V Želiezovciach zabezpečujeme cca 60
– 65 % celkovej výroby tepla z biomasy.
Zvyšok tepla vyrábame z plynu, preto aj
naša výroba je ovplyvnená nepriaznivým
cenovým vývojom na trhoch s energiami.
Dopad vysokých cien plynu a elektriny,
ktorý pocítia všetci vrátane domových
kotolní, priemyslu, ale aj domácností,
dokážeme čiastočne zmierniť práve vďaka
biomase.
(Viac na 4. str.)
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December v znamení sociálnej pomoci

December 2021 bol v Želiezovciach dokonca viac ako po iné roky mesiacom intenzívnej sociálnej pomoci odkázaným občanom, ktorá sa
realizovala rôznymi spôsobmi: vianočným pozdravom a nákupnou poukážkou, poskytnutím palivového dreva, potravinovými balíčkami od
mesta aj v spolupráci samosprávy a miestneho obchodu. Krátko pred sviatkami sa potravinové balíčky, určené núdznym pripravovali priamo
na mestskom úrade. Viac v článku Charitatívny advent na 2. strane.
(foto: LB)
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Vážení spoluobčania!
Na začiatku nového roka vás zo srdca
pozdravujem.
Cesta času vedúca do súčasnosti bola plná
obáv aj smútku.
Do nášho života zasiahlo príliš veľa strachu.
Prežili sme rok vzájomnej odkázanosti.
Zanechávame za sebou tvrdý rok s vedomím,
že ľudský život je len jeden a po nezmyselných
úmrtiach našich blízkych, našich
spoluobčanov sme si uvedomili aj to, že všetky
momenty, ktoré trávime spolu, sú darom v
našich životoch.
Nový rok nech je sviatkom nádeje.
Náš život a spoločenské bytie prehodnoťme
a v budúcnosti klaďme dôraz na zdravú
životosprávu, lásku, starostlivosť a
zodpovednosť.
Rozvoj mesta musí pokračovať aj napriek
prekážkam. Aj v ťažkých časoch má tú
výhodu, že sa značí iba jeho začiatok a doň
investovaná práca nepozná koniec.
Podarilo sa nám zrekonštruovať mestskú
športovú halu, obnovili sme budovu mikulskej
škôlky, ktorá sa rozrástla aj o nové krídlo a po

čiastočnej rekonštrukcii a obnove interiéru
Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským budeme v investíciách
pokračovať aj v roku 2022.
Po obnove verejných budov
a odštartovaní rekonštrukcie kaštieľa
Esterházyovcov sa pustíme do
úplného dobudovania kanalizačnej
siete na celom území mesta. Práce
sa začnú skoro na jar. Prosím Vás
o trpezlivosť, aby sme túto našu
spoločnú záležitosť mohli dotiahnuť
do konca a tým chrániť naše životné
prostredie.
Vyslovujem poďakovanie poslancom
mestského zastupiteľstva,
pracovníkom mestského úradu,
aktívnym členom občianskych
združení, učiteľom, záchranárom
a zdravotníckym pracovníkom, zamestnancom
obchodných reťazcov, seniorom a všetkým,
ktorí vykonávali svoju prácu ako službu v
prospech všetkých nás aj v týchto ťažkých
časoch, aby sme cítili, že v každodenných

starostiach aj radostiach sa môžeme na seba
vzájomne spoľahnúť.

Vážení občania!
Každému z vás prajem milujúcu a starostlivú
rodinu, láskyplných príbuzných, srdečných,
nápomocných priateľov a známych. Všetkým
vám prajem pevné zdravie a šťastný nový rok!
Ondrej Juhász, primátor mesta

Podmienky predaja stavebných pozemkov
v autokempingu stanovené
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojej poslednej schôdzi
v minulom roku 15. decembra vo veľkej sále
Domu kultúry. Najväčšou úlohou zasadnutia
zastupiteľského orgánu samosprávy bolo
schválenie finančného rámca fungovania
mesta v roku 2022 v podobe rozpočtu. Úloha
bola zvládnutá bez viditeľných ťažkostí aj
vďaka tomu, že poslanci návrh prerokovali aj
na zasadnutí komisie ekonomiky začiatkom
decembra.
V úvode rokovania MsZ schválilo
všeobecne záväzné nariadenie mesta č.
6/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022.
Keďže právna norma neprináša zmeny
oproti predchádzajúcemu roku, návrh bol
schválený bez pripomienok. Zastupiteľstvo
taktiež bez pripomienok vzalo na vedomie
správu audítora k účtovnej závierke za
rok 2020 a výročnej správe za rok 2020.
Schválilo poslednú minuloročnú zmenu
programového rozpočtu, ktorá podľa
ekonómky mesta prináša aktualizované
zmeny v plnení jednotlivých kapitol.
Ako Monika Tomeková uviedla, niektoré
investičné akcie sa v minulom roku
neuskutočnili a presúvajú sa do tohto roka.
Ako príklad uviedla projekt rekonštrukcie
kaštieľa a bývalého objektu ZUŠ na Štúrovej
15.

Po krátkej rozprave zastupiteľstvo schválilo
návrh rozpočtu na rok 2022: bežné príjmy
6 410 193 eur, bežné výdavky 6 101 137 eur,
kapitálové príjmy 6 761 296 eur, kapitálové
výdavky 7 208 570 eur, príjmy a výdavky
celkom: 13 618 289 eur. Zobralo na vedomie
aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu. Schválené bolo VZN č. 7/2021
o určení výšky dotácie v školách a školských
zariadeniach mesta, v prípade ktorého
Monika Tomeková informovala poslancov, že
zmena oproti minulému obdobiu nastala len
v prípade ZUŠ. Po presťahovaní umeleckej
školy do bývalých priestorov maďarskej
škôlky na Ul. SNP 9 zastupiteľstvo schválilo
zaslanie žiadosti o zmenu sídla školy v sieti
škôl a školských zariadení ministerstva
kultúry. MsZ schválilo zámer prenájmu pôdy
pre miestneho záujemcu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 130 eur za hektár
ročne. Vedúci oddelenia správy mestského
majetku Peter Haris informoval o tom, že
užívatelia drobných pozemkov, ktorí doteraz
neboli v evidencii mesta ako prenajímatelia,
sa postupne začali prihlasovať so žiadosťou
o zlegálnenie prenájmov. V odpovedi
na poslaneckú otázku dodal, že v týchto
prípadoch je možné vyrubiť nájomné
v určitom rozsahu aj niekoľko rokov spätne.

Schválený bol návrh zásad predaja
stavebných pozemkov na Rozmarínovej
ulici v areáli autokempingu. Viceprimátor
Kazimír Kovács v odpovedi na poslaneckú
otázku poznamenal, že pozemky sa budú
predávať s tým, že k nim v momente predaja
ešte nebude k dispozícii prívod elektrickej
energie. Krajným termínom jej vybudovania
je koniec roka 2022, hoci podľa dodávateľa
bude možné ju zrealizovať do polovice roka.
Pre stavebníkov to však nebude predstavovať
problém. Podľa Ladislava Sokola sú zásady
predaja pozemkov dobré, mesto by ich mohlo
aplikovať aj v prípade ďalších predajov.
Poslanci riešili aj otázku prípadného predaja
domu po jeho výstavbe a kolaudácii na
týchto pozemkoch. Podľa Petra Harisa
schválené zásady predaja pozemkov takýto
postup povoľujú: „Zámerom mesta je
začiatok výstavby rodinných domov v tejto
lokalite a jej ukončenie v dohľadnom termíne.
Chceli sme predísť tomu, aby si tieto pozemky
kupovali záujemcovia výlučne s investičným
cieľom bez snahy o výstavbu. Rovnako boli
tieto podmienky stanovené na Poštovej ulici,
kde vidíme, že to funguje, lebo okrem dvoch
pozemkov výstavba domov prebieha. Po
kolaudácii stavby sa mesto nebude starať
do vlastníckych pomerov.“ Zastupiteľstvo sa
→5
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Charitatívny advent

Predvianočné obdobie bolo aj
minulý rok časom sociálnej
pomoci
a
dobročinnosti,
a v Želiezovciach to tentoraz
platilo dvojnásobne.
V
decembrovom
čísle
našich novín sme priniesli
informáciu
o
distribúcii
vianočných
nákupných
poukážok
miestnym
dôchodcom, tým sa však
podpora sociálne odkázaných
obyvateľov zďaleka nekončila.
Nápaditým a dobre cieleným
prostriedkom
sociálnej
starostlivosti
mesta
bol
program podpory sociálne
odkázaných
domácností
poskytnutím
palivového
dreva.
„Pre
niektorých
občanov nášho mesta sa
adekvátny prístup k energiám
a k elementámym podmienkam
fungovania domácností, ako je
elektrická energia či teplo
v dome, stáva čoraz väčším
problémom.
Neschopnost‘
vykurovat‘ dom na potrebnú
teplotu pre nízke príjmy či zlý
stav obydlí v období tuhej zimy
sa javí ako životu nebezpečná
hrozba. V období od 6. do
17. decembra sme uskutočnili
terénny prieskum výskytu
energetickej chudoby na území
mesta formou rozhovorom
a
ohliadok
domov,“
informoval primátor Ondrej
Juhász o prvých krokoch
iniciatívy. „Viacerí občania
mesta sa zaujímali o možnosť
zabezpečenia palivového dreva
zo strany mesta. Keďže tento

rok bolo k dispozícii väčšie
množstvo vhodného dreva,
zrodil sa nápad podporiť
takýmto spôsobom odkázaných
Želiezovčanov.
Jedna
domácnosť dostala 2 metre
kubické dreva, celkovo sa do
konca januára rozdá asi 50
metrov kubických,“ informoval
nás vedúci oddelenia správy
mestského majetku a služieb
MsÚ Peter Haris.
Mestský úrad v Želiezovciach
podporil
sociálne
odkázané domácnosti pred
Vianocami aj potravinovými
balíčkami. „Primátor mesta
Ondrej
Juhász,
predseda
komisie
sociálnych
vecí
a zdravotníctva Pavol Ivan
a predsedníčka ZO JDS
Katarína Šuchterová venovali
zo
sociálneho
programu
mesta potravinovú pomoc 60
sociálne odkázaným osobám,
12 potravinových balíčkov
získali
klienti
Nového
domova a 6 klienti zariadenia
sociálnych služieb Perla,“
informovala o charitatívnej
aktivite vedúca oddelenia
organizačno-správneho
a sociálnych vecí. Diana
Csicsmanová
dodala, že
ďalšia vlna sociálnej pomoci
sa realizovala deň pred
Vianocami
v
spolupráci
mesta a obchodného reťazca
Lidl, keď v rámci akcie Podeľ
sa a pomôž mestskí policajti
doručili potravinovú pomoc
šiestim domácnostiam.
(ik)

Za dobročinnosťou sa skrýva tvrdá práca zamestnancov mesta, ktorá
je základom všetkých činností samosprávy, aj keď často nie je viditeľná.
Zákulisie sociálneho programu podory odkázaných rodín palivovým
drevom sa odohrávalo v areáli autokempingu.

