročie po odcudzení nedotknutý.
Samozrejme, ani v tejto oblasti sa zázraky
nedejú, avšak takmer zázraky áno. Na
pôvodný podstavec sa nevráti tá istá busta,
ktorú pred 24 rokmi z neho odpílili a ukradli.
Je však rovnaká takmer vo všetkom, dokonca
aj v priezvisku svojho autora. Na jej vnútornej
→8

Pod vianočný stromček dobré zdravie,
mier, lásku, dôveru a vytrvalosť
praje redakcia
Želiezovského spravodajcu
a v mene vydavateľa,
Samosprávy mesta Želiezozovce
primátor Ondrej Juhász
a poslanci MsZ.
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Projekty napredujú, ale hrozia
náklady navyše
Tvorba rozpočtu na rok 2022 vyústi
do prerokovania a zrejme aj schválenia
na decembrovej schôdzi mestského
zastupiteľstva, ktoré sa však uskutoční po
redakčnej uzávierka decembrového čísla
našich novín. Primátor Ondrej Juhász,
ekonómka mesta Monika Tomeková
prerokovali návrh budúcoročného rozpočtu
s poslancami mestského zastupiteľstva na
zasadnutí komisie ekonomiky v utorok 30.
novembra.
Predseda hostiteľskej komisie Tibor
Csenger vyjadril poľutovanie nad tým, že
tvorba rozpočtu už druhý rok prebieha
zo známych dôvodov pri nekompletnom
zložení ním vedeného poradného fóra pre
ekonomiku a financie.
Hlavným, najväčším zdrojom príjmov
samospráv
sú
podielové
dane,
redistribuované vládou z dane z príjmu
fyzických osôb. Ako Monika Tomeková
poznamenala, mesto zaregistrovalo iba
jedinú informáciu o predpokladanej výške
podielových daní na rok 2022, nie však
od ministerstva financií, ale od Združenia
miest a obcí Slovenska. Podľa ZMOS
by tieto príjmy mohli v budúcom roku
narásť o 6 %. „Avizovaná daňová revolúcia
z dielne ministra financií, ktorá uvažuje
o znížení príjmov verejnej správy sumárne
o 200 miliónov eur, by pre mesto Želiezovce
znamenala výpadok príjmov o 150 tisíc
eur,“ dodala vedúca finančného oddelenia
MsÚ.
Pri
položkovej
analýze
finančných
rámcov fungovania mesta v budúcom
roku primátor poznamenal, že verejné
obstarávanie na dodávateľa dobudovania
kanalizácie pokročilo do ďalšej fázy.

Napriek tomu, že vybraný dodávateľ
vyhlásil, že je schopný dodávku realizovať
vo vysúťaženej výške, podľa primátora
musí mesto počítať s nákladmi navyše. Na
margo toho, že víťazný kandidát ponúkol
cenu o viac ako 2 milióny eur nižšiu, než
bol pôvodný predpoklad realizácie zákazky,
primátor vyhlásil: „Verejné obstarávanie
prebiehalo pod hlavičkou Úradu pre verejné
obstarávanie, mesto žiadnym spôsobom
nemohlo zasiahnuť do cenovej vojny. V
tejto situácii máme len dve možnosti:
nezačať kanalizáciu alebo počítať s tým,
že budeme musieť doplatiť z vlastných
prostriedkov. Pritom z rozdielu, ktorý
budeme musieť vrátiť, sme mohli obnoviť
cesty po dokončení kanalizácie.“ Primátor
doplnil, že s možnosťou zvýšenia nákladov
je potrebné počítať aj v prípade projektov
rekonštrukcie kaštieľa.
Prítomní sa venovali aj projektom na
čiastočnú rekonštrukciu bývalej budovy
ZUŠ na Štúrovej 15. Začne sa tam
realizácia dvoch projektov, výsledkom
ktorých bude reprofilizácia budovy na
materskú školu a detské jasle. Kompletná
rekonštrukcia si vyžiada aj vlastné
prostriedky mesta vo výške 480 tisíc
eur. S cieľom ich zafinancovania bol na
tento účel podaný ďalší projekt. „Ak bude
úspešný, tieto prostriedky sa uvoľnia na
ďalšie investície,“ poznamenala ekonómka
mesta. Medzi takéto, podmienené investície
patrí napríklad výstavba urnovej steny
na
cintoríne, viacero
projektových
dokumentácií a štúdií, ale aj reorganizácia
systému zberu komunálneho odpadu či
rozsiahle rozšírenie kamerového systému
v meste.
(ik)

Krátko
Dňa 30. novembra boli dokončené práce
na novom prívode elektrickej energie
k rekonštruovanému objektu Slobodárne.
Informoval o tom viceprimátor Kazimír
Kovács, podľa ktorého dobudovaním
elektrického prívodu a napojením
budovy boli splnené všetky technické
podmienky kolaudácie stavby. Po
odovzdaní Slobodárne do užívania
mesto podá žiadosť na ministerstvo
výstavby o dotáciu a požiada o úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, potom
bude môcť pristúpiť k prideľovaniu
bytov. V zrekonštruovanej Slobodárni
sa vytvorilo 19 bytových jednotiek s
rozlohou od 43 do 70 m 2. Na každom
podlaží ich bude 5, v podkroví 4.
Prekládka elektrického vedenia za
areálom bývalej nemocnice, ktorá je
jednou z podmienok pokračovania
príprav na výstavbe vyše 90 nájomných
bytov, sa očakáva do mája budúceho
roka.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
pred
niekoľkými
rokmi
bola
mimoriadne
výhodná
investícia
– zhodli sa vedúci predstavitelia mesta
pri analýze rozpočtu. Kým pred rokom
2016 predstavovali náklady na verejné
osvetlenie okolo 70 tisíc eur ročne,
po rekonštrukcii, ktorá priniesla aj
viac osvetľovacích telies v uliciach,
predstavujú náklady na túto položku asi
30 tisíc eur ročne.
Ak to situácia dovolí, mesto povolí
vianočné trhy, oznámil začiatkom
decembra primátor.

„Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí./
Na stromčeku sviečky svietia, šťastím
žiaria deti./ Starý rok už odchádza a nový
ide za ním,/ nech Vám len radosť prináša,
to je našim prianím.“ Týmto vinšom
a nákupnou poukážkou obdarovala
samospráva v predvianočnom období
1580
želiezovských
dôchodcov.
Kým vlani našli miestni penzisti vo
vianočnej obálke poukážky na 9 eur,
tento rok aj vzhľadom na všeobecné
zdražovanie bola suma zaokrúhlená na
10 eur. Vianočné pozdravy adresátom
doručili príslušníci mestskej polície
a pracovníčky mestského úradu.
(foto: ik)
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Záujemcovia o výstavbu RD sa môžu pripravovať

V prvom polroku 2022 budú dostupné stavebné
parcely v autokempingu
Potvrdením vážnosti zámerov mesta
v oblasti bytovej výstavby bolo novembrové
pracovné stretnutie pod vedením primátora
Ondreja Juhásza, venované koordinácii
činnosti jednotlivých zložiek mestského
úradu a predstaviteľov samosprávy. Účastníci
sa detailne venovali trom základným
témam: príprave stavebných pozemkov za
Záhradnou ulicou, v lokalite autokempingu
a vo Svodove. Ako primátor v úvode
poznamenal,
účelom
koordinačného
stretnutia bolo dostať odpovede na niektoré
majetkovo-právne, územné a ekonomické
otázky s cieľom posunúť témy na rokovanie
mestského zastupiteľstva. Niektoré z tém by
sa mali objaviť aj na programe posledného
tohtoročného zasadnutia.
Vo Svodove plánuje mesto realizovať
výstavbu 18 nájomných bytov s pomocou
úveru od ŠFRB a štátnej dotácie. V súčasnosti
sa vyhodnocujú možnosti zámeru, ktorý
je ovplyvnený aj projektom budovania
biokoridorov.
Vo veci prípravy a predaja pozemku za
Záhradnou ulicou s cieľom individuálnej
bytovej výstavby primátor poznamenal, že
po skúsenostiach s predajom pozemkov na
Poštovej ulici dospel k záveru, že nie mestský

úrad, ale developer by mal takýto proces ktoré budú na predaj za cenu 25 eur na m2
manažovať. „Mesto tam má 5-hektárový podobným spôsobom ako parcely na Poštovej
pozemok ocenený znalcom na 9,40 eur za ulici. Predaj pozemkov sa má uskutočniť
m2. Podľa nášho zámeru
bude pozemok v celosti
ponúknutý
investorovi
formou verejnej obchodnej
súťaže.
S
víťazným
uchádzačom
uzavrieme
zmluvu,
podľa
ktorej
developer vybuduje na
pozemku
inžinierske
siete, rozparceluje ho na
jednotlivé stavebné pozemky
a ponúkne záujemcov na
výstavbu rodinných domov.
Mesto bude požadovať, aby
sa tak stalo do určitého
termínu, nebude však mať
žiadne náklady s prípravou Začiatkom budúceho roka bude odstránený plot a niekoľko chatiek,
pozemkov. Postup bude medzitým bude prebiehať proces legislatívnej prípravy predaja
musieť
potvrdiť
aj pozemkov aj budovania elektrickej prípojky pre nové domy.
zastupiteľstvo,“ informoval
v prvom polroku 2022. K dispozícii pre
o zámere primátor.
Ďalšou lokalitou, kde v dohľadnom čase môžu stavebné parcely sú všetky inžinierske siete
stáť rodinné domy, je Csikókert, presnejšie časť okrem vhodne dimenzovanej elektrickej
autokempingu pozdĺž Rozmarínovej ulice. prípojky, ktorá má pribudnúť najneskôr do
(ik)
Vzniknúť tam má 8 stavebných pozemkov, polovice budúceho roka.

Testovanie zamestnancov
aj na mestskom úrade

Obnoví sa cestný úsek
Želiezovce – Veľký Dvor

Podľa uznesenia vlády je od 29. novembra vstup na pracoviská na celom Slovensku
len v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní do 6 mesiacov). Raz
týždenne sa preto uskutočňuje na
pracoviskách povinné testovanie
zamestnancov, ktorí nie sú
zaočkovaní alebo v posledných 6
mesiacoch neprekonali ochorenie
COVID-19.
Prvé
testovanie
zamestnancov mesta sa uskutočnilo
v stredu 1. decembra v sobášnej
sieni mestského úradu. Následne sa
koná každú stredu do odvolania.
V Želiezovciach bolo začiatkom
decembra 3294 plne zaočkovaných
osôb, čo je 49,25 % všetkých
obyvateľov. Treťou dávkou bolo
zaočkovaných 703 osôb, čiže 10,51
% obyvateľov, druhou dávkou
3258 osôb, t. j. 48,71 % obyvateľov.
Prvú dávku očkovania proti
COVID-19 malo za sebou 3520
Želiezovčanov (52,63 %).
(foto: ik)

V súvislosti s množstvom podnetov spojených
s rekonštrukciou cesty medzi Želiezovcami
a Hronovcami vyjadril podpredseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Tibor Csenger svoje stanovisko
o občanmi žiadanej plánovanej rekonštrukcii
cestného úseku Želiezovce – Veľký Dvor. Úsek
cesty medzi Mikulou a Veľkým Dvorom plánuje
samosprávny kraj zrekonštruovať v roku 2022, práce
sa majú začať na jar. „Dostávam množstvo otázok
o tejto téme. Ako som sa už aj predtým vyjadril,
obnova problémového úseku sa odkladala pre
potrebu komplikovanejších riešení. Všetky tri mostné
konštrukcie na tejto trase (potočné mosty a železničný
nadjazd) potrebujú stavebný zásah, pretože pod
záťažou poklesli. Neustále rokujeme o téme, práce
sme načasovali na jar 2022. Držím svoje slovo, že
do konca volebného obdobia budú novým asfaltom
pokryté všetky úseky okolo Želiezoviec v správe NSK
a bude obnovených aj mnoho ďalších úsekov okresu
a kraja. Snažíme sa v Nitre presadzovať žiadosti
tu žijúcich ľudí, aby sa investície a rekonštrukcie
uskutočňovali v čoraz väčšom množstve a úmerne,“
dodal podpredseda NSK.
(tsák)
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Stavebníci v dilemách pre cenové šoky
Colný konflikt medzi Spojenými štátmi
a Kanadou, pandémia Covid-19, zvyšujúce
sa ceny ropy, zemného plynu, emisných
povoleniek a ďalšie faktory prispeli
k rekordným nárastom cien mnohých
komodít vo svete aj na Slovensku. Cenové
šoky boli natoľko výrazné, že citeľne
ovplyvnili rozmáhajúci sa stavebný boom
aj v Želiezovciach a jeho okolí. Zvyšujúce
sa ceny materiálov a vstupov mali výrazný
vplyv na cenový nárast stavebných
materiálov, čo mnohých stavebníkov
prinútilo k pozastaveniu výstavby.
Ceny ropy sa za rok zvýšili o viac ako 100
%. Koncom októbra 2020 bola cena ľahkej
ropy WTI na svetových trhoch okolo
40 dolárov, teraz sa pohybovala pri 84
dolároch za barel. Také výrazné zvýšenie
ceny má za následok všeobecný nárast
cien a dopad na celú ekonomiku. Podobne
je to pri iných materiáloch. „Zvýšenie cien
vstupného materiálu sa priamo dotklo
jeho pridruženej výroby – pri dreve stúpla
cena vyrobených dverí, drevených podláh,