Investor plánuje vo Veľkom
Dvore fotovoltickú elektráreň
Spoločnosť Eurowind Energy, s.r.o. Bratislava–Nové Mesto, plánuje
výstavbu a prevádzku fotovoltickej elektrárne (FVE) vo Veľkom
Dvore na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb, na ktorých
bola v minulosti prevádzkovaná veľkofarma hospodárskych zvierat.
„V súčasnosti sú tieto pozemky nevyužívané a čiastočne zarastené
náletovými drevinami so zvyškami stavieb. Súčasťou investičného
zámeru záujemcu je ich revitalizácia a dlhodobá prevádzka
fotovoltickej elektrárne. Vzhľadom k tomu, že územný plán mesta
nešpecifikuje záväzné regulatívy územného rozvoja daného územia,
bolo potrebné, aby mestské zastupiteľstvo vydalo súhlas s investičným
zámerom žiadateľa,“ informoval o zámere Vojtech Kalló z Mestského
úradu v Želiezovciach. Zastupiteľstvo v uznesení decembrového
zasadnutia súhlasilo s investičným zámerom.
Spoločnost Eurowind Energy bola založená v roku 2020 jednou
dánskou a tromi domácimi právnickými osobami. Jedným z
konateľov a cez svoju firmu aj spoločníkom je Peter Hegeduš, ktorý
je konateľom aj v spoločnosti MVE Želiezovce, prevádzkujúcej malú
vodnú elektráreň.
(ik)
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Nárast cien tepla bude vďaka biomase miernejší
Úrad na reguláciu sieťových odvetví
informoval koncom minulého roka o
očakávanom náraste cien tepla na rok 2022.
Vo svojej správe konštatoval, že mesačné
náklady na teplo stúpnu v tomto roku v
priemere o 4,39 eur, avšak s výraznými
rozdielmi v rámci Slovenska podľa toho, za
akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn

alebo aký je podiel plynu pri výrobe tepla.
V cenách tepla sa očakáva nárast od 8 do
25 %. Ceny plynu vzrastú o 9 až 24 %, ceny
elektrickej energie o 10 – 15 %.
O tom, ako sa nárast cien elektrickej energie
a plynu prejaví v cenách tepla želiezovských
užívateľov, ale aj o skúsenostiach s
prechodom na výrobu tepla z biomasy
sme sa porozprávali s Evou Tóthovou.
riaditeľkou spoločnosti Southerm, s.r.o.,
patriacej do skupiny Teplo GGE, ktorá v
Želiezovciach zabezpečuje dodávku tepla do
bytov, škôl, úradov a ďalších objektov.
Spoločnosť Teplo GGE pôsobí v
Želiezovciach od roku 2008 a už viac ako
desaťročie využíva ako palivo biomasu.
Aké sú vaše skúsenosti s využitím
biomasy ako zdroja tepelnej energie v
Želiezovciach?
Rozhodnutie prejsť na biomasu, ako palivo pre
výrobu tepla v Želiezovciach, sa ukazuje práve
v tomto období ako nadčasové a správne.
Vďaka využitiu biomasy vyrábame teplo
ekologicky, čo šetrí nielen náklady, ale v
porovnaní s uhlím či plynom má aj výrazne
pozitívnejší vplyv na kvalitu ovzdušia
v Želiezovciach. V neposlednom rade nám to
pomáha zmierniť dopady aktuálneho vývoja
cien plynu na svetových trhoch, čo pocíti aj
náš koncový zákazník.
Biomasa je, samozrejme, náročnejšia na
skladovanie, na logistiku, a aj samotná
technológia je v porovnaní s výrobnými
zdrojmi na báze plynu náročnejšia.
Využívame slamu, ktorá je dostupná v okolí

Želiezoviec, takže zároveň podporujeme aj
lokálnu ekonomiku a zamestnanosť. To bol
aj jeden z dôležitých faktorov pri rozhodovaní
o prechode na biomasu. Bezproblémová
prevádzka zdroja na biomasu, samozrejme,
úzko súvisí s dlhodobými zmluvami s
dodávateľmi slamy, ktoré má Teplo GGE v
Želiezovciach uzavreté.
Vo všeobecnosti sa skupina
GGE, ktorej sme súčasťou,
rozhodla už pred rokmi
prejsť
na
využívanie
obnoviteľných
zdrojov
energií. Viaceré sesterské
teplárne využívajú ako
palivo takisto biomasu,
Nakoľko
zabezpečuje
využitie obnoviteľného
zdroja nezávislosť od
súčasného
cenového
vývoja na európskych
trhoch
s
energiou?
Ako ovplyvní zvýšenie
cien energií ceny tepla
v Želiezovciach v správe
Teplo GGE v tomto roku?
V Želiezovciach zabezpečujeme cca 60 – 65 %
celkovej výroby tepla z biomasy. Zvyšok tepla
vyrábame z plynu, preto aj naša výroba je
ovplyvnená nepriaznivým cenovým vývojom
na trhoch s energiami. Dopad vysokých cien
plynu a elektriny, ktorý pocítia všetci
vrátane domových kotolní, priemyslu,
ale aj domácností, dokážeme
čiastočne zmierniť práve vďaka
biomase.
Predpokladáme, že budúci rok sa
zvýši koncová cena tepla cca o 8 - 9
% oproti roku 2021. To je v dnešnej
situácii, kedy cena plynu od začiatku
roka vzrástla na 2- až 3-násobok,
dobrá správa. Samozrejme, túto
úpravu cien ešte musí schváliť
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (rozhovor bol pripravený
pred Vianocami, niekoľko dní pred
rozhodnutím ÚRSO – pozn. red.).
Pred časom realizovala spoločnosť Teplo
GGE v Želiezovciach investíciu zameranú
na modernizáciu tepelných rozvodov.
Čoho sa projekt konkrétne týkal a aké
výsledky boli dosiahnuté, napr. v oblasti
efektivity dodávky tepla či zlepšenia
ekonomických ukazovateľov?
Cieľom investície v roku 2019 bolo zvýšenie
efektivity výroby a dodávky tepla našim
odberateľom v Želiezovciach, teda dosiahnutie
úspor primárnej energie a zníženie emisií
skleníkových plynov. Zároveň sme potrebovali

zvyšovať celkovú spoľahlivosť dodávky
a využiť vo väčšej miere biomasový zdroj.
V tomto investičnom projekte boli potrubné
vedenia v tepelných kanáloch vymenené za
nové bezkanálové predizolované potrubné
vedenia, 4-rúrové sekundárne rozvody boli
nahradené 2-rúrovými predizolovanými
primárnymi rozvodmi. Tiež boli menené, resp.
na viacerých odberných miestach zriadené
domové odovzdávacie stanice tepla a celá
výroba tepla bola centralizovaná na kotolňu
Mierová 51, aby mohla byť lepšie využitá
biomasa.
Vďaka zriadeniu domových odovzdávacích
staníc tepla sa výroba teplej úžitkovej vody
premiestnila k odberateľovi, čo nepochybne
prinieslo úsporu našim odberateľom. Vďaka
tomu neznášajú straty, ktoré prirodzene
vznikajú pri distribúcii teplej úžitkovej vody
na mimoobjektovom rozvode v cirkulačnom
systéme.
V snahe zmierniť dopady týchto investícií na
koncové ceny tepla sme pripravili projekty,
ktorým sa podarilo uspieť a získali podporu
z eurofondov. Veľkú časť, až 85 % oprávnených
nákladov z týchto investícií zaplatila Európska
únia prostredníctvom Operačného programu
Kvalita životného prostredia. Sme radi, že sa
nám to podarilo, keďže, samozrejme, záujem
o nenávratný finančný príspevok je vyšší
ako objem peňazí, ktoré v eurofondoch sú.

Vyžaduje si to kvalitnú prípravu projektu
s dôrazom na ekológiu a efektivitu, teda
potenciál znižovania nákladov na teplo
u odberateľov.
Plánujete realizovať ďalšie investície
alebo inovácie v želiezovskej prevádzke v
nasledujúcom období?
V najbližších rokoch Teplo GGE neplánuje
v Želiezovciach väčšie investície, len menšiu
udržiavaciu investíciu do slamového kotla,
ktorá by mala zachovať bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku kotla aj na nasledujúce roky.
Ladislav Levicky
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Podmienky predaja stavebných pozemkov
v autokempingu stanovené
2→

uznieslo na zásadách predaja 8 pozemkov
s rozlohou od 902 do 1065 m2.
Poslanci schválili predaj nehnuteľností
bývalého daňového úradu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa spoločnosti
Mihaco, s.r.o. Želiezovce za cenu 240 tis. eur.
Schválili aj rozšírenie predmetu a rozsahu
zmien a doplnkov č. 8 k územnému plánu
mesta. Zmeny a doplnky č. 8 sa týkajú
plánovanej výstavby nájomných bytov vo
Svodove a v lokalite pod nemocnicou, ako
aj zmeny funkcie časti areálu Stavmont
Želiezovce z výrobného územia na plochu
určenú na bývanie. Zastupiteľstvo v ďalšom
uznesení vyjadrilo súhlas s investičným
zámerom výstavby fotovoltickej elektrárne
vo Veľkom Dvore.
Poslanci schválili aktualizáciu a predĺženie
platnosti Programu hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja do konca tohto roka.
MsZ uložilo vypracovať PHRSR mesta na
obdobie 2023–2027. Tibor Csenger v rozprave
opäť pripomenul nutnosť vytýčenia nových
priorít, najmä v nadväznosti na obmedzené
možnosti
dostupných
rozvojových
finančných prostriedkov pre územie kraja.
Dodal, že prednosť budú mať projekty
v oblasti životného prostredia, spracovanie
odpadu, rozvoj vodovodov a kanalizácie, ale
aj školstva či turizmu, pričom zvýhodnené
budú regionálne projekty, realizované na
území viacerých obcí. Predseda ekonomickej
komisie navrhol, aby o nových prioritách
orgány mesta rozhodli už začiatkom
tohto roka. Primátor vyzdvihol dôležitosť
projekčnej pripravenosti europrojektov,
ako aj na pripravenosť mesta na situáciu po
realizácii dobudovania kanalizácie. Mesto
bude musieť pristúpiť k rekonštrukcii ciest

bez ohľadu na to, či na to budú dostupné
projektové zdroje, dodal Ondrej Juhász.
MsZ schválilo plán zasadnutí zastupiteľstva
na prvý polrok 2022, poslanecký návrh na
odmenu pre hlavného kontrolóra a plán
činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok
2022, zobrali na vedomie informatívnu
správu o zmene organizačnej štruktúry
mestského úradu, správu o kontrole plnenia
uznesení, správu o činnosti mestskej polície
za október a november minulého roka
a správu o prešetrení oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov mesta. Zobrali
na vedomie aj výročnú správu Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Tekov za
rok 2020, pričom v rozprave sa diskutujúci
venovali hodnoteniu prínosu členstva v tejto
organizácii z pohľadu mesta.
(ik)

Dvor domu služieb bude odkanalizovaný,
aj keď to zatiaľ nie je v rozpočte
V diskusii decembrovej, čiže poslednej vlaňajšej
schôdze mestského zastupiteľstva sa prítomní
venovali iba trom témam. V jej úvode predseda
komisie sociálnych vecí pochválil vedenie
mesta za nápad podpory sociálne odkázaných
domácností poskytnutím palivového dreva.
„Ľudia, ktorí dostali takúto pomoc, boli šťastní,
že na nich mesto myslí. Aj takýmto spôsobom sa
dá urobiť radosť,“ dodal Pavol Ivan. Predseda
sociálnej komisie informoval svojich kolegov
aj o tom, že mesto nakúpi potravinové
balíčky za neprevzaté nákupné poukážky
z predchádzajúceho roka za 900 eur, ktoré
rozdistribuuje vo forme potravinovej pomoci
odkázaným rodinám.
Na podnet podnikateľov pôsobiacich v
priestoroch v dvore domu služieb sa Ladislav
Sokol zaujímal o možnosť odkanalizovania
tejto lokality. Primátor vyhlásil, že dvor domu
služieb nie je zahrnutý v projekte dobudovania
kanalizácie. „Táto lokalita nie je súčasťou projektu,
nezabudli sme však na to, že je to potrebné riešiť.
Aj keď táto investícia v súčasnosti nie je v rozpočte
mesta, je to otázka jeho aktualizácie, doriešime
to pre podnikateľov vo dvore podľa finančných
možností mesta,“ prisľúbil Ondrej Juhász vo
svojej odpovedi.
Primátov v závere v krátkosti zhodnotil
uplynulý rok: „Pozitívom je, že sme získali
finančné prostriedky na kanalizáciu a ďalšie
investičné akcie. Na druhej strane by som minulý
rok charakterizoval ako problémový z hľadiska

administratívnych a kontrolných úkonov, pretože
s prípravami kanalizácie a rekonštrukcie objektu
na Štúrovej 15 sme zápasili počas celého roka.
Samozrejme, uvedomujem si, že všetko, do čoho
investujeme, musí byť transparentné, to je cena
za tieto prostriedky a vždy sa nájde účastník
výberového konania, ktorý nie je spokojný

s výsledkom, podá podnet a my musíme svoje
rozhodnutia odôvodňovať.“ Primátor sa
v úplnom závere poďakoval poslancom za
ich konštruktívny prístup a za to, že napriek
pandémii mohla samospráva efektívne pracovať
a poprial všetkým prítomným príjemné sviatky,
pevné zdravie a veľa šťastia.
(ik)

PHSR doplnený o ďalšie investície

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je opornou koncepciou rozvoja mesta
už druhé volebné obdobie. V roku 2015 bol spracovaný s cieľom nahradiť predchádzajúci
dokument a určiť rozvojové osi a priority na ďalších niekoľko rokov. Mesto úspešne
postupovalo pri realizovaní jednotlivých cieľov, množstvo projektov bolo realizovaných
a postupom času pribudli aj ďalšie. Koncom minulého roka zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že
platnosť dokumentu predĺži ešte na tento rok a na roky 2023 až 2027 vypracuje úplne nový
program rozvoja.
Napriek obmedzenej platnosti súčasného PHSR doň pribudli aj nové investičné zámery, ktoré
nemusia byť záväzne realizované do konca tohto roka, samospráva však na nich už začala alebo
začne pracovať. Medzi nové projektové zámery v PHSR patria: dobudovanie monitorovacieho
kamerového systému mesta, zabezpečenie dostupného bývania v meste a mestských častiach,
rekonštrukcia ZŠ s VJM, rekonštrukcia budovy na Štúrovej 15 a jej prestavba na MŠ a jasle,
výstavba novej ZŠ v areáli súčasnej školy, vybudovanie detského ihriska vo Svodove,
rekonštrukcia námestia a mestskej knižnice, vytvorenie kúpaliskového komplexu s krytou
plavárňou, ako aj ďalšie budovanie cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry.
V tomto roku sa má uskutočniť zásadná investícia dobudovania kanalizačnej siete mesta, čo
v mnohých aspektoch zmení situáciu v oblasti rozvojových úloh. Dá sa preto očakávať, že
pripravovaný nový rozvojový program prinesie aj zásadnejšie zmeny, avšak istotne v ňom
uvidíme aj viaceré z úloh zo súčasného PHSR, ktoré sa v uplynulých rokoch zrealizovali
čiastočne alebo pribudli len nedávno. S veľkou pravdepodobnosťou môžeme predpovedať aj
to, že medzi investičnými zámermi budúceho obdobia bude značná pozornosť venovaná aj
rekonštrukcii miestnych komunikácií.
(ik)
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Tibor Csenger: V Nitrianskej župe
sa investície realizujú aj napriek Covidu
Jednou z najväčších obetí
epidémie
koronavírusu
sa
stala
vypočítateľnosť.
Pre
nepretržite
platné
bezpečnostné
opatrenia
takmer v každom sektore
prevládla
neistota
a
opatrnosť.
Samozrejme,
nevynímajúc ani činnosť
a investície Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK).
Napriek tomu sa podpredseda
Nitrianskej župy Tibor Csenger domnieva,
že projekty napredujú v správnom tempe
a nestroskotala ani realizácia investícií
naplánovaných na rok 2021. O výsledkoch
aj plánoch do budúcnosti sme sa spýtali
politika venujúcemu sa regionálnemu
rozvoju.
„Pred 4 rokmi, na začiatku volebného
obdobia sme zostavili harmonogram
projektov, ktoré sme chceli zrealizovať. V
súlade s harmonogramom sme si v roku
2021 vytýčili za cieľ pokračovať v začatých
prácach. V prípade ciest to znamenalo, že sme
dokončili úseky Farná – Čaka, Malé Ludince
– Šalov a Šahy – Veľké Turovce. Posledným
úsekom sme vlastne obnovili celú cestu
medzi Šahami a Plášťovcami. Obnovili sme
aj cesty medzi obcami Santovka a Domadice,
Tehla a Veľký Ďur, kratší úsek cesty medzi
Keťou a Bíňou, resp. práce v intravilánoch

obcí Starý Tekov a Veľké
Kozmálovce.
Všetky rekonštrukcie boli
zrealizované z vlastného
rozpočtu kraja, z balíka vo
výške 7 mil. eur, ktorý je
každoročne vyčlenený práve
na tento účel. Pre okres
Levice to znamenalo cca. 1,1
mil. eur, z ktorých sme vlani
obnovili 15 km ciest. I keď
to nepatrí do
kompetencie NSK, považujem
za dôležité zmieniť sa aj o tom,
že sa podarilo presadiť dlho
očakávanú rekonštrukciu cestného
úseku
medzi
Želiezovcami
a Hronovcami.
Školy
Najväčší pokrok sme vlani dosiahli
vo veci obnovy telocvične Strednej
odbornej školy techniky a služieb v
Šahách. V rámci rekonštrukcie boli
vymenené okná a dvere, interiér bol
úplne obnovený a začala sa tepelná
izolácia strechy a celej budovy. Stavebné práce
by mali byť ukončené v prvej polovici tohto
roka. Vďaka cezhraničnému projektu boli
zrekonštruované aj kovoobrábacie a
zváračské odborné dielne školy.
Na budove šahanského gymnázia prebiehala
rekonštrukcia v minulých rokoch (výmena

okien, rekonštrukcia sociálnych priestorov
atď.). V levickej Strednej odbornej škole
poľnohospodárskej pribudli poľnohospodárske
stroje, SOŠ technická v Tlmačoch zaobstarala
do odborných dielní niekoľko moderných
zariadení zo zdrojov EÚ (IROP).
Dotácie
V našom okrese sme podporili kultúrne
projekty 80 tis. eurami, športové projekty 74
tis. eurami, cestovný ruch bol podporený
35 tis. eurami. Celkovo sme podporili 148

projektov.
Napriek epidemickej situácii sme považovali
za dôležité podporiť tento sektor, hoci
na mnohých iných miestach neboli pre
koronavírus takéto výzvy vypísané.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Ákos Csonka