okien, masívneho nábytku a iných. Pri oceli
a medi bolo možné spozorovať zvýšenie
cien v oblasti elektroinštalácii. V dôsledku
zvýšenia ceny ropy, ktorá priamo súvisí so
spracovaním plastov, sa priamo zvýšili aj
ceny plastových potrubí, káblov a ďalších
polotovarov. Cena ropy má dnes stúpajúci
trend, z ktorého možno tvrdiť aj to, že cena
plastových výrobkov ako aj polystyrénu
asi ešte naďalej bude stúpať,“ tvrdí portál
kros.sk, prevádzkovaný spoločnosťou Kros,
a.s., ktorá je lídrom v oblasti ekonomického,
stavebného a znaleckého sovéru, okrem
iných aj mnohým známej cenotvorbovej
aplikácie Cenkros. Rovnaký je vývoj
v oblasti výroby ocele, kde od mája 2020
do mája 2021 vystúpila cena železa a ocele
v priemere až o 150 %. „Cenám reziva ešte
stále nesvitá na lepšie časy. Dnes majú mnohé

píly na skladoch nedostatok dreva, a to aj
z dôvodu zníženia rozsahu jeho ťažby až
o 30 %, ktoré je nariadené Štátnymi lesmi
a pritom dopyt stále neklesá. Z tohto dôvodu
môže nastať ďalšie zvyšovanie. Podľa týchto
informácií môžeme tvrdiť, že sa situácia na
trhu veľmi nezmenila a ceny zatiaľ nemajú
klesajúcu tendenciu,“ tvrdil portál v polovici
septembra.
Za ostatné dva mesiace sa situácia na trhu
s drevom mierne upokojila, aspoň čo sa týka
výrobkov z dreva. Na príklade cenového
vývoja OSB dosiek nám to potvrdil František
Vaďovský, vedúci predajne stavebnín VKB
Stav na Poštovej ulici v Želiezovciach, ktorý
nám opísal, ako sa vyvíjali ceny stavebných
materiálov počas roka a v poslednej dobe.
„Zvyšovanie cien stavebných materiálov sa
začalo na jar postupne, ceny rástli každý
týždeň. Najväčší nárast sme zaregistrovali
v prípade železa a hutného materiálu.
Podobný bol vývoj profilov a príslušenstva
k sadrokartónom. Markantne sa zvýšili
aj ceny dreva, najmä OSB dosiek, kde
išlo o 100 alebo aj viac
percent. Ich predaj z tohto
dôvodu citeľne poklesol,
ľudia si rozmysleli, či chcú
OSB dosky kúpiť aj za
dvojnásobok pôvodnej ceny.
V posledných týždňoch
však registrujeme postupný
pokles cien výrobkov zo
železa a dreva. Stúpli však
aj ceny iných produktov,
napríklad
polystyrénu
o 70 %, tam sa ustálili
a
zatiaľ
neklesajú.“
Obchodník so stavebným
materiálom dodáva, že
napriek poklesu cien niektorých produktov
je nereálne očakávať, že sa ešte niekedy vrátia
na pôvodné úrovne. „Ľudia očakávali, že
možno v zime ceny poklesnú, teraz však do
toho zasiahne aj zvýšenie cien energií. Nikto
nevie čo očakávať, ten Covid nás dostal
poriadne, zasiahol nielen stavebníctvo,
ale aj iné oblasti. Keď prišla druhá vlna,
výroba sa utlmila, namiesto troch zmien sa
na mnohých miestach vyrábalo už len na
dve. Nevyrábalo sa na sklad a keď sa druhá
vlna skončila, odbyt sa rozbehol, vykúpilo
sa všetko a začal chýbať tovar na skladoch.
Vieme, že keď je veľký dopyt a malá ponuka,
ceny sa zvyšujú. Uvidíme, či to zima napraví,
veď stavebníctvo sa v zime utlmuje. Ceny
iste trochu poklesnú, ale už sa nevrátia na
pôvodné úrovne.“
Vyčkávanie na lepšie ceny je stratégiou

mnohých staviteľov v súčasnosti, nie všetci si
však môžu podobný prístup dovoliť. Ak má
firma rozpracované kontrakty, realizovanú
časť dodávky, zmluvne je zaviazaná termínmi
a cenami, cenový nárast ju môže poškodiť
a v najhoršom prípade aj zlikvidovať.
Mnohé spoločnosti sa obracajú na svojich
odberateľov s požiadavkami na úpravu
rozpočtov, nie vždy je to však schodná cesta.
Vývoj situácie môže zasiahnuť aj investorov,
ktorí realizujú napr. europrojekty, napríklad
aj mesto Želiezovce v prípadoch, kde
flexibilné prispôsobenie sa meniacim cenám
nie je reálne. Ak by napríklad ceny vzrástli
v období pred verejným obstarávaním,
cenové návrhy účastníkov obstarávania
môžu byť omnoho vyššie ako pridelená
dotácia a v tomto prípade má obstarávateľ
iba dve možnosti: dofinancovať z vlastných
prostriedkov alebo odstúpiť od realizácie
projektu.„Projekt kanalizácie, našej najväčšej
pripravovanej investície, by zdražovanie
cien stavebných materiálov nemal ohroziť.
Čo sa týka kaštieľa, tam je horšia situácia.
Práce na čiastočnej rekonštrukcii objektu
budeme financovať z dvoch projektových
zdrojov, pričom súčasťou výdavkov je aj
rezivo na nový krov strešnej konštrukcie
kaštieľa. Nárast cien tejto položky bol na
úrovni 180 až 200 tisíc eur, celkovo na
stavebnom materiáli v rámci projektov na
kaštieľ evidujeme cenový nárast 250 až 280
tisíc eur,“ informuje primátor Ondrej Juhász.
Má jednoznačný názor na to, akú alternatívu
si mesto zvolí pre neočakávané zvýšenie
nákladov. „Informoval som poslancov, aby
sa pripravili na tento problém. Budeme to
riešiť pragmaticky a chýbajúce prostriedky
zafinancujeme z vlastných zdrojov, podobne
ako to bolo v prípade telocvične T18. Kaštieľ
je naša srdcovka, predsa sa nezastavíme,
máme na to, aby sme to zvládli aj za takýchto
podmienok,“ rozdáva svoj optimizmus
primátor.
Ľahké to nemajú ani dodávateľské
spoločnosti. O aktivitách a plánoch firmy
Mihaco, s.r.o. v oblasti bytovej výstavby
sme informovali v októbrovom čísle
našich novín. Zvyšovanie cien stavebných
materiálov vidí jej konateľ Miroslav Hasznos
ako veľké ohrozenie celého sektora. „Človek
si naozaj musí veľmi dobre prerátať, či začne
v týchto časoch stavať. My ako firma máme
o niečo lepšiu pozíciu, keďže máme vlastné
stavebniny, vieme si materiály zabezpečiť
za nákupné ceny s minimálnou maržou.
Cena práce sa postupne tiež zvyšuje, avšak
plynule a nie tak markantne. Preto vieme
držať dohody a zazmluvnené ceny. Také
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spoločnosti, ktoré si všetko kupujú za trhovú
cenu a zamestnávajú subdodávateľské
subjekty, to vôbec nemajú teraz ľahké.“
Prináša to podľa neho rad negatívnych
dopadov, napríklad spomalenie bytovej
výstavby, vrátane výstavby rodinných
domov. Následne vznikajú aj problémy
napríklad v oblasti bytovej a sociálnej
politiky samospráv, ktoré nebudú schopné
plniť svoje predsavzatia.
Budúci vývoj v oblasti cien všeobecne
a v rámci toho cien stavebných materiálov
je mimoriadne neistý. Napriek tomu, že
predajcovia sa snažia eliminovať nárast cien
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rôznymi zľavami, mnohí zákazníci radšej
vyčkávajú. V niektorých prípadoch, keď je
nevyhnutné určité stavby alebo ich časti
dokončiť, sa pokračuje vo výstavbe, ale tam,
kde to nie je nevyhnutné, sa práce zastavili
a stavebníci čakajú na lepšie ceny. Ani to sa
však nemusí vyplatiť. Aktuálne zvyšovanie
cien energie a zvyšujúce sa požiadavky na
nízkouhlíkovú ekonomiku dvíhajú ceny
ďalších produktov. „Stavebná chémia, cement
a výrobky z neho sa zdražovali len mierne,
avšak dodávatelia avizujú ďalšie zvýšenie
cien napríklad cementu o asi 30 %. Tentoraz
bude cenový nárast odvodený od sprísňujúcich

sa environmentálnych požiadaviek a prejaví
sa aj na cenách ďalších výrobkov s obsahom
cementu – lepidiel či betónových výrobkov,
napr. zámkovej dlažby,“ dodáva František
Vaďovský.
Aktéri procesov, ktorých sa zvyšujúce ceny
stavebných materiálov dotýkajú, sa zhodujú
v tom, že súčasný stav nie je len prechodným
obdobím, skôr trendom, predestinujúcim
ďalšie zvyšovanie cien vo všetkých oblastiach
nášho života. A tomu sa vyčkávaním celkom
isto nevyhneme a včasným nakupovaním
určite nepredídeme.
Ladislav Levicky

Želiezovské gymnázium vo výšinách
vďaka úspešnému projektu
Pohľad na želiezovské kultúrno-historické
pamiatky z novej perspektívy ponúka
zaujímavý projekt Gymnázia J. A.
Komenského. V rámci projektu s názvom
História mesta z vtáčej perspektívy,
podporeného Nitrianskym samosprávnym
krajom, študenti nafotili a natočili
pamätihodnosti mesta pomocou drona.
Letecké snímky spracovali, pripravili
k nim písomné informácie a koncom
októbra ich prezentovali vo forme výstavy
v priestoroch gymnázia. Výsledok ich práce
si pre pandemickú situáciu mohli pozrieť
iba študenti a učitelia školy, avšak vedúci
projektu vidia možnosti na jeho ďalší rozvoj
či na prezentáciu výstavy na verejnosti. Podľa
všetkého by stálo zato podeliť sa o dobré
skúsenosti projektu a s využitím ďalších
možností ho ďalej rozvinúť.
„Projekt pozostáva z dvoch častí, ktoré by
sme mohli charakterizovať ako technickú
a kultúrno-historickú. Považovali sme

za účelné spojiť
techniku a kultúru
takýmto spôsobom
a po nákupe dronu
sme sa rozhodli,
že
spracujeme
historické pamiatky
mesta
z
vtáčej
p e r s p e k t í v y
v rámci projektu,“
informoval
nás
o projekte jeden
z jeho vedúcich.
Marek Kepka mal na
starosti spracovanie
kultúrno-historického pozadia fotomateriálu
a prípravu výstavy. Technickú časť mal na
starosti Kristián Šoóky, ktorý na gymnáziu
učí matematiku, fyziku a informatiku:
„V rámci hodín informatiky sme so
študentmi chodili na túry, počas ktorej sa
zoznamovali s ovládaním drona, princípmi
jeho fungovania, naučili sa orientovať
v GPS-súradniciach a v neposlednom
rade si osvojili často sa meniacu
legislatívu prevádzkovania dronov. Po
terénnej činnosti sme pristúpili k úprave
materiálu, v rámci ktorej sme aj dopĺňali
výstavu o nové prvky: spracúvali sme
videá, ktoré sme umiestnili na internet
a odkazy na ne sme umiestnili na
výstavné panely vo forme QR kódu.“
Ako učitelia zistili, projekt prispieva
k zaplneniu určitého nedostatku, pretože
časť obyvateľov mesta aj gymnazistov
má
medzery
vo
vedomostiach
o kultúrno-historických pamiatkach
mesta, ako aj v tom, ako sa osobnosti,
zvečnené v sochách na verejných
priestranstvách, viažu k Želiezovciam.