Vianočné prípravy v želiezovskom ZSS PERLA
Vianočné
sviatky
patria
medzi
najkrajšie
a najočakávanejšie obdobie a inak to nie je ani
v zariadení sociálnych služieb PERLA v Želiezovciach.
Už počas prvých decembrových dní sme mohli
nasávať prichádzajúcu atmosféru Vianoc počas
príprav na deň sv. Mikuláša. Prijímatelia sociálnych
služieb si nacvičili krátky program, ktorým potešili
svojich spolubývajúcich a personál zariadenia. A ako
to už na Mikuláša býva zvykom nie len pre malých,
ale aj pre veľkých – všetci prijímatelia boli odmenení
sladkým prekvapením.
Prípravy na Vianoce si prijímatelia sociálnych služieb
spríjemňovali aj výzdobou zariadenia vlastnoručne
vyrobenými ozdobami a výrobou vianočných
pozdravov pre svojich najbližších príbuzných
– vždy sa tešia, keď ich môžu potešiť svojou vlastnou
tvorbou. A prijímatelia, samozrejme, potešili aj seba
– sprevádzaní vianočnou atmosférou doplnenou
vianočnými piesňami, spevom a smiechom napiekli
a vyzdobili medovníčky, na ktorých si budú môcť
pochutnať počas vianočných sviatkov.
Perla, ZSS Želiezovce
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Opustil nás Gábor Ábel,
zakladajúci šéfredaktor našich novín
Nečakané úmrtie nášho kolegu-novinára
Gábora Ábela 19. decembra 2021 nás
zasiahlo ako úder blesku z jasného neba.
Zronilo nás to i prekvapilo, pretože pre jeho
neúnavnosť, vytrvalosť a schopnosť znášať
vysoké pracovné zaťaženie sme boli náchylní
na to, aby sme si nevšímali jeho vek. Bol
jedným z ľudí, ktorí sa nám vryjú do pamäti
ako veční mladíci.
Bude nás mnoho, ktorí na neho budú
spomínať, ktorých jeho odchod ranil

a zarmútil. Vďaka svojej bezprostrednej
povahe a aktívnej spoločenskej činnosti mal
mnoho priateľov a známych. Veľkú časť svojho
života pôsobil v kultúre, po desaťročia bol
jednou z hybných osobností želiezovského
spoločenského života a v uplynulých rokoch
veľmi úspešne zastával aj funkciu kronikára
miestneho a regionálneho futbalového
života. Svojou sériou článkov o úspešných
želiezovských
futbalistoch
uplynulých
dekád, publikovanou v našich novinách,
zaplnil výraznú medzeru. V denníku Új Szó
pravidelne publikoval články o zápasoch
a zaujímavostiach z klubov pôsobiacich
v regionálnych súťažiach.
Mal rád svoju rodinu, národ a rodisko, preto
mal vždy jasno v tom, kde je jeho miesto,
kam patrí. O svete okolo nás mal rozsiahle
vedomosti a vyformovaný názor. Svoje
názory neskrýval, v nutných prípadoch
ich vyjadroval aj vo forme cielenej, avšak
nie útočnej kritiky. Diskusie s ním boli
potešením bez ohľadu na tému.
Meno Gábora Ábela sa úzko viaže
s našimi novinami, keďže v roku 1999 bol
zakladajúcim šéfredaktorom Želiezovského
spravodajcu, s ktorým aktívne spolupracoval
do
konca
svojho
života.
Okrem
publicistických príspevkov redakcii často

poskytoval námety na články aj dobré rady.
Aj preto nám bude chýbať.
Odpočívaj v pokoji!
Redakcia Želiezovského spravodajcu
Gábor Ábel sa narodil 15. mája 1948
v Želiezovciach. Po absolvovaní ZŠ s VJM
v Želiezovciach pokračoval v štúdiách na
miestnom gymnáziu, potom na Strednej
poľnohospodárskej odbornej škole v Šahách.
Pracoval na Okresnej poľnohospodárskej
správe, kde sa neskôr stal námestníkom
vedúceho oddelenia.
Od roku 1972 do roku 1983 bol predsedom
miestnej organizácie Csemadoku, medzi
rokmi 1982 a 1995 tajomníkom okresnej
organizácie Csemadoku. Od roku 1995
do roku 2000 bol riaditeľom Mestského
osvetového strediska v Želiezovciach. Až
do odchodu do dôchodku sa zaoberal
distribúciou
tlačovín
z
Maďarska,
v ostatných rokoch pôsobil súčasne ako
novinár a gastrokuriér. Ako publicista je
známy od roku 1967. Svoje záživné články,
väčšinou, avšak nie výlučne so športovou
tematikou, publikoval pravidelne v Új Szó,
Želiezovskom spravodajcovi a Reflex24.
Do roku 2002 bol poslancom mestského
zastupiteľstva.

Osobná rozlúčka s Gáborom Ábelom
Môže to znieť ako fráza, aspoň
do takej miery je to aj pravda:
veľkoleposť životného diela
naozaj hodnotného človeka sa
často ukáže až vtedy, keď už
nemáme príležitosť pochváliť
ho osobne. Je ťažké spracovať
fakt, že pred niekoľkými
týždňami sme sedeli vedľa seba
na jednej schôdzi v Maďarskom
dome, potom som ho viackrát
videl, ako plní svoje úlohy pri
donáške jedla a teraz počúvam
z mestského rozhlasu, že už nie
je medzi nami.
Poznám ho od detstva. Mohol
som byť tretiak, on už bol
siedmak.
V
Pionierskych
novinách pravidelne uverejňoval
svoje články. Ako sme ho za
to uznávali! Novinára. Neskôr
publikoval články, občas aj
básne v Új Iúság, Új Szó, Hét
a ďalších domácich novinách
vychádzajúcich v maďarskom

jazyku. V tom čase sme ho za
šikovného autora nepovažovali
iba my, všimli si ho aj v
odborných kruhoch. Keď sme
v roku 1968 na gymnáziu
založili
študentské
noviny
s názvom Nyitott Szemmel (S
otvorenými očami), radil nám
už „iba“ ako bývalý študent
našej školy. Navrhol nám, aby
sme nevytvorili spravodajské, ale
radšej literárne noviny, v ktorých
by sme uverejňovali výhradne
iba naše prvotiny. Tak sa aj stalo:
ako externý spolupracovník nám
posielal mnoho básní – dokonca
aj keď už plnil základnú vojenskú
službu v Česku. V rozpore
s naším pôvodným zámerom
sa jedna správa predsa mala
v novinách objaviť: tá, ktorú nám
poslal Gábor Ábel v roku 1969
o tom, ako ich kasárne obsadila
„slávna“ sovietska armáda.
To sme už boli po maturitách

a noviny po nás prevzali tretiaci,
ktorí ich vydávali ešte niekoľko
mesiacov. Gáborov článok však
pre neschválenie riaditeľom
nemohol byť uverejnený.
Do Csemadoku sme mnohí
vstupovali ešte ako žiaci základnej
školy. A nielen že sme vstúpili,
aj sme pracovali. Niet divu, že
vedenie miestnej organizácie
bolo plné mladých ľudí. Keď
sa Gábor Ábel stal predsedom
miestnej organizácie, začala sa
nezvyčajná aktivita. Pôsobilo
mnoho zoskupení a v tomto
období vznikol aj spevokol.
V 80. rokoch, keď systém
jednej strany „pritvrdil“ a ani
do Maďarska sa nemohlo bez
obmedzení cestovať, ostrovom
slobody sa stalo klubové hnutie.
Do Želiezoviec prichádzalo
množstvo známych maďarských
(a maďarsky hovoriacich zo
Slovenska) osobností a debaty

prebiehali vždy pred zaplneným
hľadiskom. Keď predsedníctvo
miestnej organizácie odovzdal
Istvánovi Farkasovi a stal sa
tajomníkom okresnej organizácie,
život organizácie sa obohatil
o nové prvky.
Po zmene zriadenia sa predstavil
ako úspešný distributér kníh.
(Nevedno, či to dokazuje
jeho popularitu alebo len
spôsobilosť poštára, že mu raz
správne doručili list, na ktorom
bol ako adresát uvedený iba:
Pán
Trianon,
Želiezovce“.)
„Preskákali“
sme
spolu
niekoľko období ako poslanci
mestského zastupiteľstva a vtedy
sformuloval myšlienku založiť
želiezovské noviny. Ktovie, či
každý čitateľ Želiezovského
spravodajcu vie o tom, že
Gábor Ábel bol zakladajúcim
šéfredaktorom novín?
→10
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Náš normálny svet
Pred vyše desaťročím v jednej politologickej debate
zaznelo konštatovanie, že sme prvou generáciou,
ktorá nezažila vojnu, hladomor, smrteľnú
pandémiu alebo veľkú prírodnú katastrofu. My
sme tak vraj nadobudli presvedčenie, že to je
normálny svet. A pritom to v histórii ľudstva nie
je normálne.
V posledných dvoch rokoch často počuť vyjadrenia,
že náš svet prestáva byť normálny. A to najmä
v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.
Svet pritom nikdy nebol bezproblémový, len my
sme si zvykli na relatívne bezproblémový život,
keď vojny, hladomory a rôzne katastrofy sme sa
naučili vnímať len ako epizódky televíznych správ,
ako niečo, čo sa deje tak ďaleko, že sa nás to nijako
nedotkne.
To, čo sa nám práve javí ako normálne alebo
nenormálne, závisí od nášho vedomia a skúseností.
Ak netušíme, čo sa deje okolo nás či v rôznych
kútoch sveta alebo čo sa dialo v minulosti,
nemáme veľmi s čím porovnávať.
Je pritom zaujímavé, že napriek tomu, koľko ľudí
má dnes prístup k rôznym médiám a vďaka nim aj
k najrôznejším informáciám a poznatkom, akoby
nám chýbala schopnosť spracovať sprostredkované
skúsenosti viac, než kedykoľvek v minulosti. A čo
sa historického vedomia týka, pre niektorých z nás
akoby svet vznikol vlastným narodením, aj to v
tom lepšom prípade.
Stále je však medzi nami veľa aktívnych ľudí, ktorí
nám niečo hovoria, aby sme vedeli, pripomínajú
nám, aby sme nezabudli, apelujú na nás, aby sme

pamätali. Niektorí burcujú, aby sme nespali a aby
sme sa pridali. Veď na svete je toho toľko, za čo
alebo proti čomu možno bojovať, aby bol náš svet
lepším.
Ako spoločenstvo si pripomíname historické
udalosti, stanovujeme sviatky či pamätné dni.
Niektoré tragické udalosti z našich dejín si
pripomíname každoročne. Majú vraj slúžiť ako
memento, aby sa niečo podobné už nezopakovalo.
S hrôzou pritom pozorujeme, že vo svete sa
nielenže tragické udalosti opakujú, ale dochádza
aj k novým a dokonca aj v našich končinách
občas máme nebezpečne blízko k prepracovaným
reprízam minulých udalostí, dokonca aj tých často
pripomínaných.
Hovorilo sa, že kto nepozná históriu, býva
odsúdený prežiť si ju znova. A stále sa hovorí, že
z histórie je potrebné sa poučiť.
Je však viac ako zrejmé, že problémom je práve
to poučenie. Napriek tomu, ako aktívne sa nás
tí aktívnejší snažia poučovať, čo si o niektorých,
najmä novodobých udalostiach máme myslieť,
mnohí si aj tak myslia svoje.
Možno by sme mali byť pri formulovaní rôznych
odkazov, posolstiev či poučení trošku opatrnejší
(menej aktívni) a zároveň triezvejší. Ideológiami
potrundžení
aktivisti
nikdy
nevynikali
užitočnosťou, skôr naopak.
A možno by stačilo byť na seba náročnejší, menej
kĺzať po povrchu a nebáť sa ísť k podstate vecí
a javov. Aby sme sa nemuseli čudovať: „Synov je
málo, odkazov veľa...“
Števo Hečko

11. novembra 1918 sa skončila I. svetová vojna.
Vyžiadala si vyše asi 17 miliónov obetí. Hneď
na to sa rozšírila pandémia španielskej chrípky,
ktorou sa infikovalo asi 500 miliónov ľudí,
približne 100 miliónov jej podľahlo. Udalosti
spred storočia sa dotkli aj obyvateľov nášho
mesta.
Aj na 103. výročie sa na mikulskom cintoríne sa
pod záštitou primátora mesta Ondreja Juhásza
uskutočnila spomienka na obete I. svetovej
vojny.
Zúčastnili sa na nej zástupcovia OZ Mikulčan,
ZO SZPB, ZO JDS, MO MS... Prítomným sa
prihovárala Diana Csicsmanová a Slavomír
Hrivnák, o kultúrny program sa postarala
recitátorka Mária Varkolyová a spevácky zbor
Őszirózsa.

Vyhodnotili súťaž Človek na orbite 2021
V roku 2021 zorganizovala Mestská knižnica
Želiezovce v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou v Leviciach 9. ročník astronomickej
umeleckej súťaže, kde mohli deti želiezovských škôl predviesť svoje výtvarné a tvorivé
schopnosti. Zapojila sa do nej materská škola
Hopsasa a dve základné školy v Želiezovciach.
Odborná porota vyberala spomedzi mnohých krásnych prác. Deti sa naozaj snažili a
svoj pohľad na vesmír stvárnili jedinečnými
spôsobmi. Spolu bolo ocenených 14 výtvarných prác s 24 výhercami. Víťazom srdečne
blahoželáme!
Výstava súťažných prác bude pre verejnosť
dostupná podľa aktuálnych protipandemických opatrení až do jesene 2022 v oddelení
pre deti a mládež. Pozrieť si ich môžete aj na
webovej stránke knižnice.
Výsledky: Materské školy: 1. Alex Veselovský, 6 rokov, MŠ Mikula, názov: Kamarát
– návštevník, 2. Marek Juhász, 5 rokov, MŠ
Mikula: Môj vesmír, 3. Damian Fábry, 5 rokov,
MŠ Mikula: Medzi hviezdami
Základné školy: 1. – 4. ročník: 1. Emma

Félix, 4. ročník, ZŠ s VJM: Slnko je naša
najbližšia hviezda, 2.
J a k u b
Púček, 1. ročník, ZŠ Želiezovce, 3.
Mia Kissová, 4. ročník, ZŠ s VJM: Môj
vysnívaný vesmír
Základné školy: 5. – 9. ročník: 1. Zoja
Lojdová, 6. ročník, ZŠ s VJM, 2. Kloé
Kovácsová, 9. ročník, ZŠ s VJM, 3.
Sofia Michlová, 7. ročník, ZŠ Želiezovce
Základné školy: 1. – 4. ročník
– priestorové práce: 1. Emily Fialková, 1.
ročník, ZŠ Želiezovce
Základné školy: 5. – 9. ročník
priestorové práce: 1. Sabína Boťťánová,
Viktória Búryová, Ema Čomorová,
Rebeka Hubertová, Kiara Kótorová,
Lara Kukura, Lucia Šplehová, Tiffany
Tamášová, Kamila Vargová, Nela
Zimovčáková, Patrícia Zlámalová, ZŠ
Želiezovce, názov práce: Vesmír dievčat
Cena Tekovskej hvezdárne v Leviciach:
Norbert Rák, 4. ročník, ZŠ s VJM: Kozmonaut
22. storočia
Cena Mestskej knižnice Želiezovce: Viktória

Jahodová, 6. ročník, ZŠ Želiezovce: Zábava
vo vesmíre, Nikoletta Kotrusová, 9. ročník, ZŠ
s VJM.
Mestská knižnica Želiezovce
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45 rokov kynológie v Želiezovciach
(Dokončenie)
Kynologický klub má v súčasnosti 32
členov vekového zloženia 11 až 66 rokov.
Predsedom Kynologického klubu od
roku 1982 je Pavol Ivan, pri výcviku
ako figuranti pomáhajú Gergely Tóth,
Ladislav Hajnovič, Erik Sluka ale aj Peter
Tomašovič.
Výcvik psov prebieha každú nedeľu v
Mikule pri čerpačke od 9,00 do 12,00 hod.
Celá činnosť klubu je samozrejme založená
na dobrovoľnom a aktívnom prístupe
všetkých členov, či už na brigádach pri
údržbe areálu, ale samozrejme aj členskými
príspevkami na finančné zabezpečenie
chodu klubu.
Je potešiteľné, že do klubu v poslednej dobe
prichádzajú mladí ľudia, s plemenami ako
border kólia a podobné malé plemená, ktorí
si kynológiu obľúbili a stala sa im koníčkom,

Členovia klubu v roku 2015
čo je predpoklad úspešného pokračovania
kynológie v našom meste. Záverom prajeme
kynologickému klubu do ďalšieho obdobia,

aby kynológia v meste vydržala ďalších 45
rokov.
Pavol Ivan,
predseda kynologického klubu

Šachisti po dvoch kolách, ďalšie s otáznikmi
Tabuľka 4. ligy B1
Šachisti ŠK TJ Slovan Želiezovce majú za sebou
dva zápasy aktuálneho ročníka v 4. lige B1. Po
1
2
dvoch prehrách sú na 7. mieste tabuľky. Pre
1. NŠK Nitra C
*
protipandemické opatrenia sa ďalšie kolo, ktoré sa
2. ŠK V. Kýr 2
*
malo hrať 12. decembra, neuskutočnilo. Výsledky:
3. NŠK Nitra D 21⁄2
ŠK Veľký Kýr – ŠK TJ Slovan Želiezovce 6,5:1,5
B. Kosihy C
31⁄2
Za hostí bodovali Attila Mézes, ktorý vyhral svoju
5. ŠK Levice C
partiu, Jozef Kakačka uhral remízu.
ŠK Levice C – ŠK TJ Slovan Želiezovce 5:3
6. ŠŠK Šurany B
4
Za Želiezovce bodoval Ján Dorot, ktorý ako jediný
7. ŠK Želiezovce
11⁄2
dokázal zvíťaziť vo svojej partii, nerozhodný
8. N. Zámky C
výsledok a po pol bode dosiahli Jozef Mihalík, Jozef
Kovács, Dušan Forbak a Ľudovít Kormosi. Ďalší rozpis súťaže: namiesto 12. 12. v

3

4

51⁄2

41⁄2

5

6
4

7

8

61⁄2

*

51⁄2
*

41⁄2
*

31⁄2

5
*

3
21⁄2

*
*

TB1

TB2

TB3

6

10,0

0

4

10,5

0

3

8,0

0

3

8,0

0

3

5,0

0

1

7,5

0

0

4,5

0

0

2,5

0

náhradnom termíne: Želiezovce – Šurany, 9. 1. 2022: N.

Zámky C – Želiezovce, 6. 2.: Želiezovce – Nitra D, 20. 2.: B. Kosihy C – Želiezovce, 6. 3. Želiezovce – Nitra C.

(ik)

Príslušník ÚVTOS
Želiezovce kráľom strelcov
Dňa 8. októbra 2021 bola na strelnici
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
a Ústavu na výkon väzby Leopoldov
usporiadaná súťaž v streľbe zo služobných
zbraní – Memoriál padlých príslušníkov
ústavu Leopoldov. Súťaže sa zúčastnilo
14 družstiev s celkovým počtom 41
súťažiacich.
Organizátor pripravil pre súťažiacich
dva strelecké parkúry, ktoré preverili ich
všestrannú streleckú pripravenosť a na
záver atraktívny strelecký súboj v rýchlosti
a presnosti s názvom „kráľ strelcov“. V tejto
záverečnej disciplíne sa zrodil želiezovský
úspech: súťaž o „kráľa strelcov“ vyhral
npor. Viktor Pásztor z ÚVTOS Želiezovce.
(zvjs.sk)
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Dobšinského posolstvo / Mezei bokréta 2021
A Zselízi Városi Könyvtár
által a gyermekeknek évente
rendszeresen megrendezett
Dobšinského
posolstvo
/ Mezei bokréta 2021
elnevezésű olvasói verseny
április
2-án
kezdődik,
a gyermekkönyvek
nemzetközi
napján.
A
verseny
Dobšinského
posolstvo része a szlovák ajkú
gyerekeket célozza meg, míg
a Csontos Vilmos versének
címét idéző Mezei bokréta
a magyar könyveket olvasó
gyermekeknek szól.
2021-ben tartották meg

e hagyományos verseny 22.
évfolyamát.
A győztesek
a következők voltak:
Dobšinského
posolstvo:
1.
hely: Eliška Žiaková, 7
éves (102 elolvasott könyv), 2.
hely: Evelyn Markovics, 1 éves
(84 megtekintett könyv), 3.
hely: Peter Molnár, 8 éves (39
elolvasott könyv),
Mezei bokréta: 1. hely: Raj
Tamara, 13 éves (45 elolvasott
könyv).
A nyerteseknek
gratulálunk,
s kívánunk további sok szép
elolvasott könyvet.
Városi Könyvtár

Dobšinského posolstvo /
Mezei bokréta 2021
Každoročná čitateľská súťaž Mestskej knižnice v Želiezovciach pre detských čitateľov
pod názvom Dobšinského posolstvo /
Mezei bokréta 2021 sa začína 2. apríla na
Medzinárodný deň detskej knihy. Časť
„Dobšinského posolstvo“ je určená pre deti
čítajúce v slovenskom jazyku a časť Csontos
Vilmos „Mezei bokréta“ pre deti čítajúce v
maďarskom jazyku.
V roku 2021 sa uskutočnil už 22. ročník tejto tradičnej súťaže. Na výherných miestach
sa umiestnili:
Dobšinského posolstvo: 1. Eliška Žiaková,

Személyes búcsú Ábel Gábortól
7→

Nem szándékoztam szabályos nekrológot írni: ehhez illő volna időrendi sorrendben pontosan
leírni Ábel Gábor életének állomásait. Arra sem vállalkozom, hogy minden tevékenységét
taglaljam: annyira sokoldalú volt, hogy mások bizonyára teljesen mást emelnének ki
életművéből. Fontosnak tartotta a nyelvhelyességet: bátran javított ki másokat, ha ezt
érdemesnek tartotta, de attól sem zárkózott el, hogy másokkal beszélje meg a nyelvi kétségeit.
A sport a kisujjában volt. Mindig naprakész információi voltak. És nemcsak a sportról, a
közéletről is. Sokan kifejezetten sportújságíróként tartják őt számon.
Riporterként sem volt utolsó. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy a Reflex c. lapban terjedelmes
riportot jelentetett meg rólam – hetvenedik születésnapom apropóján. „Kérdezni tudni kell”
– dicsértem őt akkor, mert a kérdésekből érezni lehetett, hogy már a válaszokat is ismerte.
A riport megjelenése után nevetve konstatálta: az utolsó pillanatban cselekedtünk: a Reflex
többé nem jelenik meg a zselízi régió számára. Azt még akkor, júliusban nem gondolhattuk,
hogy az „utolsó” jelzőnek milyen tragikus súlya lesz öt hónap múlva.
Gábor, nyugodj békében! Sokunknak fogsz hiányozni.
Horváth Géza