Navyše projekt môže mať aj ďalšie benefity:
„Ako predseda OZ Sacher vidím, že dronová
technológia má prínos aj z hľadiska nášho
združenia. Práve sa usilujeme upraviť
oplotenie a nádvorie Sacherovho domu
a vďaka snímkam z dronu máme k dispozícii
letecké snímky, ktoré nám značne uľahčia túto
činnosť.“
Podľa riaditeľky Kataríny Cserbovej je
takýto projekt výhodný pre gymnázium aj
študentov z viacerých hľadísk. „Na jednej
strane využíva technické aj kultúrno-historické
znalosti študentov, na druhej strane výsledok
ich práce je využiteľný aj nad rámec
samothého projektu. Máme viacero nápadov,
ako ho ďalej rozvíjať a podobné možnosti
vidíme aj v ďalších našich projektoch.“ Ako
Kristián Šoóky dodal, okrem práce s dronom
majú takéto skúsenosti aj s 3D tlačiarňou,
s ktorou vyrobili dobové lampy pre miestne
občianske združenie. Podobné skúsenosti
si v želiezovskom gymnáziu sľubujú aj od
projektu virtuálnej reality a plánovaných
aktivít v oblasti robotiky.
(ik)

6 Želiezovský spravodajca

december 2021

ANKETA
V predvianočnej ankete sme sa našich
spoluobčanov spýtali na to, ako prežívali
uplynulý rok. Potvrdilo sa, že ako pre
väčšinu spoločnosti, ústrednou témou
aj našich respondentov bola pandémia,
ktorú každý prežíval a svoje skúsenosti
spracovával po svojom. No popritom
sme si žili svoje životy, popretkávané
radosťou aj smútkom, úspechmi a
zážitkami. Sme o rok starší a snáď o
ročné skúsenosti aj múdrejší. Naozaj? Z
niektorých odpovedí vyplynulo, že áno.
Dezider Porubský: Myslím si, že veľa
ľudi sa v tejto ankete zameria na COVID.
No ja som sa tejto „problematike“
vyhýbal. Nie preto, že mi je ľahostajná.
Skôr preto, že v živote sa treba zamerať
na dôležitejšie veci, ako sa zbytočne
stresovať a nasávať negatívne alebo
polopravdivé informácie. Okrem pár
nariadení, ktoré ma obmedzovali, som
mal úplne normálny rok. Všetko šlo ako
malo, v práci i v sukromí.
Oxana Botková: Rok 2021 sa začal pisať
tak na 50 %, no na leto sa to rozbehlo:
dcéru zobrali na medicínu, druhú do
gymnázia... samé úspechy. Ale sa hovorí,
dlho sa na dobré tešiť nemôžeš. Potom
som sa dala zaočkovať a dostala som
trombózu. Odvtedy všetko ide dolu
vodou.
Zuzana Lešťan: Rok 2021 je ako jedna
veľká húsenková dráha. Previezli sme sa
na nej rokom plným stresu, viac ako po
iné roky, plným neistoty, bezmocnosti,
obáv, strát aj „vytriezvenia“. Ovplyvnil
všetky oblasti môjho života. Všetkých sa
nás dotýka rovnaký problém, niekoho
viac, niekoho menej. Všetci však máme
svoje názory a tento rok som sa naozaj
naplno naučila rešpektovať názory iných.
V minulosti som sa hádala za „svoju”
pravdu, dnes sa na to dívam inak,
naučila som sa nás brať ako celok a ľudí
nerozdeľovať. Stratila som, ale aj som
získala. Som silnejšia. Želám všetkým viac
pokory, viac radosti zo života a hlavne
veľa síl.
Tereza G.: Rok 2021 bol oveľa ťažší ako
rok 2020. Sme rodina s malým dieťaťom
viazaným na diétu. Obmedzenie pohybu
bolo pre nás strašné. Len veľmi ťažko
sme vedeli malému zabezpečiť špeciálne
potraviny, keďže sa nedalo cestovať a cez
e-shopy na Slovensku sa pre neho nedá
kúpiť takmer nič. Ja som bola dlho na home
office a aj napriek tomu, že sme boli okrem
minimálnej návštevy predajní potravín iba
doma, stretli sme sa s vírusom COVID-

19 ako prineseným suvenírom z práce.
Našťastie sme to ako rodina prekonali. Dali
sme sa zaočkovať. Dúfame, že sa už všetko
zmení k lepšiemu a čoskoro sa budeme
môcť vrátiť k „normálnemu” životu.
Lenka Kútiová: Tento rok sa začal
covidom, pokračoval ťažkosťami a stratami.
Dala som sa zaočkovať napriek svojmu
presvedčeniu a chcem veriť, že aspoň v
práci sa mi bude dariť tak ako doteraz. Pre
mňa to nebol dobrý rok.
Jaroslav Csuvara st.: Ťažko hovoriť o roku
2021. Bol to zas jeden z tých chaotických
rokov. Pol roka vo Švédsku v robote, úplná
pohoda, pokoj, pravý opak toho, čo je
na Slovensku. Krásna dovolenka v lete
na Slovensku. COVID ma už pripravil
testovaním o 700 eur. Jedno je isté: som
zdravý a očkovať sa nedám. Prajem zo
srdca veľa zdravia, lebo keď bude zdravie
bude aj šťastie, láska, spolužitie.

Richard Kovács: Rok 2021 bol pre mňa
katastrofou. Klamú ľudí, vytvorili pre
nich problém a núkajú vraj jedinečné
riešenie. Nech si problém a riesenie niekam
strčia. Moje deti sú zdravé aj budú, lebo
nepodporujeme tento hlúpy sebecký a
chorý systém.
Ján Dulai: Voľnosť je síce obmedzená,
ale rodinný život mám super, trávim veľa
času so synom v prírode, napr. na rybách.
Zaznamenal som aj pracovný úspech v
podobe zvýšenia hodinovej mzdy. V meste
sa nedá robiť nič, šport je bieda, kultúra
nula bodov a turistika tiež. Keby tu nebola
rieka, nedá sa tu robiť nič.
Tímea Arvajová: Rok 2021 sme
prežili v zdraví, mala som skôr obavu
o svojich rodičov. Straty sme mali veľké
pre pandémiu, ale pre mňa nebolo nič
dôležitejšie ako zdravie.
(OP, spracoval: ik)

Pre rozvoj
pohybovej kultúry detí

Materská škola Hopsasa v Mikule sa podľa riaditeľky Margaréty Adamčekovej dlhodobo
hrdí svojou špecializáciou na telovýchovné aktivity a dôrazom na pobyt detí na čerstvom
vzduchu. Súčasné počasie pobytu vonku až tak nepraje, avšak po rozšírení pôvodných
priestorov o novú prístavbu a celkovej rekonštrukcii škôlky je viac miesta na pohyb aj
vnútri budovy. Slúži na to veľká telocvičňa s bohatým a kvalitným vybavením. Jej časť získala
MŠ Hopsasa z úspešného grantu. „Reagovali sme na výzvu ministerstva školstva, určenú pre

predškolské zariadenia s rozšírenou kapacitou. Keďže od septembra je predprimárne vzdelávanie
povinné, mestá a obce mohli požiadať o didaktické pomôcky v hodnote do 10 tisís eur. Z grantu
sme nakúpili množstvo pomôcok, určených na rozvoj pohybovej kultúry, najmä vo forme
vybavenia telocvične, ale aj hračky a nábytok,“ informovala nás riaditeľka, ktorá pohybové
aktivity prežívala s rovnakým nadšením ako detičky okolo nej.
(ik)
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Ocenenie Zlaté pšeničné zrnko
pre Esteru Juhászovú
Záujmové združenie maďarských žien
zorganizovalo 30. novembra už 16.
Stretnutie žien Karpatskej kotliny, ktoré
sa uskutočnilo v budapeštianskom
Divadle Idy Turay. Na podujatí udelili
viacero ocenení, medzi nimi cenu pre
zahraničnú osobu Zlaté pšeničné zrnko
za rok 2020, ktorú získala zakladateľka
Ľudového tanečného súboru Kincső
Estera Juhászová.
Predsedníčka združenia Kinga Szőnyi
vyzdvihla, že vlani pre pandemickú
situáciu nemohli byť ocenenia odovzdané,
a tak v tomto roku si ich prebrali ocenení
za oba roky. Počas programovo bohatého
galavečera boli odovzdané ocenenia
Zlaté pšeničné zrnko, ako aj ocenenia Za
záchranu maďarských rodín v Karpatskej
kotline za roky 2020 a 2021.
Gestorka podujatia Eszter Vitályos, štátna
tajomníčka pre rozvojovú politiku EÚ
povedala, že maďarský jedinečný systém
podpory rodín umožňuje maďarským
ženám venovať sa výchove dieťaťa a
potom sa zodpovedne rozhodnúť o návrate
do sveta práce podľa svojich kariérnych
preferencií. Vďaka tomu sa ženy v Maďarsku
cítia bezpečne a podporované.
Esteru Juhászovú navrhla na ocenenia

duchovná reformovanej cirkvy v Šalove
Erika Ambrusová, ktorá napísala aj laudáciu.
Žiaľ, ani navrhovateľka, ani ocenená sa
podujatia nemohli zúčastniť osobne, pripojili
sa iba online. Táto situácia však umožnila,

že laudáciu prečítal herec Armand
Kautzky, držiteľ Ocenenia Mari Jászai,
ktorého mnohí poznajú ako maďarský
hlas Jamesa Bonda.
V laudácii nazvali Esteru Juhászovú
paňou vyučovania ľudového tanca na
južnom Slovensku, ktorá svoj život venuje
mládeži, ktorej nadšene odovzdáva
tanečné, životné a morálne hodnoty.
„Tieto hodnoty sú charakterizujúcimi
elementmi jej osobného života. Estera
nie je falošne skromná, ale ani sa nepýši
uznaniami. Najväčším uznaním pre ňu
je láska. Jej strhujúca osobnosť vzbudí
uznanie v každom človeku.“
Keďže ocenená nebola osobne prítomná,
ocenenie prevzal jej syn Sándor Juhász.
Ocenenie Zlaté pšeničné zrnko si ďalej
prevzali: klinická psychologička prof.
dr. Emőke Bagdy, učiteľka hudby Ilona
Gróh, zakladateľka Ringató (Maďarsko),
predsedníčka Spolku matiek v Csíki
Beáta Tiboldi (Rumunsko). Ocenenie Za
záchranu maďarských rodín v Karpatskej
kotline si prevzali: farár z Tóthfalu Jenő
Utasi (Srbsko) a predsedníčka Združenia
rodinných organizácií v Karpatskej kotline
Zsuzsanna Márton (Rumunsko).
Ákos Csonka

Na rodnú dedinu nezabudla ani na svetových pódiách
V krásny septembrový deň som zažila
krásny koncertový zážitok. Vystúpenie
zorganizovala speváčka Eva Bodorová vo
svojej rodnej obci – Hontianskej Vrbici.
Okrem nej tam vystúpil operný spevák
Otto Klein, v súčasnosti primátor Nových
Zámkov, Bianka Bede z Budapešti, Roman
Krško zo Štúrova, hudobný sprievod
zabezpečil
Symfonický
orchester
v
Dunakeszi pod vedením Pála Farkasa,
ktorého na dirigentskej pozícii na niekoľko
skladieb vystriedal Jozef Katrák.
Práve odtiaľ, z Hontianskej Vrbice začala
Eva Bodorová svoju profesionálnu púť do
sveta opery. Spievať začala už ako 11-ročná.
Talentované dievča zasvätila do čarovného
sveta hudby učiteľka spevu Margita
Grébnerová. Eva bola členkou Detského
zboru Franza Schuberta pod vedením Gézu
Horvátha, kde ďalej rozvíjala svoje spevácke
schopnosti.
V štúdiách
pokračovala
na bratislavskom konzervatóriu, ktoré
jej otvorilo dvere na ceste k svetovým
javiskám.
Napriek svojmu mladému veku a vďaka

svojmu talentu účinkovala už v mnohých
štátoch sveta, okrem iných v Česku, Rusku,
Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Rumunsku,
ale aj za oceánom v Spojených štátoch.
Napriek vyčíňajúcej pandémii pravidelne

nacvičuje a účinkuje. Nedávno uviedli
v Košickom národnom divadle operu
Gaetana Donizettiho: Roberto Devereux,
kde Eva hrá kráľovnú Alžbetu I.
Zaujímavosťou tejto roly je, že na mnohých
pódiách sveta ju hrala a spievala nedávno
zosnulá Edita Grúberová. „Okrem iných aj
z tohto dôvodu je táto rola pre mňa veľkou
poctou. Taktiež množstvo ponúk, ktoré
dostávam, vnímam ako poctu. Za najväčšiu
výzvu z nich považujem rolu kráľovnej noci
v opere W. A. Mozarta: Čarovná flauta. Cítila
som sa mimoriadne poctená a ponuku som
prijala,“ hovorí speváčka, ktorá má vďaka
návšteve tunajšej základnej školy vrelý
vzťah k Želiezovciam.
V budúcom roku, ak všetko pôjde podľa plánov,
bude účinkovať v Japonsku, kde sa predstaví
v 12 mestách. Okrem toho ju čaká rola v
Donizettiho opere Lucia z Lammermooru.
I keď je len na začiatku svojej kariéry, môže
si vyberať z množstva európskych ponúk
a urobí všetko pre to, aby sa výzvam postavila
zoči-voči. V tom jej želáme mnoho úspechov
a vytrvalosti.
Eva Frenková

8 Želiezovský spravodajca

december 2021

Schubert sa vrátil do parku
1→

autorom novej busty. „Keďže Drahomír Prihel
je tiež akademický sochár, rovnako ako bol jeho
otec, ponúkala sa myšlienka na zhotovenie novej
busty od autora s rovnakým
menom. Našou požiadavkou
bolo, aby bola úplne rovnaká
ako pôvodné dielo, vrátane
detailov, škrabancov či
drobných chybičiek.”
Všetky potrebné úkony
obstarania a osadenia
diela
zabezpečovalo
mesto. „Vytvorili sme na
to finančný rámec na úkor
iných investícií vo výške asi
8 tisíc eur. Úrad zabezpečil Niekoľko rokov po odcudzení pôvodnej busty
právne rámce, vyhotovenie z parku dalo mesto vyhotoviť novú bronzovú
zmluvy aj prepravu z bustu Franza Schuberta, ktorú umiestnilo pred
Bratislavy.
Prípravu pamätnou izbou, dnešným múzeom. Autorom
diela, odovzdaného v júni 2000 bol Peter
Nová busta je na nerozoznanie od pôvodnej, má však jednu podstavca a osadenie busty Mészáros.
nespornú výhodu: v zberných surovinách za ňu nezaplatia nič, sme riešili vlastnými silami
a prostredníctvom
keďže je z epoxidu
Nápis na vnútornej strane hovorí o tom, že pôvodnú aj
mestskej spoločnosti
novú bustu zhotovil akademický sochár Prihel. V prvom
Prihel. Podľa jeho sadrového modelu r. 2021 Eurospinn,” informoval nás primátor
prípade Bohumír, v druhom jeho syn Drahomír.
zrealizoval jej náhradu z epoxidu jeho syn, Ondrej Juhász.
akad. sochár Drahomír Prihel.”
Jedinou, avšak výraznou odchýlkou
Umelca na internete našiel a skontaktoval medzi pôvodným a novým dielom je
správca želiezovského múzea a mestský materiál, z ktorého je vyrobený. Kým
poslanec Pavel Polka. „Keď som ho oslovil, poslal pôvodná busta z roku 1967 bola z
mi kompletnú dokumentáciu pôvodného diela bronzu, nové dielo je z epoxidu, ktorý
vrátane poznámok o tom, akí umelci tvorili svojho pokrýva iba tenký bronzový povlak.
času komisiu, ktorá rozhodla o mieste pamätníka Pre každý prípad, aby neskončilo ako
so Schubertovou bustou v rámci parku,” hovorí jeho predchodca. Busta bola osadená
správca múzea o nadviazaní kontaktu s začiatkom decembra.
(ik)
strane je totiž nápis: Bustu Schuberta vytvoril
r. 1967 z bronzu akad. sochár Bohumír