Osobná rozlúčka
s Gáborom Ábelom
7→

7 rokov (102 prečítaných kníh), 2. Evelyn
Markovics, 1 rok (84 popozeraných kníh),
3. Peter Molnár, 8 rokov (39 prečítaných
kníh)
Mezei bokréta: 1. Raj Tamara, 13 rokov (45
prečítaných kníh)
Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších knižných príbehov na
krídlach fantázie.
Mestská knižnica

Nebolo mojím úmyslom napísať pravý nekrológ: ten by mal obsahovať opis jednotlivých
zastávok života Gábora Ábela. Nepodujmem sa ani na to, aby som rozpísal všetky jeho
činnosti. Bol natoľko mnohostranný, že iní by pravdepodobne
vyzdvihli z jeho životného diela niečo úplne iné. Dbal na jazykovú
Želiezovský spravodajca
Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
správnosť a odvážne opravil aj iných, ak to považoval za nutné,
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
ale nedištancoval sa ani od toho, aby s inými prekonzultoval svoje
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
jazykové pochybnosti. Šport mal v malíčku. Vždy mal aktuálne
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
informácie. Nielen o športe, ale aj o verejnom živote. Mnohí ho
Tlač: Regra Kovan, Štúrovo
považujú za vyložene športového novinára. Bol dobrý aj ako reportér.
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
Považujem za poctu, že pri príležitosti mojich 70. narodením uverejnil
Zselízi Hírmondó
so mnou rozsiahly rozhovor v novinách Reflex24. „Pýtať sa treba
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata,
vedieť“ – chválil som ho vtedy, lebo z otázok bolo zrejmé, že poznal
nyilvántartási szám: 00 307 696
aj odpovede. Po zverejnení článku so smiechom konštatoval, že sme
Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
Főszerkesztő: Levicky László
konali v poslednej chvíli: Reflex už nebude vychádzať v regióne
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
Želiezoviec. Vtedy v júni sme nemohli vedieť, že slovo „posledné“
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70,
bude mať o päť mesiacov tragický význam.
e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: Regra Kovan, Párkány
Gábor, odpočívaj v pokoji! Mnohým nám budeš chýbať.
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Géza Horváth
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2017

Položka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

31. 12. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

410 177,82 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

299,87 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Megemlékezés

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)

Kde si kúpite naše noviny?
 Jednota Nové Zámky - Supermarket Želiezovce
 Novinový stánok B&B Market - Komenského ul.
 Novinový stáno Róbert Szabó - Ul. SNP
 Jednota Nové Zámky - Supermarket Mikula
 Čerpacia stanica PHM TaM Trans Spedition - Komenského ul.
 Novinový stánok Róbert Szabó - Komenského ul.
 Jednota Levice - potraviny - Fučíkova ul.
 Jednota Levice - potraviny - Petőfiho ul.
 Jednota Levice - potraviny - Ul. kpt. Nálepku
 Mestská knižnica
 Predajňa ABAR - Mierová ul.
 Predajňa Uniparket Svodov

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk január 31-én
halálának 10. évfordulóján

Rúfus Vladimírnéra (Anci nénire).
Akik ismerték, szerették,
gondoljanak rá ezen az évfordulón.
Lánya és fia családjaikkal

(22-01)

Megemlékezés

Virágot viszünk egy néma sírra
De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk,hogy nem jössz,de jó várni,
Hazudni a szívnek,hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál,mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 4-én halálának 1. évfordulóján

VESZPRÉMI ZSOLTRA

szerető édesanyád, testvéreid és lányaid.

(22-02)

Mesto Želiezovce ponúka na predaj 8 stavebných pozemkov na
Rozmarínovej ulici v areáli súèasného autokempingu. Kúpna cena
je 25 €/m2. Podrobnosti o termínoch a podmienkach nájdete na
webovej stránke mesta v sekcii Úradná tabuľa.
Zselíz város eladásra kínál 8 építési telket a Rozmaring utcában
a jelenlegi kemping területén. A telkek ára 25 €/m2. Bõvebb
tájékoztatás a vásárlás feltételeirõl és határidejérõl a város
honlapján található.

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

Kozmon, František: Volavka (Ikar 2021)
Marek Wolf sa ocitá na mieste činu ešte pred príchodom
polície: obeťou vraždy je jeho mama, vražednou zbraňou
služobná devina a hlavným podozrivým brat Patrik. Wolf aj
napriek dôkazom verí v jeho nevinu.
Krnáčová, Katarína: Úlomky ženy (Meridiano-press 2017)
Kniha silných ženských príbehov a citátov o láske, ženskom
svete a ženskej sile... Ak sa prichytíš, že ospravedlňuješ sama pred
sebou niečie správanie stále dookola a pýtaš sa, či ťa ten človek
vôbec má rád, už len tvoja otázka by ti mala byť odpoveďou.
Macurová, Katarína: Mesačné zrnko (Albatros 2021)
Nola a Tula sú sestry a nerozlučné kamarátky. Keď Nola
prezradí Tule svoje najtajnejšie prianie, Tula urobí všetko pre
to, aby jej ho pomohla splniť. Popusťte s Nolou a Tulou uzdu
svojej fantázie a vydajte sa s nimi na čarovnú cestu za snom.
Lebo snívať a objavovať nové veci stojí za to!
Knihy sú z projektu Išli knižky na vandrovku.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-

Moyes, Jojo: Áradó fény (Cartaphilus, 2020)
Alice Wright számára házassága a fullasztó angliai létből való
menekülést jelenti. Ám az 1930-as évek kisvárosi Kentuckyjának
légköre legalább annyira nyomasztja Alice-t, mint korábbi élete
– főleg a mindennapjaira rátelepedő apósa társasága.
Rutherfurd, Edward: London (Alexandra, 2019)
A világ összes városa közül London történelme az egyik
legérdekesebb. A történelmi fikciók nagymestere a rá jellemző
magával ragadó módon úgy vázolja fel a metropolisz kétezer
éves történelmét, hogy az egy fordulatos családregény háttereként,
kereteként szolgál.
M. Kácsor Zoltán: A százfok-öböl réme (Kolibri, 2021)
A három jó barát, Rilex, Kunyi és Barmol CSÚF CSAPDÁBA
esnek a Végtelen-síkságon. A szabadulásuk egyedül Kunyin
múlik, mint ahogyan az is, eljutnak-e végül a bölcsek falujába,
VALAMIDERENGBE.
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
(Befejezés)
A kinológiai klubnak jelenleg 32 tagja van, 11től 66 éves korig mindenféle korosztályban.
A Kinológiai Klub elnöke 1982-től Ivan Pál, a
kiképzésben Tóth Gergely, Ladislav Hajnovič,
Erik Sluka és Peter Tomašovič segítik őt.
A kutyaiskola minden vasárnap várja az
érdeklődőket Mikolán, a szivattyúállomás
mellett 9-től 12 óráig. A klub tevékenysége
a tagok önkéntes és aktív részvételével
történik, legyen szó társadalmi munkáról,
a kiképző központ területének rendben
tartásáról vagy a klub működését biztosító
tagsági díjak fizetéséről, illetve egyéb anyagi
hozzájárulásról.
Örvendetes, hogy az utóbbi időben
a fiatalok is látogatják a klubot, akik
border kólia vagy hasonló, kisebb fajtájú
kutyusokkal érkeznek, mert megszerették
és hobbijukká tették a kutyatartást. Ez

A klub tagjai 2015-ben
biztató jel a városi kinológia jövőjére
nézve. Végezetül a kinológiai klubnak
az elkövetkező időszakra sok sikert

kívánunk, hogy lendülete újabb 45 éven
keresztül is kitartson.
Ivan Pál,
a kinológiai klub elnöke

Sakkozóink két forduló után, a továbbiak kérdésesek
A 4. liga B1 csopotrjának táblázata
A zselízi ŠK TJ Slovan sakkozói két mérkőzést
játszottak le a 4. liga B1 csoportjában az aktuális
1
2
3
4
5
6
7
8
TB1 TB2 TB3
bajnoki idényben. Két vereséget követően a táblázat
1. NŠK Nitra C
*
51⁄2 41⁄2
6
10,0 0
7. helyén tanyáznak. A járványellenes intézkedések
2. ŠK V. Kýr 2
*
4
61⁄2
4
10,5 0
miatt a december 12-re tervezett következő forduló
3. NŠK Nitra D 21⁄2
*
51⁄2 3
8,0
0
elmaradt. Eredmények:
B. Kosihy C
31⁄2
*
41⁄2
3
8,0
0
ŠK Veľký Kýr – ŠK TJ Slovan Želiezovce 6,5:1,5
5. ŠK Levice C
*
5
3
5,0
0
A vendégeknél Mézes Attila és Kakačka József
szerezték a pontokat; előbbi megnyerte játszmáját,
6. ŠŠK Šurany B
4
31⁄2
*
1
7,5
0
utóbbi döntetlen ért el ellenfelével szemben.
7. ŠK Želiezovce
11⁄2
3
*
0
4,5
0
ŠK Levice C – ŠK TJ Slovan Želiezovce 5:3
8. N. Zámky C
21⁄2
*
0
2,5
0
A zselízi színekben Ján Dorot egyetlenként tudta
megnyerni játszmáját, rajta kívül Jozef Mihalík, Kovács József, Dušan Forbak a Kormosi Lajos ért el döntetlent, és szerzett fél-fél pontot.
A bajnoki idény további menete: december 12. helyett más időpontban: Želiezovce – Šurany, 2022. január 9.: N. Zámky C – Želiezovce, február
6.: Želiezovce – Nitra D, február 20.: B. Kosihy C – Želiezovce, március 6.: Želiezovce – Nitra C.
(ik)

A zselízi büntetés-végrehajtási
intézeté a lövészek királya cím

Tavaly
októberben
a
lipótvári
büntetés-végrehajtási és előzetes fogvatartási
intézetben tartották Az elesett lipótvári
börtönőrök emlékversenye címmel tartott
lövészversenyt. A szolgálati fegyverből való
céllövészeti viadalon 14 csapat 41 résztvevője
indult.
A szervezők két lövészeti tereppályát készítettek
elő a versenyzőknek, amelyek teljesítésével
azok
számot
adhattak
felkészültségükről,
zárásként pedig a gyorsaságot és pontos
célzást igénylő, a lövészek királya címmel járó
párviadalt is teljesíthették a résztvevők. Ebben a
fegyvernemben zselízi siker született: a lövészek
királya Pásztor Viktor főhadnagy, a zselízi
büntetés-végrehajtási intézet alkalmazottja lett.
(zvjs.sk)
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Normális világunk
Több mint egy évtizeddel ezelőtt egy politikai
vitaműsorban hangzott el, hogy mi vagyunk az
első generáció, amely nem élte át a háború, a
halálos járvány vagy nagy természeti katasztrófa
borzalmait. És meg vagyunk róla győződve,
hogy ez a normális világ. Pedig az emberiség
történelmében ez nem normális.
Az utóbbi években gyakran hallottuk, hogy
világunk többé már nem normális. Elsősorban a
Covid-19 terjedésével kapcsolatban.
A világ sosem volt problémamentes, csak mi
szoktunk hozzá a viszonylag problémamentes
élethez, ahol a háborúkról, éhínségről,
katasztrófákról csak a hírekben hallottunk,
mint távoli eseményekről, amelyek sehogy sem
érinthetnek bennünket.
Hogy mit látunk normálisnak vagy nem, az
tudatunktól és tapasztalatainktól függ. Ha fogalmunk
sincs, mi történik körülöttünk a világ különböző
részein, nem nagyon tudunk összehasonlítani.
Érdekes: annak ellenére, mennyien jutnak hozzá
a médián keresztül mindenféle információhoz és
ismerethez, mintha még annyira sem tudnánk a
megszerzett tapasztalatainkat feldolgozni, mint
korábban. Ami a történelmi tudatot illeti, néhányunk
számára a világ mintha csak a születésük óta létezne,
még a jobbik esetben is.
Továbbra is sokan vannak köztünk, akik
mondanak valamit, hogy tudjuk, emlékeztetnek,
hogy ne feledjünk, apellálnak, hogy emlékezzünk.
Néhányan heccelnek, hogy ne aludjunk, hanem
csatlakozzunk. Hiszen annyi minden van, ami
ellen harcolhatunk, hogy világunkat jobbá tegyük.

Közösségként
megemlékezünk,
ünnepekről
vagy emléknapokról döntünk. Néhányat
emberemlékezet óta ismerünk, továbbiakat csak
rövid ideje jegyzünk, és néhányat megszüntettünk,
talán el is felejtettünk. A jövő mindig nyílt marad.
Történelmünk egy-egy tragikus eseményéről
rendszeresen megemlékezünk. Emlékeztetőként,
hogy soha többé ne történjenek hasonló
események.
Ugyanakkor elszörnyedve vesszük tudomásul,
hogy a világban nemhogy rendre ismétlődnének
tragikus események, de továbbiak is történnek,
akár a környékünkön is veszélyesen közel járunk
a múlt események átdolgozott ismétléséhez, akár
azokhoz is, amelyekről gyakran megemlékezünk.
Azt mondják, hogy aki nem ismeri a történelmét,
arra van kárhoztatva, hogy újra átélje. És
hogy a történelemből tanulnunk kellene.
Azonban nyilvánvaló, hogy éppen a tanulsággal
van gondunk. Annak ellenére, hogy milyen
vehemenciával próbálnak minket meggyőzni, miről
mit gondoljunk, elsősorban az új eseményekről,
sokan úgyis azt gondolnak, amit akarnak.
Talán óvatosabbnak (kevésbé aktívnak) és
józanabbaknak kellene lennünk különböző
üzenetek,
tanulságok
megfogalmazásánál.
Ideológiáktól megrészegült aktivisták a múltban
is sok bajt tudtak keverni. Talán segítene, ha
igényesebbek lennénk, kevésbé csúsznánk a
felszínen, nem félnénk a dolgok és jelenségek
mélyére nézni. Hogy ne kelljen csodálkoznunk,
hogy: „Kevés a fiú, sok az üzenet...”
Števo Hečko

1918. november 11-én ért véget az I.
világháború. Kb. 17 millió áldozattal járt.
Rövidesen elterjedt a spanyol nátha, amely 500
millió embert fertőzött meg, és 100 millióan
estek neki áldozatul. Az egy évszázaddal ezelőtti
események városunk lakosait is érintették.
A 103. évforduló alkalmából Juhász András
polgármester védnöksége alatt emlékeztek meg
az I. világháború áldozatairól.
Az eseményen részt vettek a Mikulčan PT, a
Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének,
a Szlovákiai Nyugdíjasegylet és a Matica
slovenská helyi szervezetének tagjai. Beszédet
mondott Csicsman Diana és Slavomír
Hrivnák, a megemlékezést Mária Varkolyová
szavalata és az Őszirózsa éneklőcsoport
fellépése színesítette.

Ember a keringési pályán 2021
A Zselízi Városi Könyvtár a Lévai Barsi
Csillagda
közreműködésével
2021-ben
megszervezte az asztronómiai tematikájú
művészeti verseny 9. évfolyamát, melyen
a zselízi óvodások és iskolások bemutathatták
képzőművészeti
képességüket
és
kreativitásukat. A versenybe bekapcsolódott
a garammikolai Hopsasa óvoda és mindkét

zselízi alapiskola. A szakmai zsűri rengeteg
gyönyörű munka közül válogathatott.
A gyerekek mindent elkövettek, hogy a
világűrről alkotott látásmódjukat egyéni
stílusukban bemutassák. Összesen 14
képzőművészeti alkotást díjaztak, 24
győztessel. A nyerteseknek gratulálunk!
A
versenyben
született
alkotások
kiállítását a közönség is megtekintheti
2022 őszéig a könyvtár gyermek és iúsági
részlegén, az éppen aktuális járványügyi
intézkedéseket figyelembe véve. Az alkotások
megtekinthetők a könyvtár weboldalán is.
Eredmények: óvodák: 1. Alex Veselovský,
6 éves, garamikolai Hopsasa óvoda, címe:
Látogató – barát, 2. Marek Juhász, 5 éves,
Hopsasa óvoda: Az én világűröm, 3. Damian
Fábry, 5 éves, Hopsasa óvoda: Csillagok közt
Alapiskolák: alsó tagozat: 1. Félix Emma, 4.
osztály, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
(MTNYAI): A Nap a legközelebbi csillagunk,
2. Jakub Púček, 1. osztály, szlovák alapiskola, 3.
Kiss Mia, 4. osztály, MTNYAI: Megálmodott

világűröm
Alapiskolák: felső tagozat: 1. Lojda Zoja, 6.
osztály, MTNYAI, 2. Kovács Kloé, 9. osztály,
MTNYAI, 3. Sofia Michlová, 7. osztály,
szlovák alapiskola
Alapiskolák: alsó tagozat – térbeli munkák: 1.
Emily Fialková, 1. osztály, szlovák alapiskola
Alapiskolák: felső tagozat – térbeli munkák:
1. Sabína Boťťánová, Viktória Búryová,
Ema Čomorová, Rebeka Hubertová, Kiara
Kótorová, Lara Kukura, Lucia Šplehová,
Tiffany Tamášová, Kamila Vargová, Nela
Zimovčáková, Patrícia Zlámalová, szlovák
alapiskola, a pályamunka címe: Lányok
világűrje
A Lévai Barsi Csillagda különdíja: Rák
Norbert, 4 osztály, MTNYAI: A 22. század
űrhajósa
A Zselízi Városi Könyvtár különdíja: Viktória
Jahodová, 6. osztály, szlovák alapiskola:
Szórakozás a világűrben, Kotrus Nikoletta, 9.
osztály, MTNYAI.
Városi Könyvtár
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Elhunyt Ábel Gábor,
lapunk alapító főszerkesztője
Derült égből villámcsapásként érkezett a
hír, hogy Ábel Gábor újságíró kollégánk
2021.
december
19-én
váratlanul
elhunyt. Lesújtott és meglepett, mert
fáradhatatlansága, kitartása, munkabírása
elfeledtette korát. Egyike volt azoknak,
akik fiatalon – fiatalosan maradnak meg
örök emlékezetünkben.
Nagyon sokan leszünk, akik emlékezetében
megmarad, akiket hiánya fájdalmasan
érint. Közvetlenségének, aktív társadalmi

életmódjának köszönhetően sok-sok
barátja, ismerőse volt. Élete nagy részében
a kultúrában tevékenykedett, évtizedeken
keresztül a zselízi társadalmi élet egyik
mozgatója volt, az utóbbi években
pedig a helyi és a regionális labdarúgás
krónikásának szerepében is helytállt.
Hiánypótló munkájának eredményeként
lapunkban bemutathattuk a zselízi futball
egykori nagyjait, az Új Szóban pedig
a régiós foci szakavatott ismerőjeként
számolt be a mérkőzésekről és a csapatok
háza táján történt érdekességekről.
Szerette a családját, a nemzetét és a
szülőföldjét, ezért mindig tudta, hol a
helye, hova tartozik. Széles ismerettára
és kiforrott véleménye volt a körülöttünk
levő világról. Nézeteinek hangot is
adott, szükség esetén akár jól célzott
– ám korántsem bántó – kritikával.
Szinte bármilyen témában élvezetes
beszélgetőpartner volt.
Ábel Gábor neve szorosan kötődik
lapunkhoz, hiszen 1999-ben alapító
főszerkesztője volt a Zselízi Hírmondónak,
amellyel
élete
végéig
szorosan
együttműködött. Amellett, hogy írásaival
hozzájárult az újság tartalmához, sok
esetben új témákra való tippekkel és jó

tanácsokkal is segítette a szerkesztőséget.
Hiánya e téren is érezhető lesz.
Nyugodjon békében!
A Zselízi Hírmondó szerkesztősége
Ábel Gábor 1948. május 15-én született
Zselízen.
Tanulmányait
a
zselízi
magyar tannyelvű alapiskolában, majd
a gimnáziumban, végül az ipolysági
mezőgazdasági
szakközépiskolában
végezte.
A
Járási
Mezőgazdasági
Igazgatóság munkatársaként, később
osztályvezető-helyetteseként dolgozott.
1972-től 1983-ig a Csemadok helyi
szervezetének elnöke, 1982 és 1995 között
a Csemadok Járási Választmányának
titkáraként tevékenykedett. 1995-től 2000ig a Zselízi Művelődési Otthon igazgatója
volt. Nyugdíjas koráig magyarországi
sajtótermékeket forgalmazott, az utóbbi
években párhuzamosan ételfutárként
és
újságíróként
tevékenykedett.
Publicistaként már 1967-től számon
tartják. Élvezetes, többnyire – de nem
kizárólag – sport tematikájú írásai
rendszeresen jelentek meg az Új Szóban,
a Zselízi Hírmondóban és Reflex24ben is. A 90-es évektől 2002-ig a városi
képviselő-testület tagja volt.