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád ZŠ Želiezovce
2.A
LILIANA GYŐRI - Všetkovedkov učeň;
Čitateľský oriešok; Výtvarné súťaže;
Hviezdoslavov Kubín - triedne kolo
PAULÍNA LASZABOVÁ - Všetkovedkov
učeň; Výtvarné súťaže; Hviezdoslavov Kubín
- triedne kolo
2.B
LILIEN HEGEDŰŠOVÁ – Všetkovedko;
Matematický klokan; Hviezdoslavov Kubín
- triedne kolo
TEREZA NOVÁKOVÁ – Všetkovedko
školy; Matematický klokan
NATÁLIA AMBRÚZOVÁ – Všetkovedko;
Hviezdoslavov Kubín - triedne kolo;
Matematický klokan
OLIVER PÚČEK – Všetkovedko;
Matematický klokan
2.C
ZOE ADAMCSEK – Všetkovedkov
učeň; Klokanko; Čitateľský oriešok;
Enviropátračky – zapojená; Výtvarné súťaže

– zapojená
ELLA ROSE KASZMÁN – Všetkovedkov
učeň; Klokanko; Čitateľský oriešok;
Enviropátračky – zapojená; Výtvarné súťaže
– zapojená
PETER MOLNÁR – Všetkovedkov
učeň; Klokanko; Čitateľský oriešok;
Enviropátračky – zapojený; Výtvarné súťaže
– zapojený
MARTIN OPAVSKÝ – Všetkovedko;
Klokanko; Čitateľský oriešok;
Enviropátračky – zapojený; Výtvarné súťaže
– zapojený
3.A
LUCIA CSONTOSOVÁ – Pytagoriáda
– úspešný riešiteľ; Hviezdoslavov Kubín;
Výtvarné súťaže
SAMUEL DULAI – Všetkovedko;
Pytagoriáda; Hviezdoslavov Kubín;
Výtvarné súťaže
EMA HOSTAČNÁ – Pytagoriáda;
Hviezdoslavov Kubín; Výtvarné súťaže

REBEKA MIA ŠPIRKOVÁ – Všetkovedko;
Pytagoriáda; Výtvarné súťaže
3.C
MATEJ BIELIK – Všetkovedko; Pytagoriáda
– úspešný riešiteľ; Klokanko; Hviezdoslavov
Kubín – triedne kolo; Výtvarné súťaže
MICHAELA ŠONKOĽOVÁ – Všetkovedko;
Pytagoriáda – úspešný riešiteľ; Klokanko;
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo;
Výtvarné súťaže
OLIVER NAP – Pytagoriáda – úspešný
riešiteľ; Všetkovedkov učeň; Klokanko;
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo
LUCIA POPELKOVÁ – Všetkovedko;
Pytagoriáda; Hviezdoslavov Kubín;
Výtvarné súťaže
4.A
FILIP BORKA – Pytagoriáda – úspešný
riešiteľ; Klokanko
EMA ŠÁRIKOVÁ – Všetkovedkov učeň;
Klokanko; Pytagoriáda; Hviezdoslavov
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45 rokov kynológie v Želiezovciach
(Pokračovanie)
V roku 1981 sa podarilo od Štátnych
majetkov Veľký Dvor získať vyradený
vagón úzkokoľajky, ktorým sa dovtedy
zabezpečoval prevoz detí z Veľkého

Členovia klubu v r. 1979...
Dvora a Karolíny do Základnej školy v
Želiezovciach.
Z tohto starého, rozbitého vagóna sa za 5
mesiacov obetavej práce podarilo vytvoriť
klubovňu Kynologického klubu, ktorá
slúži svojmu účelu až do dnešného dňa.
Prvé skúšky z výkonu podľa kategórie ZM
(základné minimum) a SVV-1 (skúšky
všestranného výkonu), boli usporiadané
30. apríla 1983. Zúčastnilo sa ich 9

psovodov z domáceho klubu a jeden
psovod z Bratislavy. Rozhodcom skúšky
bol Pavol Šarmír z Bratislavy. Na skúške
obstálo 5 psov z deviatich.
V roku 1991 po zrušení Zväzarmu,

primátora mesta Želiezovce a rôzne
zaujímavé kynologické súťaže, ktorých sa
zúčastňovali psovodi z celého vtedajšieho
Západoslovenského kraja od Bratislavy,
Piešťan, Nitry a blízkeho okolia.

...a 1. mája 1980.
autoškoly
Mikula,
sa
klubovňa
presťahovala
do
priestorov
Poľnohospodárskeho družstva Mikula
pri čerpačke na Hrone, kde pôsobí do
dnešného dňa. Od uvedeného roku
prebiehali na cvičisku každoročne
skúšky všestranného výcviku podľa vtedy
platného skúšobného poriadku SVV-1 a
IPO - 1, Okresná kynologická liga podľa
SVV-1, Zimný obranársky pretek o cenu

Súťaže prebiehali každoročne až do
roku 2006, kedy bol zaznamenaný
pokles záujmu psovodov o takéto akcie,
(pravdepodobne z dôvodu finančnej
náročnosti tohto koníčka), ale výcvik
prebiehal naďalej, čo už je spomínaných
45 rokov existencie tohto klubu.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Pavol Ivan,
predseda kynologického klubu

Ladislav Sokol vyznamený futbalovým zväzom
Želiezovský šport zaznamenal ďalší úspech
v podobe ocenenia dlhoročného člena
futbalového
oddielu
MŠK
Želiezovce.
Koncom
novembra
sa
konala
výročná
schôdza
Oblastného
futbalového
zväzu
v Leviciach, na ktorom
ocenili
viacerých
športovcov
okresu.
Medzi
ocenenými
bol aj Ladislav Sokol,
dlhoročný hráč, tréner,
bývalý predseda MŠK.
Pamätnú
plaketu
získal pri príležitosti
okrúhleho jubilea za
dlhoročnú
obetavú
činnosť
funkcionára.
Ocenenie si prevzal od
predsedu ObFZ Levice
Františka Urbána, na
podujatí boli prítomní
a nášmu spoluobčanovi zagratulovali aj
predseda SFZ Ján Kováčik a predseda ZsFZ
Ladislav Gádoši.
„S futbalom som začal veľmi skoro vo

Svodove, odkiaľ pochádzam. Od svojich
12 rokov som hral za miestne družstvo.

čomu zodpovedá súčasná 3. liga. Po návrate
domov som pokračoval vo Svodove, ale
vďaka pánovi Gyürkymu som sa o dva
týždne neskôr ocitol v Želiezovciach,
kde som odohral rozhodujúcu časť svojej
futbalovej kariéry. Tri roky som pôsobil
v Leviciach a ku koncu aktívnej činnosti
aj v Pohronskom Ruskove a Jure nad
Hronom,“ zrnul svoju aktívnu futbalovú
kariéru Ladislav Sokol, ktorý pôsobil
takmer desaťročie ako predseda klubu
a už mnoho rokov trénuje spolu s Tiborom
Rotíkom
najmenších
želiezovských
futbalistov v prípravke. Po mnohých rokoch
a skúsenostiach v miestnom športe hovorí
o funkcionároch s veľkým rešpektom.
„Treba si vážiť všetkých, ktorí pracujú pre
futbal, robia to vo voľnom čase bez nároku
na odplatu. Je jednoduché sedieť za pivom
a kritizovať, ale týždeň čo týždeň to robiť je
naozaj tvrdá práca.“
(ik)
FUTBAL

Na strednej škole som hrával krajskú
súťaž v Česku, potom vo veku 17 rokov
som prestúpil do družstva dospelých ČH
Holešov, ktorá tiež pôsobila v krajskej lige,

V. liga – dospelí – Východ
Želiezovce – Komjatice 3:0 (2:0)
K. Tóth, R. Müller, R. Šál
(r)
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Zselízi előadó
egy bécsi konferencián
Polka Pál, a zselízi múzeum vezetője, a
városi képviselő-testület tagja október 13án Bécsben egy konferencián vett részt, ahol
a Sacher Hotel előkelő márványtermében
előadást tartott Franz Schubert zselízi
tartózkodásáról. „A száz férőhelyes
teremben teltház volt, ami azt bizonyítja,
hogy az osztrákok őszintén érdeklődnek a
téma iránt. A Sacher Hotel ünnepi termében
megtartott konferencia résztvevőit az

Budovanie bezbariérových priechodov pokračuje v uliciach mesta naďalej. Od 23. novembra
prejdeme bezbariérovo aj na priechode cez Sacherovu ulicu pri hlavnej ceste.
Folytatódik

a

városi

gyalogos-átkelőhelyek

akadálymentesítése.

akadálymentesen jutunk át a Sacher utca főút melletti átkelőjén is.

November

23-tól

(fotó: ik)

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád ZŠ...
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Kubín – 1. miesto triedneho kola;
Človek na Orbite – 1. miesto; Čitateľský oriešok
MATEJ BOHDANECKÝ – Pytagoriáda;
Všetkovedkov učeň; Klokanko
SEBASTIÁN NÉMETH – Pytagoriáda;
Všetkovedkov učeň; Klokanko
VIKTÓRIA HORVÁTHOVÁ – Pytagoriáda;
Všetkovedkov učeň; Klokanko
4.B
LARA KUKURA – Pytagoriáda – úspešný
riešiteľ; Klokanko; Všetkovedkov učeň
NELA ZIMOVČÁKOVÁ – Pytagoriáda;
Klokanko; Všetkovedkov učeň; Čitateľský
oriešok
BIANKA HALGAŠOVÁ – Klokanko;
Všetkovedkov učeň; Čitateľský oriešok
REBEKA HUBERTOVÁ – Klokanko;
Všetkovedkov učeň; Čitateľský oriešok
5.A
MARTIN CEBO – Geografická olympiáda
– kategória G - 1. miesto
ADAM RÚFUS – Geografická olympiáda
– kategória G - 8. miesto
6.A
NORBERT BORDÁN – Čo vieš o hviezdach
- 3 . miesto okresného kola, postup na krajské
kolo
SIMONA HANULOVÁ – Technická
olympiáda – kategória B - 2. miesto okresného
kola
6.B
MARÍNA NEVIĎANSKÁ – Geografická
olympiáda – kategória F - 14. miesto; Čo vieš o
hviezdach - 4. miesto okresného kola
LARA ŠÁNDOROVÁ – Biologická olympiáda
– botanika – okresné kolo 6. miesto
NOÉMI TALIGOVÁ – Biologická olympiáda

– botanika – okresné kolo 7. miesto
7.A
TIBOR GURVAI – Geografická olympiáda
– kategória F – 26. miesto – úspešný riešiteľ
7.C
LUCIA MOKOŠOVÁ – Geografická olympiáda
– kategória F – 17. miesto – úspešný riešiteľ
8.A
PATRÍCIA BIELA – Geografická olympiáda
– kategória E – 14. miesto – úspešný riešiteľ
9.A
SIMONE HORHÍOVÁ – Hodžov novinový
előadás végén nemcsak hogy meghívtam
článok – celoslovenská literárna súťaž
Zselízre, hanem a Zselízi Városi Hivatal,
– strieborné pásmo; Biologická olympiáda
a Betti cukrászda valamint a Castellum
– zoológia – okresné kolo 7. miesto
ZELIZ polgári társulás által felajánlott
EMA GUBÍKOVÁ – Dejepisná olympiáda
apró ajándéktárgyakat is hazavihettek”
– kategória C – okresné kolo 1. miesto, krajské
– mondta el a zselízi helytörténész, aki bécsi
kolo 1. miesto, celoslovenské kolo – kat. C – 6.
látogatásakor megtekintette a világhírű
miesto – úspešný riešiteľ
zeneszerző szülőházát és lerótta tiszteletét
KRISTIÁN GUBÍK – Technická olympiáda
Schubert sírjánál is.
kategória A – okresné kolo 1. miesto, krajské
(ik, fotó: Polka Pál archívuma)
kolo – kategória A – 14. miesto
JACK ALEXANDER
Želiezovský spravodajca
FEKETE – Chemická
Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
olympiáda – 5. miesto
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
okresného kola, postup na Šéfredaktor: Ladislav Levicky
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
kraj, 32. miesto krajského Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
kola – úspešný riešiteľ
Tlač: Regra Kovan, Štúrovo
KARIN MÉSZÁROŠOVÁ Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
– Biologická olympiáda
Zselízi Hírmondó
– 4. miesto okresného
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata,
nyilvántartási szám: 00 307 696
kola
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
9.B
Főszerkesztő: Levicky László
SOŇA GUTYANOVÁ
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70,
– Dejepisná olympiáda
e-mail: 93701@pobox.sk
– kategória C – okresné
Nyomda: Regra Kovan, Párkány
kolo 7. miesto
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

30. 11. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

506 519,30 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

104 440,70 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 821 616,80 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

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)

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 121

..

(21-07)

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
VŠETKO
• polystyrénové lišty, rozety
ZA SUPER
• prechodové a schodové lišty
Pozor! Zmena adresy.
Presťahovali sme sa na adresu: Svodov 121

od 13. 12. pri Modrých bu�koch

vedľa Lidla,
Mierová 17, Želiezovce.

Možnosť ryby očis�ť
aj doviesť k vám domov.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 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: 21. decembra.
Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová,
Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova,
Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35: 22. decembra.
Z obchodov: 23. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

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

Olrinková, Lucia: Ako slaný karamel (Marenčin 2021)
Ema má stabilnú prácu, svojského priateľa, ktorý je aj jej šéfom a
mladšieho brata, o ktorého sa stará. Všetko sa však zmení, keď sa s
ňou rozíde frajer a ona príde o prácu.
Karika, Jozef: Hlad/Smäd (Ikar 2021)
Neprirodzene vysoký muž s kufrom, v ktorom sa
ukrývajú tie najhoršie nočné mory, brutálny vrah v
žltej vetrovke, strašidelná maska zo starej vrecoviny...
Mrazivé rozprávanie zachytáva storočie prízračnej histórie
vrchu Čebrať a blízkeho Ružomberka.
Sperring, Mark: Najkrajší dar na svete (Ikar 2020)
Nádherná vianočná rozprávka o sile a čare skutočného
priateľstva. Ráno po Štedrom dni leží pod stromčekom nádherne
zabalený darček. Nepatrí však Eme ani Mackovi. A tak sa spolu
vyberú hľadať majiteľa záhadného balíčka. Na začiatku cesty
vôbec netušia, že je to ten najkrajší dar na svete.

Info na tel. č.: 0917 953 681

Vývoz triedeného odpadu v r. 2021

NAJVAČŠÍ VÝBER

CENY

(kapor, amur, sumec, šťuka)

(21-10)

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

-

Vianočný predaj rýb

Očná optika Optosan

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

-

Bódi, Attila: Pax (Jaffa, 2020)
Isten létezik. A sokszor vitatott kijelentést ezúttal váratlan módon
tudósok teszik. Egy egyetemi kutatócsoport áll elő a szenzációs
felfedezéssel: matematikai módszerekkel sikerült bizonyítaniuk,
hogy világunknak van teremtője, és itt jár köztünk.
Fabian, Janka: Julie könyvkuckója (Libri, 2020)
A könyvárus lány című regényben megismert Julcsi elvesztette
szüleit az 1956-os forradalomban, nővére, Gitta pedig nyomtalanul
eltűnt. Amerikában talál új otthonra, családra és igaz barátnőre, A
két lány együtt éli meg a kamaszkor örömeit és bánatait, és vág
neki a felnőtt létnek.
Leiner, Laura: Mindig karácsony (L&L, 2019)
Karácsony. A bevásárlóközpont forgatagában, december 23-án
három lány egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor,
amikor egy prank videónak köszönhetően 14:59 perckor hirtelen
leáll a szerkezet.
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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A kinológia 45 éve Zselízen
(Folytatás)
1981-ben a nagypusztai állami gazdaságtól
kaptak egy kiselejtezett, keskeny nyomtávú
vasúti
vagont,
amellyel
korábban
Nagypusztáról és Karolináról szállították a

A klub tagjai 1979-ben...
gyerekeket a zselízi alapiskolákba.
Az öreg, szétvert vasúti kocsiban áldozatos
munkával öt hónap alatt sikerült kialakítani
a Kinológiai Klub klubhelyiségét, amely a
mai napig használatban van.
Az első vizsgákat két kategóriában tartották:
alap engedelmesség (ZM) és sokoldalú
feladatok elvégzése (SVV1). A vizsgát 1983.
április 30-án tartották, kilenc kutyás vett
rajta részt a hazai klubból és egy jelentkező

Pozsonyból. A vizsgán a pozsonyi Pavol
Šarmír bírálta a résztvevők teljesítményét.
A kilencből 5 kutya állt helyt.
1991-ben a Zväzarm mikolai autóiskola
épületének elhagyása után a klubház

érdekes kinológiai versenyeket is rendeztek,
melyeken a közeli környék kutyásain kívül
részt vettek a Nyugat-szlovákiai kerületből
érkező résztvevők Pozsony, Pöstyén és
Nyitra környékéről.

...és 1980. május 1-jén
átköltözött a mikolai mezőgazdasági
szövetkezet területére, a Garam melletti
szivattyúállomás mellé, és a mai
napig itt működik. Az említett évtől a
gyakorlótéren minden évben tartottak
sokoldalúsági vizsgáztatást az SVV-1
és az IPO-1 standardok szerint, járási
versenyeket, megtartották a Zselíz város
polgármesterének serlegéért kiírt téli
védelmi versenyt, továbbá különféle

A versenyeket évente megrendezték
egészen 2006-ig. Azt követően csökkent
a kutyakiképzők hasonló rendezvények
iránti érdeklődése (valószínűleg amiatt,
hogy ez a hobbi nagyon költséges), de a
kiképzés továbbra is folytatódott a klub
egész 45 éves létezése alatt.
(A befejezés lapunk következő számában.)
Ivan Pál,
a kinológiai klub elnöke

Sokol Lászlót kitüntette a labdarúgó-szövetség
A zselízi sport újabb sikert könyvelhetett el,
miután a városi sportklub tagja a labdarúgószövetség elismerésében részesült. November
végén tartotta a Lévai Területi Labdarúgószövetség
éves
taggyűlését, amelyen a
járás több sportolóját
tüntették ki. Köztük
volt
Sokol
László
is, a Zselízi Városi
Sportklub játékosaként
és
edzőjeként
és
klubelnökeként
is
ismerhetünk.
Az
emlékplakettet Urbán
Ferenc,
a
területi
szövetség elnöke adta
neki át 60. születésnapja
alkalmából és sokéves
tisztségviselői
m u n k á j á n a k
elismeréseként.
A
kitüntetetteknek
Ján
Kováčik, a Szlovák
Labdarúgó-szövetség
elnöke, és Ladislav Gádoši, a Nyugatszlovákiai Labdarúgó-szövetség elnöke is
gratulált.

„Korán kezdtem futballozni szülőfalumban,
Szódón. 12 éves koromban már játszottam
a helyi korosztályos csapatban. A
középiskolában Csehországban kerületi

mai 3. ligának felel meg. Hazatérésem után
Szódón folytattam, de Gyürky Sándornak
köszönhetően két héttel később már Zselízen
rúgtam a bőrt, ahol aktív sportkarrierem
nagy részét töltöttem. Három éven át Léván
az 1. szlovák ligában szerepeltem, majd az
aktív pályafutásom levezetéseként Oroszkán
és Garamszentgyörgyben is játszottam”
– foglalta össze sportolói karrierjét Sokol
László, aki csaknem egy évtizeden keresztül
volt a helyi VSK elnöke, és hosszú évek óta
edzi Rotík Tiborral együtt a legfiatalabb
zselízi labdarúgókat. A helyi sportban
megszerzett
sokéves
tapasztalatára
támaszkodva elismerően szólt a sportban
tevékenykedő tisztségviselőkről: „Meg kell
becsülni mindenkit, aki a labdarúgásért
dolgozik a szabadidejében és fizetségre
való igény nélkül. Egyszerű a sör mellett
kritizálni, de hétről hétre dolgozni nem
könnyű feladat.”
(ik)
LABDARÚGÁS

szinten játszottam, majd 17 éves koromban
már a felnőttek között a ČH Holešov
csapatában szintén kerületi szinten, ami a

V. liga – felnőttek– kelet
Želiezovce – Komjatice 3:0 (2:0)
K. Tóth, R. Müller, R. Šál
(r)
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Schubert visszatért a parkba
volt, adódott az ötlet, hogy
készítsen el egy ugyanolyan
mellszobrot. A feltételünk
az volt, hogy teljesen azonos
legyen az eredeti alkotással,
beleértve az apró részleteket,
karcolásokat, vagy akár a
hibákat is.”
A mű beszerzésével és
elhelyezésével kapcsolatos
teendőket a város vállalta
fel. „Más beruházások
rovására biztosítottuk a kb.
8 ezer eurós keretet. A városi
A parkból néhány évvel ezelőtt ellopott eredeti
hivatal dolgozta ki a jogi
mellszobor helyett a város új Franz Schubertkereteket, a szerződéseket,
mellszobrot készíttetett bronzból, amelyet
és szállította Zselízre a
Az új mellszobor egy az egyben a régi mása, van azonban egy szobrot. A mű alapzatának a Schubert-emlékszoba, mai múzeum előtt
helyeztek el. A 2000 júniusában átadott mű
vitathatatlan előnye: a színesfém-hulladéktelepen nem fizetnek érte helyreállítását, majd
a
alkotója Peter Mészáros volt.
semmit, mivel epoxidgyantából készült.
mellszobor
elhelyezését
készítette. Másolatát a mű gipszmintája alapján
saját erőből és az
2021-ben fia, Drahomír Prihel szobrászművész Eurospinn segítségével biztosítottuk” A belső oldalon található felirat arról árulkodik, hogy
epoxidgyantából készítette.”
– tájékoztatott Juhász András az eredeti és az új mellszobrot is Prihel szobrászművész
készítette. Az első esetben Bohumír, a másodikban fia,
A művészt az interneten Polka Pál, a zselízi polgármester.
múzeum vezetője, városi képviselő találta Az egyedüli, ám jelentős különbség Drahomír.
és szólította meg. „Amikor felvettem vele a az eredeti és az új mű között maga
kapcsolatot, elküldte nekem az eredeti alkotás az anyag, amiből készült. Míg az
teljes dokumentációját, beleértve az olyan a 1967-es szobor bronzból készült, az
megjegyzéseket is, hogy mely művészek voltak új epoxidgyantából, amit csak egy
a mellszobor parkon belüli elhelyezkedéséről hajszálvékony bronz bevonat fed.
döntő bizottság tagjai” – számolt be a Nehogy megismétlődjön a történelem
múzeum vezetője a szobor alkotójával való a fémtolvajjal. A mellszobrot még
kapcsolatfelvételről. „Mivel Drahomír Prihel december elején helyezték ki a
is szobrászművész, mint ahogy az édesapja is talapzatra.
(ik)
1→

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak
versenyeredményei a 2019/2020-as tanévben
A COVID-19 világjárvány a tanulmányi
versenyekre is hatással volt. Sok versenyt
meg sem rendeztek, néhányat pedig a
2021-es év őszi hónapjaira halasztották.
A zártkörű versenyek közül törölni kellett
több szavalóversenyt, a matematikai olimpia
járási versenyeit a 6—8. osztályosok részére,
a „Hétmérföldes” meseversenyt és számos
sportversenyt. A járványhelyzet ellenére
megrendezett versenyeken az Alapiskola
tanulói idén is kiválóan szerepeltek.
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanár:
Kaszmán Zoltán)
Katedra Irodalomverseny (az országos
döntőben 14. helyen végeztek): Szekeres Lilien,
5. o., Zajacz Dorina, 5. o., Raj Kristián, 5. o.
Matematika (Felkészítő tanárok: Duba
Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária,
Sokol Zsuzsanna, Szelle Emőke, Tar Myrtil)
Kenguru Matematikaverseny (Nyugat-

Szlovákia). A versenyen sz iskola 41 tanulója
vett részt. A legkiemelkedőbb eredmények:
Raj Tamara, 7. B – 1. hely, Raj Kristián, 5. – 3.
hely, Mangult Dávid, 4. A – 8. hely, Demeter
Lujza Erika, 2. oszt. – 11. hely, Fábik Viktor, 7.
B – 13. hely, Kapusta Barnabás, 6. A – 15. hely
Klokan Matematikaverseny. A versenyen
az iskola 43 tanulója vett részt. Az alábbi
felsorolásban a százalékos érték azt jelzi, hogy
a tanuló az ország tanulóinak hány százalékát
előzte meg. A legkiemelkedőbb eredmények:
Raj Tamara, 7. B – 92,9%, Fábik Emma, 1.
B – 91,39%, Raj Kristián, 5. oszt. – 80,95%,
Potocká Regina, 1. B – 79,61%, Valach Tamás,
1. A – 74,25%, Mangult Dávid, 4. A – 73,75%,
Nyustyin Dominik, 4. A – 69,11%, Jašák Kevin,
7. A – 64,25%, Fehér Andor, 1. A – 63,86%,
Balesz Dorka, 1. B – 63,86%.
Katedra Matematikaverseny. Az országos
döntőbe bejutott tanulók eredményei: Raj

Tamara, 7. B – I. díj, 2. hely, Raj Kristián, 5.
oszt. – II. díj, 5. hely, Fábik Viktor, 7. B – III.
díj, 7. hely, Kapusta Barnabás, 6. A – sikeres,
15. hely.
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny. Az országos
döntőbe bejutott csapat a 11. helyen végzett.
A csapat tagjai: Šógor Bálint Marcell, 9. B,
Fazekas Levente, 9. B, Kreko Bianka, 9. B.
Képzőművészeti nevelés (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva, Sajka Mária)
„Človek na orbite“ – a Zselízi Városi
Könyvtár és a lévai Barsi Csillagvizsgáló által
meghirdetett rajzverseny: Repka Alexandra, 9.
A – 1. hely, Čerba Bianka, 7. B – 3. hely, Molnár
Balázs, 9. B – különdíj, Pólya Márk, 9. B –
különdíj, Rák Norbert, 3. B – 1. díj (makett). A
versenyen részt vett a teljes 3. A osztály. Közös
munkájukkal az 1. helyen végeztek.
Összeállította: RNDr. Horváth Géza
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Arany Búzaszem Díjban részesült Juhász Eszter
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
november 30-án immár 16. alkalommal
szervezte
meg
a
Kárpát-medencei
Asszonytalálkozót, melynek Budapesten
a Turay Ida Színház adott otthont. A
rendezvényen több kitüntetést is kiosztottak,
köztük 2020. évi határon túli „Arany
Búzaszem Díjat”, amit a zselízi Kincső
Néptáncegyüttes
alapítójának,
Juhász
Eszternek ítélték oda.
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok
Érdekszövetségének elnöke a program
kapcsán kiemelte, hogy nagy sajnálatukra
a tavalyi járványhelyzet megakadályozta a
díjátadást, így két év díjazottjai az idei évben
egyszerre vették át a rangos elismeréseket. A
kulturális programokkal átszőtt gálaesten a
2020. és 2021. évi Arany Búzaszem, valamint
2020. és 2021. évi Kárpát-medencei Magyar
Családok Megmaradásáért Díjakat adták át.
Az Arany Búzaszem Díj olyan magyar nők,
asszonyok kitüntetése, akiknek munkássága,
élete példaértékű. A Kárpát-medencei
Magyar Családok Megmaradásáért Díj
viszont férfiak és nők kitüntetése is
lehet, amivel elismerik azt a kiemelkedő
tevékenységet, amit a határon túli magyarság
megmaradásáért folytatnak a díjazottak.
Előbbi Magyar Éva ötvösművész, utóbbi
pedig Petrás
Mária
keramikusművész
alkotása. A díjak mellé járó díszoklevelet a
kódexíró Szalai Katalin készítette.

Az esemény fővédnöke dr. Vitályos Eszter,
európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár volt, aki elmondta, hogy a
magyarországi családtámogatási rendszer
egyedülálló, és sajátosságai lehetőséget
adnak a nőknek Magyarországon, hogy a
gyermekvállalás mellett az életpályájuknak
megfelelően döntsenek a gyermekvállalás
után a munka világába való visszatérésükről.
Törekvéseik eredményeképpen elmondható,
hogy a nők Magyarországon biztonságban és
támogatva érzik magukat.
Juhász Esztert Garamsalló református
lelkésze, Ambrus Erika terjesztette fel a díjra.
Ennek okán a laudációját is ő írta, de sajnos

csak online tudtak bekapcsolódni, mivel
sem a felterjesztő, sem a díjazott nem tudott
részt venni személyesen a rendezvényen.
Ugyanakkor ez tette lehetővé, hogy a méltatást
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színész
tolmácsolja, aki többek között James Bond
magyar hangjaként lehet ismerős sokak
számára.
A méltatásban a felvidéki néptáncoktatás
nagyasszonyának titulálták Juhász Esztert, aki
életét a fiataloknak szenteli, amivel a tánc, az élet,
a becsület értékeit adja tovább lelkesen. „Ezek
az értékek a személyes életének is meghatározó
elemei. Eszter nem álszerény, de nem is dicsekszik
elismeréseivel. A legnagyobb elismerés számára
a szeretet. Személyisége magával ragadó és
mindenkiben elismerést ébreszt.”
Tekintettel arra, hogy a díjazott nem volt
személyesen jelen, ezért a díjat fia, i. Juhász
Sándor vette át.
További díjazott volt prof. Dr. Bagdy
Emőke klinikai szakpszichológus; Gróh
Ilona zenepedagógus, a Ringató alapítója
(Magyarország); Tiboldi Beáta, a Csíki Anyák
Egyesülete elnöke (Erdély). Valamennyien
Arany Búzaszem Díjban, Utasi Jenő, Tóthfalu
plébánosa (Délvidék); Márton Zsuzsanna,
a
Kárpát-medencei
Családszervezetek
Szövetségének elnöke (Erdély) pedig Kárpátmedencei Magyar Családok Megmaradásáért
díjban részesültek.
Csonka Ákos

A világszínpadokon sem felejtette el szülőfaluját
Egy szép szeptemberi napon gyönyörű
koncertélményben volt részem. A koncertet
Bodor Éva énekesnő szervezte szülőfalujában, Hontfüzesgyarmaton. A műsorban rajta
kívül fellépett Klein Ottokár operaénekes,
Érsekújvár polgármestere, a budapesti
Bede Blanka, valamint a párkányi Roman
Krško, a zenei kíséretet pedig a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar biztosította Farkas Pál
vezényletével, akit néhány szám erejéig Jozef
Katrák váltott fel a dirigensi szerepben.
Éppen onnan, Hontfüzesgyarmatról indult
Bodor Éva pályafutása az opera világába.
Korán, 11 évesen kezdett énekelni. Az
iú tehetséget a lévai Grébner Margit
énektanárnő avatta be a zene csodálatos
világába. Éva az akkor Horváth Géza
által vezetett zselízi Franz Schubert
Gyermekkar tagjaként tovább mélyítette
énektudását. Tanulmányait a pozsonyi
konzervatóriumban
folytatta,
amely
megnyitotta számára a világ nagy színpadjai
felé vezető utat.
Fiatal kora ellenére – és tehetségének

köszönhetően – a világ sok országában
szerepelt már, többek közt Csehországban,
Oroszországban,
Ausztriában,
Olaszországban,
Franciaországban,
Romániában, és járt már a tengerentúlon, az
Egyesült Államokban is.
A nagy erővel dúló világjárvány ellenére
sokat próbál és szerepel. A közelmúltban

mutatták be a Kassai Nemzeti Színházban
Gaetano Donizetti: Roberto Devereux c.
operáját, ahol Éva I. Erzsébet angol királyné
szerepét játssza. A dolog érdekessége, hogy a
szerepet ezelőtt a világ számos színpadán a
szlovák származású, nemrég elhunyt Edita
Grúberová énekelte. „Többek közt ezért is
nagy megtiszteltetés számomra ez a szerep.
Ugyancsak elismerés a számos felkérés,
amelyet kapok. Ezek közül a legnagyobb
kihívásnak a bécsi opera felkérését tartom
Mozart: Varázsfuvola című operájában az
éjkirálynő szerepére. Ez óriási megtiszteltetés
volt, és örömmel fogadtam a megbízatást”
– vallotta az iskolája által zselízi kötődéssel is
rendelkező énekesnő.
Jövőre, ha minden a tervek szerint megy,
Japánban énekel majd, ahol 12 városban
mutatkozik be. Ezenkívül Donizetti:
Lamermoori Lucia szerepe is vár rá. Bár még
csak pályája elején jár, európai ajánlatok sora
közül válogathat, és a kihívásoknak igyekszik
eleget is tenni. Mindehhez sok sikert és
kitartást kívánunk neki.
Frenko Éva
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ANKÉT
Az adventi időszakban készült ankétunkban
polgártársainkat arról kérdeztük, hogy élték
meg az elmúlt évet. Bebizonyosodott, hogy
mint a társadalom nagy része, válaszadóink
központi témája is a járványhelyzet volt,
amelyet mindenki a maga módján élt meg
és dolgozott fel. Ám emellett éltük örömmel,
bánattal, sikerrel és élményekkel átszőtt
életünket. Egy évvel idősebbek lettünk, és
talán egy évnyi tapasztalattal bölcsebbek
is. Valóban. Néhány válaszból úgy tűnik,
hogy igen.
Dezider Porubský: Szerintem ebben
a ankétban sokan a COVID-ra fognak
összpontosítani. Én igyekszem elkerülni
a „témát”. Nem azért, mert közömbös
számomra. Inkább azért, mert az életben
fontosabb dolgokra kell figyelni, nem pedig
feleslegesen stresszelni, és befogadni a
negatív információkat vagy féligazságokat.
Néhány korlátozó szabálytól eltekintve
teljesen normális évem volt. Minden úgy
ment, ahogy kellett, a munkahelyen és a
magánéletben is.
Oxana Botková: A 2021-es év kezdetben
olyan 50%-ra sikeredett, de a nyárra egész
jól beindult: a lányunkat felvették az
orvostudományi egyetemre, a másikat a
gimnáziumba... Ám ahogy mondják, nem
örülhetsz sokáig a jónak. Eztán beoltottak,
és trombózist kaptam. Azóta minden
rosszabbra fordult.
Lešťan Zsuzsanna: A 2021-es év
hullámvasútszerű volt. Egy, a szokásosnál
nagyobb stresszel telt év volt, tele
bizonytalansággal,
tehetetlenséggel,
aggódással,
veszteségekkel
és
„kijózanodással”. Életem minden részét
befolyásolta. Mindannyiunkat ugyanaz a
probléma befolyásol, kit jobban, kit kevésbé.
Megvan róla a véleményünk, és ebben az
évben valóban megtanultam tiszteletben
tartani mások véleményét. A múltban
veszekedtem a „saját” igazságomért,
ma másként tekintek rá, megtanultam
egységesen
nézni
magunkra,
nem
kategóriákba osztani az embereket. Sokat
veszítettem, és sokat nyertem is. Erősebb
lettem. Mindenkinek több alázatot, több
életörömet és főleg sok erők kívánok.
Tereza G.: A 2021-es év sokkal nehezebb
volt, mint a 2020-as. Kisgyermekes család
vagyunk, gyermekünk diétán van. A
mozgáskorlátozás szörnyű volt számunkra.
Nehezen tudtuk a fiunknak biztosítani a
speciális élelmiszert, utazni nem lehetett,
a hazai e-shopokban pedig szinte semmit
nem lehet megvenni. Hosszú ideig
otthonról dolgoztam, és bár végig otthon

voltam, csak az élelmiszerüzletbe jártam
néha, a munkahelyről hozott Covid-19
vírus bennünket is megtalált. Szerencsére az
egész család átvészelte. Beoltattuk magunkat.
Reméljük, hogy minden jobbra fordul,
és rövidesen visszatérhetünk „normális”
életünkhöz.
Lenka Kútiová: Az év coviddal kezdődött,
nehézségekkel és veszteségekkel folytatódott.
Meggyőződésem ellenére beoltattam magam,
és hinni akarom, hogy legalább a munkában
nem lesz rosszabb. Nem volt jó évem.
Id. Jaroslav Csuvara: Nehéz a 2021-es
évről beszélni. Kaotikus egy év volt. Fél
évig Svédországban dolgoztam, ahol
nyugalom honolt, pont ellenkezőleg, mint
Szlovákiában. Nyáron szép szabadságot
töltöttem Szlovákiában. A Covid-tesztelések
már 700 eurómba kerültek. Egy biztos:
egészséges vagyok, nem hagyom beoltani
magam. Szívből kívánok jó egészséget, mert
ha egészség van, akkor boldogság, szeretet,

együttélés is van.
Kovács Richárd: A 2021-es év katasztrofális
volt. Hazudnak az embereknek, problémát
kreálnak, és egyedi megoldást kínálnak
rá. Tudják hova tehetik a megoldásukat.
Gyermekeim
egészségesek,
azok
is
maradnak, mert nem támogatjuk ezt a buta
önző beteg rendszert.
Dulai
János:
Szabadságunk
ugyan
korlátozott, de a családi életem szuper,
sok időt töltök a fiammal a természetben,
pl. horgászással. Munkaügyi sikert értem
el, felemelték az órabéremet. A városban
semmit sem lehet csinálni, a sportlehetőségek
szegényesek, a kultúra nulla pont, a turisztika
úgyszintén. Ha nem lenne itt folyó, semmit
sem lehetne itt csinálni.
Arvaj Tímea: A 2021-es évet egészségben
éltük át, főleg a szüleimet féltettem.
Veszteségeink voltak a járvány miatt, de
semmi sem fontosabb számomra, mint az
egészség.
(OP, feldolgozta: ik)

A gyermekek mozgáskultúrájának
fejlesztéséért

A mikolai Hopszasza óvoda Adamček Margaréta igazgatónő szerint már évek óta azzal
büszkélkedhet, hogy nagy hangsúlyt fektet a gyerekek testnevelésére, különösen a szabad
levegőn. A jelenlegi időjárás nem igazán kedvez a szabadban tartózkodásnak, de az óvoda
új épületszárnnyal való bővítésének és felújításának köszönhetően több hely jut a beltéri
mozgásra is. Erre szolgál egy nagyméretű, gazdagon és jó minőségben felszerelt tornaterem.

A felszerelés egy részét a Hopszasza óvoda egy sikeres pályázatnak köszönheti. „Az oktatási
minisztérium bővített kapacitású óvodák számára meghirdetett pályázatára reagáltunk.
Mivel szeptembertől kötelező az iskola-előkészítő oktatás, a városok és községek 10 ezer euró
értékig pályázhattak didaktikus eszközökre. A támogatásból a mozgáskultúra fejlesztését célzó
segédeszközöket vásároltunk, főleg a tornaterem felszereltségét bővítettük ki, de játékokat és
bútorokat is beszereztünk” – tájékoztatta lapunkat az igazgatónő, mielőtt a gondjára bízott
gyermekekéhez hasonló lelkesedéssel vetette volna be magát a tornatermi foglalkozásba.
(fotó: ik)
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építkezők
áron, minimális árréssel tudunk hozzájutni
az áruhoz. A munka ára szintén emelkedik,
igaz, fokozatosan, nem markánsan. Ezért
tudjuk tartani az eredeti szerződéses
feltételeket és árakat. A piaci áron beszerző
és alvállalkozókat foglalkoztató vállalatok
nehezebb helyzetben vannak.” Ennek szerinte
egy sor negatív következménye van, például
a lakásfejlesztés lassulása, beleértve a családi
házakat is. Ebből további gondok adódnak,
például az önkormányzatok lakás- és szociális
politikája terén, amelyek nem tudnak eleget
tenni vállalásaiknak.
Az árak, és azokon belül az építőanyagok
árának alakulása most egyáltalán nem látható

előre. Annak ellenére, hogy a kereskedők
az áremelkedés különféle kedvezményekkel
igyekeznek ellensúlyozni, sok vásárló inkább
kivár. Olyan esetekben, amikor elkerülhetetlen
egyes építkezések vagy részük befejezése,
folytatják a munkát, ám akik megtehették,
sokan leálltak, és várják a jobb időket.
Ám az sem biztos, hogy ez kifizetődő. Az
energiaárak növekedése és a karbonsemleges
gazdaság elérésére irányuló nyomás további
áremelkedéseket okoz. „Az építészeti
vegyiáru, a cement és a cementtartalmú
anyagok ára enyhén emelkedett, ám az ellátók
további áremelkedést jövendölnek, konkrétan
a cement esetében olyan 30 százalékosat.

Az áremelkedést ezúttal a szigorodó
környezetvédelmi előírásokkal magyarázzák.
Ez az áremelkedés további árutípusok
drágulásával fog járni – többek kell majd
fizetni a ragasztókért, a betontermékekért,
például a betonburkolatokért” – tette hozzá
Vaďovský Ferenc.
Az építőanyagok árával érintett folyamatok
résztvevői egyetértenek abban, hogy a jelenlegi
állapot nem átmeneti, inkább egy, életünk
minden területén további áremelkedések
hozó trend kezdete. Ezt kivárással bizonyosan
nem kerüljük el, korai vásárlással pedig nem
előzzük meg.
Levicky László

Magaslatokban a zselízi gimnázium
egy sikeres projektnek köszönhetően
Új perspektívákból szemlélhetők meg a zselízi
műemlékek a Comenius Gimnázium egy
érdekes pályázatának jóvoltából. A Nyitra
megye által támogatott Városunk történelme
madártávlatból c. projekt keretében az iskola
diákjai drón segítségével fotózták és filmezték
a helyi műemlékeket. A légi felvételeket
feldolgozták, a műemlékeket bemutató
ismeretterjesztő szöveggel látták el, és október
végétől kiállítás formájában mutatták be a
gimnázium épületében. Munkájuk eredményét
sajnos a járványhelyzet miatt csak az iskola
diákjai és pedagógusai tekinthették meg, ám
a projektvezető tanárok szerint a pályázatot
tovább lehet fejleszteni, vagy akár lehetőség van
a kiállítást máshol is bemutatni. Tájékoztatásuk
alapján minden bizonnyal érdemes lenne
pályázatuk jó tapasztalatait másokkal is
megosztani, és további lehetőségeit kihasználva
gyarapítani.
„A projekt két részből áll,az egyiket műszakiként,
a másikat kultúrtörténetiként jellemezhetnénk.
Célszerűnek tartottuk a technika és a kultúra

ilyen módon történő összekapcsolását, ezért
a drón beszerzését követően elhatároztuk,
hogy városunk történelmi nevezetességeinek
madártávlatból
mutató
feldolgozását
egy projekt keretében valósítjuk meg”
– tájékoztatott a pályázatról Kepka Márk,
az egyik projektvezető tanár, aki a fényképés
videóanyag
történelmi hátterének
feldolgozásáért
és
a
kiállítás
megszerkesztéséért
felelt. A műszaki
részt Soóky Krisztián
felügyelte, aki a
gimnáziumban
matematikát, fizikát
és informatikát oktat:
„Az informatikaóra
keretében túrákra jártunk a diákokkal, akik
elsajátították a drón kezelését, működési elveit,
megtanultak eligazodni a GPS koordinátákban,
és nem utolsó sorban megismerkedtek a
bonyolult és viszonylag gyakran
változó
drónüzemeltetési
jogszabályokkal. A terepmunkát
az
információ
feldolgozása
követte,
amelynek
keretében
továbbfejlesztettük
a
kiállítást,
videókat vágtunk, feltöltöttük az
internetre, a kiállítás paneljeire
pedig a videók linkjeit ábrázoló QRkódokat készítettünk.”
Ahogy a tanárok elmondták, a
pályázattal bizonyos űrt is kitöltöttek,
hiszen városunk lakosainak és
a gimnazisták körében is sokan
nincsenek tisztában azzal, milyen
emlékműveink vannak Zselízen,

vagy mi köze volt a szoborral megörökített
személynek városunkhoz. Ugyanakkor további
módon is hasznosulhat például ez a projekt.
„Mint a Sacher polgári társulás elnöke azt
látom, hogy a dróntechnológia számunkra
is nagy segítséget jelentett, hiszen most
rendezzük a kerítést és az udvart a Sacher-ház

körül, és a dróntechnológiának köszönhetően
légi felvételekhez jutunk, ami nagyban
megkönnyíti a dolgunkat.”
Cserba Katalin igazgatónő szerint az ilyen
pályázat több tekintetben is előnyös a
gimnázium és a diákok szempontjából.
„Egyrészt ötvözi a műszaki és a kultúrtörténeti
ismereteket, másrészt pedig a diákok
munkájának eredménye további célokra is
felhasználható. Több ötletünk is van, merre
fejlesszük tovább a projektet, és további
pályázatainkban is látunk ilyen lehetőségeket.”
Ahogy Soóky Krisztián hozzátette, a drón
mellett a 3D nyomtatóval is volt ilyen
tapasztalatuk, amikor korabeli lámpákat
készítettek egy társadalmi szervezet számára.
Hasonló tapasztalatokra számítanak a zselízi
gimnáziumban a virtuálisvalóság-projekttel
kapcsolatban, és terveik között a robotika is
szerepel.
(ik)
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Áremelkedések miatt dilemmában az
Az Egyesült Államok és Kanada közti
vámkonfliktus, a Covid-19 világjárvány,
az egyre növekvő kőolaj- és földgázárak,
a károsanyag-kibocsátási kvóták árának
növekedése és további tényezők járultak hozzá
a világpiaci termékek árának – Szlovákiában
is lecsapódó – rekordnövekedéséhez. Ennek
mértéke olyan jelentős volt, hogy érezhetően
befolyásolta a Zselízen és környékén folyó

építkezési konjunktúrát is. A nyersanyagok
ára és egyéb belépő költségek növekedése
miatt jelentősen emelkedtek az építőanyagok
árai, és ennek nyomán több építkező
kényszerűen megszakította a munkálatokat.
A kőolajárak egy év alatt több mint 100
százalékkal növekedtek. 2020 októberének
végén a WTI olaj világpiaci hordónkénti ára
40 dollár körül mozgott, idén ugyanabban
az időszakban 84 dollár volt. Ilyen jelentős
növekedés általános árnövekedést von maga
után, és hatással van az egész gazdaságra.
Hasonló a helyzet egyéb nyersanyagok
esetében is. „A nyersanyagok árának
növekedése közvetlen hatással volt a belőlük
gyártott termékek árára – a fa esetében az
ajtók, ablakok, a fapadló, a fa bútor és egyéb
termékek ára is növekedett. Az acél és a réz
kapcsolatában a villanyszerelési áru esetében
figyelhettünk meg drágulást. A kőolajárak
növekedése
a
műanyag-feldolgozást
drágította, növekedett a műanyag csövek,
kábelek és egyéb félkész termékek ára. A
kőolaj ára ma is növekszik, és ebből az
következik, hogy a műanyagok és a polisztirol
ára is tovább növekedhet” – írta a Kros Rt..
által üzemeltetett kros.sk portál. A vállalat
a hazai piac vezető pénzügyi, építőipari,
szakértői szovergyártója, többek közt a
sokak által ismert Cenkros árajánlatképző
alkalmazás alkotója. Hasonló viszonyokat lát
a szovercég az acélgyártás területén is, ahol
2020 májusa és 2021 májusa közt a vas és acél

ára átlagosan 150 százalékkal növekedett.
„A fűrészárura még mindig nem virradnak
szebb napok. Sok fűrésztelep fahiánnyal
küszködik, többek közt azért, mert az Állami
Erdőgazdaság a kitermelés 30 százalékos
csökkentését rendelte el, miközben a kereslet
továbbra sem lankad. Emiatt további
árnövekedés várható. Az elérhető források
alapján állíthatjuk, hogy a piaci helyzet
nem változott, nem
várhatók tehát egyelőre
árcsökkenő tendenciák”
– állította a portál
szeptember derekán.
Az utóbbi két hónapban
a fatermékek piaca
némileg lenyugodott,
legalábbis ami a fából
készült
termékeket
illeti. Az OSB lapok
(Oriented
Standard
Board
irányított
szélelrendezésű
lap)
árának
alakulásán
bemutatva
erről
Vaďovský
Ferenc,
a zselízi Posta utcán található VKB Stav
üzletvezetője tájékoztatta lapunkat. „Az
építőanyagok árának növekedése fokozatosan
következett be, szinte hetente változtak az árak.
A legnagyobb növekedés a vas és kohászati
termékek piacán regisztráltuk, de hasonlóan
alakult a profilok és a gipszkarton-tartozékok
piaca is. Markánsan nőttek a fatermékek árai,
elsősorban az OSB lapé, amelyek ára akár
100 vagy még több százalékkal is növekedett.
A kereslet emiatt érezhetően csökkent, az
emberek jól meggondolták, hogy érdemes-e
az OSB lapot dupla áron is megvásárolni.
Az utóbbi hetekben azonban fokozatosan
csökkennek a vas és fa anyagú termékek
árai. További termékek esetén azonban
növekedtek, például a polisztirol ára 70
százalékkal nőtt, és egyelőre nem csökken.”
Az építőanyag-kereskedő hozzátette, hogy
bizonyos termékek árának csökkenése
ellenére nem várható, hogy az árak
visszatérnek eredeti szintjükre. „A vásárlók
azt várták, hogy talán télen csökkennek az
árak, most viszont az energiaárak növekedése
kezdi befolyásolni a piacot. Senki sem tudja,
mi lesz, ez a Covid rendesen megkavarta az
életünket, nemcsak az építőiparban, hanem
a többi területen is. Amikor elkezdődött a
második hullám, a vállalatok visszafogták
a gyártást, három műszak helyett kettővel
működtek. Nem gyártottak raktárra. Amikor
a második hullám véget ért, és felpörgött
a kereslet, kivásárolták a készleteket, és a

raktárakban hiányzott az áru. Tudjuk, ha
megnő a kereslet, és a kínálat nem tud
reagálni, az árak növekednek. Meglátjuk,
vajon télen javul-e a helyzet, hiszen ilyenkor
csökken az építőipari tevékenység. Az árak
bizonyára némileg csökkennek, bár soha
többé nem térnek vissza régi szintjükre.”
Sok építkező választja stratégiaként a jobb
árakra való kivárást, ám nem mindenki
engedheti meg magának ezt a hozzáállást. Egyegy kivitelezés során a cégek nem léphetnek
vissza, szerződésben vállalták a munkák
határidejét és árait, és a hirtelen árnövekedés
megkárosíthatja, a legrosszabb esetben
likvidálhatja is őket. Ezért számos vállalat
fordul ügyfeleihez a költségvetés-módosítás
kérésével, ám ez sem mindig járható út. A
helyzet kellemetlenül befolyásolhatja pl. az
EU-s pályázatokat megvalósító befektetőket,
akár Zselíz várost is, hiszen ezek esetében
utólag nem módosítható a támogatási
szerződés. Amennyiben az árak a közbeszerzés
előtt növekednek, az árajánlatok túlléphetik
a keretet, és ilyenkor a közbeszerzőnek
csak két lehetősége marad: saját forrásból
kiegészíteni a költségvetést vagy visszalépni
a megvalósítástól. „A szennyvízcsatornahálózat pályázata a város legnagyobb
projektje, itt nem várjuk az építőanyagok
túlzott drágulását. Kockázatosabb a kastélyfelújítási pályázatunk. A munkákat két
pályázati forrásból finanszírozzuk majd,
és a költségek egy részét a kastély új
tetőszerkezetének gerendáira fordítjuk. Ez a
tétel kb. 180–200 ezer euróval lett drágább
az utóbbi időben, a pályázatok keretében
beszerzendő összes építőanyag ára kb. 250–
280 ezer euróval növekedett” – tájékoztatott
Juhász András polgármester. Egyértelmű
véleménye van arról, milyen alternatívát
válasszon a város a helyzet kezelésére.
„Tájékoztattam
a
képviselőket, hogy
felkészüljenek a problémára. Pragmatikusan
állunk hozzá, a hiányzó pénzt saját forrásból
biztosítjuk, ahogy a T18-as tornaterem
esetében tettük. A kastély mindannyiunk
szívügye, nem hátrálunk meg, meg tudjuk
valósítani a felújítás ilyen körülmények közt
is” – osztogatja optimizmusát a polgármester.
A kivitelezők sincsenek könnyű helyzetben. A
zselízi Mihaco K.lakásépítési tevékenységéről
lapunk októberi számában tájékoztattunk. Az
építőanyag-drágulást a vállalat ügyvezetője,
Miroslav Hasznos az egész iparágra
veszélyesnek tartja. „Az embernek jól meg
kell gondolnia, hogy ilyen időkben elkezd-e
építkezni. Vállalatunk bizonyos szempontból
előnyös helyzetben van, saját építőanyagkereskedéssel
rendelkezünk,
beszerzési
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A építkezők készülhetnek

2022 első félévében értékesítik
a kemping területén létrejövő építési telkeket
A város lakásépítési elhatározásainak
komolyságát igazolta az a novemberi,
Juhász András polgármester vezetésével
folyó
munkaértekezlet,
amely
a
városi hivatal egyes részlegeinek és az
önkormányzat képviselőinek ez irányú
koordinálását tartotta szem előtt. A
résztvevők három témával foglalkoztak
részletesen: a Kert utca mögötti telkek, a
kemping területén és Szódón levő építési
telkek építési előkészítésével. Ahogy a
polgármester a bevezetőben megjegyezte,
a találkozó célja: válaszokat kapni néhány
eddig
megválaszolatlan
tulajdonjogi,
területrendezési és gazdasági kérdésre, hogy
a tervezeteket továbbíthassák a képviselőtestület felé. Egyes témák már az utolsó idei
ülésen is megjelennek.
Szódón a város 18 bérlakást tervez építeni
az Állami Lakásfejlsztési Alap hiteléből és
állami támogatástból. Jelenleg a tervezet
lehetőségeit értékelik ki, amelyeket a városi
egy további, biokorridor-fejlesztési projektje
befolyásol.
A Kert utca mögötti telek építkezés
céljára való előkészítésével és eladásával
kapcsolatban a polgármester megjegyezte:
a Posta utcai telekértékesítési tapasztalatok

alapján célszerúbb lesz ingatlanfejlesztő építési telek létesül a területen, amelyeket a
által menedzselni ezt a feladatot. „A város város 25 eurós négyzetméterenkénti áron
5 hektáros telekkel rendelkezik ott, amelyet értékesít majd 2022 első félévében, azonos
a becslő 9,40 eurós
négyzetméterenkénti árra
értékelt. Elképzelésünk
szerint
a
város
versenytárgyalás
útján
kínálja fel az egységes
telket a befektetőknek.
A győztes jelentkezővel
szerződünk, úgy, hogy
az
ingatlanfejlesztő
kiépíti
az
összes
közművet, felparcellázza
a telket, és felkínálja
az érdeklődőknek. A
város feltétele lesz, hogy
mindez záros határidőn
belül történjen, ám az Az év elején lebontják a kerítést és néhány kunyhót, közben pedig
önkormányzatnak nem párhuzamosan folyik majd a telekeladás és az új villanyvezeték
lesznek kiadásai ezzel építésének előkészítése.
kapcsolatban.
Persze
mindezt a testületnek is jóvá kell hagynia” módon. mint a Postai utcai telkek esetében.
– tájékoztatott a tervezetről a polgármester. A telkeken minden közmű elérhető, kivéve
A Csikókertben, pontosabban a kemping a megfelelő terhelést bíró villanyvezetéket,
Rozmaring utca melletti sávjában is amelyet szintén az első félév során építenek
(ik)
hamarosan családi házak épülhetnek. Nyolc ki.

Alkalmazottak tesztelése
a városházán is

Felújul a Zselíz—Nagypuszta
útszakasz

Kormányrendelet szerint november 29-től egész Szlovákiára érvényes, hogy a
munkahelyekre csak az ún. „OTP-rezsim” szerint (beoltottak, negatív teszttel
rendelkezők, illetve a covidból 6 hónapnál nem régebben gyógyultak) lehet belépni.
Ezért hetente egyszer minden munkahelyen kötelező a tesztelés a beoltatlan, ill. a
védettségi időszakból
már
kikerült
alkalmazottaknak. A
városi alkalmazottak
első
tesztelését
december
1-jén,
szerdán
tartották
a
városi
hivatal
esketőtermében. Ezt
követően
minden
szerdán
tesztelnek
majd,
a
rendelet
visszavonásáig.
Zselízen
december
elején 3 294 teljesen
beoltott személy volt, ami a lakosok 49,25 százalékának felel meg. A harmadik oltást
703 személy vette fel, tehát a lakosok 10,51 százaléka, második oltást 3 258 személy
kapott, ami 48,71 százalékot jelent. A COVID 19 elleni oltás első vakcináját 3 520
zselízi polgár kapta meg (52,63 százalék).
(fotó: ik)

A Zselíz—Lekér közti útvonal felújításával
kapcsolatban felvetett számos lakossági hozzászólásra
válaszolva Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke
nyilatkozott a lakosok által sürgetett Zselíz–
Nagypuszta útszakasz felújításáról is. A megyei
alelnök kijelentette, hogy a Zselíz—Garammikola—
Nagypuszta megyei fenntartású útszakaszt a 2022-es
évben tervezi a megye felújítani, a munkák várhatóan
jövő tavasszal valósulnak meg. „Sok kérdést kapok
erre vonatkozóan. Ahogy korábban is értekeztem
már róla, a problémás szakasz felújítása azért
halasztódik, mert bonyolultabb műveletet igényel.
Az útszakaszon található mindhárom hídszerkezetet
(vasúti felüljáró és patakhíd) meg kell a munkák
során bontani, mivel megsüllyedtek a terhelés alatt.
Erről is folyamatosan tárgyalok, tavaszra ütemeztük
be. Tartom az ígéretemet, hogy a ciklus végéig az
összes Zselíz körüli megyei út új aszfaltréteget kap, de
emellett a járás és a megye számos további pontján
is tapasztalhatóak útfelújítások. Igyekszünk Nyitrán
érvényesíteni az itt élők kéréseit, hogy arányosan
minél több beruházás és felújítás megvalósulhasson”
– tette hozzá Nyitra megye alelnöke.
(tsák)
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Haladunk a pályázatokkal,
de felléphetnek pluszköltségek
A 2022-es évi városi költségvetés készítése
a képviselő-testület decemberi ülésén kerül
további, várhatóan jóváhagyással végződő
stádiumába, ez azonban már lapunk
decemberi lapzártája után lesz. Juhász András
polgármester és Monika Tomeková városi
közgazdász november 30-án a pénzügyi
bizottság ülésén vitatta meg a költségvetés
tervezetét a városi képviselőkkel.
A bizottság elnöke, Csenger Tibor sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy immár második éve
a bizottság több tagja nem tud részt venni a
költségvetés előkészületeiben.
Az önkormányzatok legfőbb bevételi
forrása a részesedési adó, tehát az a
pénzcsomag, amelyet a kormány juttat
vissza a településeknek a személyi
jövedelemadókból.
Ahogy
Monika
Tomeková megjegyezte, ennek várható
mennyiségéről a város egyetlen forrásból
értesült, ám nem a pénzügyminisztériumtól,
hanem a Szlovákia Városok és Falvak
Szövetségének tájékoztatásából. A ZMOS
szerint jövőre 6 százalékkal növekedhet az
önkormányzatok bevétele ebből a forrásból.
„A pénzügyminiszter által beharangozott
adóforradalom azzal számol, hogy 200 millió
euróval csökkenti a közigazgatás számára
folyósított összeget, ami Zselíz esetében
150 ezer eurós bevételkiesést jelentene”
– tette hozzá a városi hivatal pénzügyi
osztályvezetője.
A város jövő évi pénzügyi kereteinek tételes
elemzése során a polgármester megjegyezte,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezői
közbeszerzése a következő fázisába lépett.
Annak ellenére, hogy a nyertes jelentkező
kijelentette: képes a verseny során általa
megadott áron teljesíteni a kivitelezést, a

polgármester szerint számolni kell esetleges
pluszköltségekkel. Azzal kapcsolatban, hogy
a nyertes pályázó az eredetileg megítélt
pályázati összegtől több mint 2 millió
euróval alacsonyabb áron kötelezte magát
a kivitelezésre, a polgármester kijelentette:
„A közbeszerzés a Közbeszerzési Hivatal
felügyelete alatt zajlott, a város semmilyen
módon nem tudott beavatkozni az
árháborúba. Ebben a helyzetben csupán két
lehetőségünk van: vagy nem kezdünk bele
a csatornahálózat-építésbe, vagy számolunk
azzal az eshetőséggel, hogy a kivitelezés során
többletkiadások léphetnek fel. Pedig a több
mint 2 millió eurós különbözetből, amelyet
így vissza kell adnunk, megjavíthattuk volna
a felbontott utakat a csatornaépítési munkák
befejeztével.” Juhász András hozzátette,
hogy többletkiadásokkal a kastély-felújítási
pályázatok megvalósítása során is számolni
kell.
A jelenlevők foglalkoztak a művészeti
alapiskola Štúr utcai volt épületének felújítási
pályázataival is. Két projekt valósul meg az
épületben, amelyek eredményeképpen az
objektumot óvoda és bölcsőde céljaira építik
át. A komplex felújítás további 480 ezer eurót
igényel. Hogy ezt ne a város saját forrásaiból
kelljen finanszírozni, a város egy harmadik
pályázatot is benyújtott. „Amennyiben
sikeresek leszünk, ez a pénz felszabadul
további beruházásokra” – jegyezte meg
a városi közgazdász. Ilyen feltételes
beruházások közé tartozik az urnafal építése
a temetőben, több tervdokumentáció és
tanulmány készítése, de a háztartási hulladék
gyűjtési rendszerének átszervezése vagy a
városi térfigyelőkamera-rendszer jelentős
bővítése is.
(ik)

Röviden
November
30-án
befejezték
a
felújított munkásszálló új elektromos
vezetékekre való csatlakoztatását.
Erről Kovács Kázmér alpolgármester
tájékoztatott, aki szerint a felújított
elektromos vezetékek csatlakoztatása
után teljesült az épület átadásának
minden
műszaki
feltétele.
A
munkásszálló használatba adása után
a város támogatást fog kér vényezni
az
építésüg yi
minisztériumtól,
és hitelért folyamodik az Állami
Lakásfejlesztési Alaphoz, majd ezután
következhet a lakások kiutalása. A
felújított munkásszállóban 19 lakást
alakítottak ki, ezek alapterülete 43–
70 m 2 . Szintenként 5, a tetőtérben 4
lakást alakítottak ki.
Jövő év májusáig valósul meg az egykori
kórház mögötti területen haladó
villamosvezeték áthelyezése, ami egyik
feltétele annak, hogy folytatódjanak az
oda tervezett, több mint 90 bérlakás
építésének előkészületei.
A közvilágítás néhány évvel ezelőtti
felújítása rendkívül előnyös beruházás
volt – ebben megegyeztek a város
vezetői a költségvetés elemzésekor.
Míg 2016 előtt a közvilágítás költségei
évente 70 ezer euró körül mozogtak, a
felújítás után annak ellenére, hogy az
eredetihez képest több világítótestet
helyeztek
ki
a
város
utcáin,
közvilágításra a város évente csupán
30 ezer eurót költ.
Ha a helyzet lehetővé teszi, a város
engedélyezi a karácsonyi vásárt, jelentette
ki december elején a polgármester.

„Közeleg a karácsony, az idő repül, el
nem fárad,/ A fán gyertyafény, körülötte
gyermeki öröm árad./ Elmúlik az óév, az új
pedig követi,/ azt kívánjunk Önnek, legyen
örömmel teli.” Ezzel a jókívánsággal és
egy vásárlási utalvánnyal ajándékozta meg
a zselízi önkormányzat városunk 1 580
nyugdíjasát. Míg idősebb polgártársaink
tavaly 9 eurós ajándékutalványt találhattak
a karácsonyi borítékban, idén az általános
drágulást is figyelembe véve a város
10 euróra kerekítette az összeget. A
karácsonyi üdvözleteket a városi rendőrök
és a városi hivatal dolgozói kézbesítették a
címzetteknek.
(fotó: ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2021/12, december, XXII. évfolyam

2022 első félévében
értékesítik a
kemping területén
létrejövő építési
telkeket

Arany Búzaszem
díjban
részesült
Juhász Eszter
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(Bővebben a 2. old.)

A barbár tettek és mások hibái lényegükből
fakadóan
nehezen
hozhatók
helyre.
Kétségtelenül barbár tett volt, amikor 1997ben valaki ellopta Franz Schubert városi

parkban levő mellszobrát a kőtalapzatról,
minden bizonnyal azzal a céllal, hogy
színesfémgyűjtésbe adja a művet. Úgy tűnik
azonban, hogy Zselízen olyan valószerűtlen,
ám a mai nehéz helyzetben rendkívül
hasznos dolog is megtörténhet, mint a
máig le nem leplezett tettes bűnének
helyrehozatala. Például úgy, hogy az
eredeti helyén állítsák vissza Franz
Schubert mellszobrát.
Igen, Schubert mellszobra visszakerült

ára: 0,35 euró

Sokol Lászlót
kitüntette a
labdarúgószövetség

Schubert visszatért a parkba

93701@pobox.sk
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arra a talapzatra, amely a parkban a közel
negyed évszázaddal ezelőtt történt barbár
lopás óta érintetlen maradt. Természetesen
nem csodáról van szó, ám mégis majdnem
csodáról. Az eredeti talapzatra ugyan nem
az eredeti mellszobor került vissza, amelyet
24 évvel ezelőtt lefűrészeltek és elszállítottak.
De szinte mindenben azonos, még az alkotó
vezetékneve is ugyanaz. Belső oldalán ez a
felirat ál: „a Schubert-mellszobrot 1967-ben
bronzból Bohumír Prihel szobrászművész
→8

A karácsonyfa alá jó egészséget, békét,
szeretetet, bizalat és kitartást kíván
a Zselízi Hírmondó szerkesztősége
és a kiadó, Zselíz város
önkormányzata nevében
Juhász András polgármester
és a képviselő-testület.