Személyes búcsú Ábel Gábortól
Közhelynek tűnhet, de legalább
annyira igaz is: egy igazán
értékes ember életművének
nagyszerűsége gyakran csak
akkor
válik
nyilvánvalóvá,
amikor már nincs alkalmunk
szembe dicsérnünk őt. Nem
könnyű feldolgozni, hogy néhány
héttel ezelőtt még egymás
mellett ültünk egy értekezleten
a Magyar Házban, aztán még
ezt követően több alkalommal
is láttam, amint pizzafutárként
végezte napi feladatát, most
pedig a városi hangosbeszélő
arról értesít, hogy elhunyt.
Gyermekkorom óta ismertem
őt. Talán harmadikos lehettem,
amikor ő már hetedikes volt. A
Pionírok Lapjában rendszeresen
jelentek meg tudósításai. Hogy
felnéztünk rá! Az újságíróra.
Később az Új Iúságban, az Új
Szóban, a Hétben és még ki
tudja, melyik szlovákiai magyar

sajtótermékben jelentek meg
írásai, olykor versei is. Ekkor
már nemcsak mi tekintettük őt
ügyes tollforgatónak, a szakma
is felfigyelt rá. Amikor 1968-ban
a gimnáziumban megalapítottuk
a
Nyitott
Szemmel
című
diáklapunkat, ő már „csak” mint
iskolánk egykori diákja látott
el tanácsokkal. Ő volt az, aki
azt javasolta, hogy ne iskolai
hírlapot szerkesszünk, hanem
egy irodalmi lapot, amelyben
kizárólag a saját zsengéinket
jelentetnénk meg. Így is lett: ő
külső munkatársként számos
verset küldött nekünk – még
akkor is, amikor már tényleges
katonai
szolgálatát
töltötte
Csehországban.
Eredeti
szándékunknak ellentmondva
egy tudósítás mégis megjelent
volna a lapban: az, amit Ábel
Gábor küldött 1969-ben arról,
hogy miként szállta meg a

kaszárnyájukat a „dicső” szovjet
hadsereg. Ekkor már mi is túl
voltunk az érettségin, a lapot a
helyünkbe lépő harmadikosok
szerkesztették
tovább
még
néhány hónapig; Gábor cikke
azonban igazgatói jóváhagyás
híján nem jelenhetett meg.
A Csemadokba sokan akkor még
alapiskolás korunkban léptünk
be. És nemcsak beléptünk,
dolgoztunk is. Nem csoda, hogy
az alapszervezet vezetősége is
tele volt fiatalokkal. Amikor
Ábel Gábor lett az alapszervezet
elnöke, szokatlan pezsgés indult
be. Számos csoport működött,
és
ebben
az
időszakban
alakult az énekkar is. A
nyolcvanas években, amikor az
egypártrendszer „bekeményített”,
és még Magyarországra sem
lehetett korlátlanul utaz(gat)ni,
a klubmozgalom lett a szabadság
szigete. Számos magyarországi

és szlovákiai magyar híresség
érkezett
Zselízre,
és
a
beszélgetések mindig teltház előtt
folytak. Amikor az alapszervezet
elnöki tisztségét átadta Farkas
Istvánnak, és ő járási titkár lett,
új elemekkel gazdagodott a
szervezeti élet is.
A
rendszerváltás
után
sikeres könyvterjesztőként is
bemutatkozott.
(Ismertségét
bizonyítja-e, vagy a postás
rátermettségét, hogy egy levél
úgy is megtalálta, hogy csupán
így címezték meg: „Trianon
Úr,
Želiezovce”?)
Városi
képviselőként is együtt „húztunk
le” néhány időszakot, és ekkor
fogalmazódott meg benne, hogy
létre kellene hozni egy zselízi
lapot. Vajon tudatosítja-e a Zselízi
Hírmondó minden olvasója,
hogy a lapnak Ábel Gábor volt
az alapító szerkesztője?
→10
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Csenger Tibor: A Covid ellenére is
teljesülnek a beruházások Nyitra megyében
A
koronavírus-járvány
egyik legnagyobb áldozata
a kiszámíthatóság lett. A
folyamatos
óvintézkedések
miatt
szinte
minden
szektorban a bizonytalanság
és az óvatosság uralkodott el.
Természetesen nem képezett
kivételt ez alól Nyitra Megye
Önkormányzatának munkája
és beruházásai sem, ennek
ellenére a megyei alelnök,
Csenger Tibor úgy érzi, jó ütemben haladnak
a projektek, és nem futottak zátonyra azok
az elképzelések, amelyeket beütemeztek
2021-re. Ezekről az eredményekről és a
jövőre vonatkozó tervekről kérdeztük a
régiófejlesztési politikust.
4 évvel ezelőtt, a ciklus kezdetén
felállítottunk egy megvalósítási ütemtervet,
amit véghez szeretnénk vinni. Ennek
értelmében 2021-ben az előző évben
megkezdett munkálatok folytatását tűztük ki
célul. Az utak tekintetében ez azt jelentette,
hogy befejeződött a Farnad—Cseke közti, a
Kisölved—Garamsalló közti és az Ipolyság—
Nagytúr közti hiányzó szakasz. Ez utóbbival
befejeződött az Ipolyság—Palást összeköttetés
teljes útfelületének felújítása. Ide kell sorolni
továbbá a Szántó—Dalmad, a Töhöltől
Győröd felé vezető út, a Kéty és Bény közötti
rövidebb szakasz felújítását, illetve az Óbars

és Nagykoszmály belterületén
történt munkálatokat is.
Ezek mind a megye saját
költségvetéséből valósultak
meg, abból a 7 millió eurós
csomagból, amelyet minden
évben kimondottan erre a
célra különítünk el. Ez a Lévai
járásra vetítve hozzávetőleg
1,1 millió eurót jelent,
amelyből idén 15
kilométernyi
út
újult meg.
Bár nem megyei fenntartású út,
fontosnak tartom megemlíteni:
sikerült elérni, hogy megújuljon a
már régóta felújításra váró Zselíz—
Lekér közti szakasz is.
Iskolák
Az idei legnagyobb előrelépés az
ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola
tornatermének
felújítása volt. Új nyílászárókat
építettek be, teljesen megújult a
beltér, és elkezdődött a tető-, illetve
az épület hőszigetelése. Ennek befejezése 2022
első felében várható. Ezenfelül egy Európai
Uniós Interreg projektből megújultak az iskola
fémmegmunkáló és hegesztő szakműhelyei.
Az ipolysági gimnáziumban az előző években
történtek nagy változások (nyílászárócserék, szociális helyiségek felújítása stb.).

A lévai mezőgazdasági- és a tolmácsi ipari
szakközépiskolában egy EU-s forrásból
(IROP) bővültek a szakműhelyek korszerű
berendezésekkel és modern mezőgazdasági
gépekkel.
Dotációk
Járásunkban idén mintegy 80 ezer
eurót fordítottunk kulturális pályázatok
támogatására, 74 ezret sportprojektekre, 35
ezret pedig idegenforgalmiakra.

Összesen
148
pályázati
kérelmet
támogattunk.
A járvány ellenére is fontosnak tartottuk
ezt a szektort támogatni, holott sok helyen
a vírushelyzetre hivatkozva ezt a fajta
pályáztatást nem írták ki.
(Befejezés lapunk következő számában.)
Csonka Ákos

Karácsonyi előkészületek a zselízi Perlában
A karácsonyi ünnepek az év legszebb
és leginkább várt időszaka, és ez
a zselízi Perla szociális otthonban
sincs másként. Már az első decemberi
napok
alkalmával
Szent
Miklós
napjára
készülve
élvezhettük
a
közelgő karácsonyi hangulatot. A
szociális
szolgáltatások
igénylői
rövid programmal készültek, amellyel
lakótársaikat
és
a
személyzetet
örvendeztették meg. Ahogy Mikuláskor
lenni szokott, nem csak a kicsik, a
nagyok is kapnak ajándékot – minden
kliens édes meglepetésben részesült.
A
karácsonyi
előkészületeket
a
kliensek azzal is színesítették, hogy
saját kezűleg készített karácsonyi
díszekkel díszítették fel az intézményt,
és ünnepi üdvözleteket gyártottak
szeretteiknek. Mindig örömöt szerez,
ha saját alkotásokkal sikerül őket
megör vendeztetni.
Természetesen

saját maguknak is örömöt szereztek
– a karácsonyi hangulatot énekléssel,
nevetéssel színesítve mézeskalácsot

sütöttek és díszítettek, amelyet az
ünnepek során meg is kóstoltak.
Perla, ZSS Zselíz
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eladási feltételeiről
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A képviselők különleges körülmények
tekintetbe vétele mellett hagyták jóvá az
adóhivatal volt épületének értékesítését
a zselízi Mihaco K. javára 240 ezer
eurós vételáron. Jóváhagyták a városi
területrendezési terv 8-as számú módosítása
és kiegészítése tárgyának és terjedelmének
bővítését. A 8. módosítás és kiegészítés
a Szódón és a kórház mögötti területen
tervezett lakásépítés, valamint a zselízi
Stavmont vállalat telephelye egy részének
funkcióváltását érinti. Ez utóbbi keretében
a telekrészt gyártóterületről építési telekre
kategorizálnák át. A testület határozatában
egyetértett azzal a beruházási szándékkal,
hogy Nagypusztán naperőmű létesüljön.
Jóváhagyta a város gazdasági és szociális
fejlesztési programjának aktualizálását és
érvényességének meghosszabbítását az idei év

végéig. A testület feladatul adta egy új fejlesztési
terv kidolgozását a 2023–2027-es időszakra.
Csenger Tibor a napirendi pont vitájában
ismét hangoztatta, hogy új prioritásokat kell
felállítani, elsősorban a megye területére
érkező, korlátozottan elérhető fejlesztési
források figyelembe vételével. Hozzátette, hogy
a források elosztásánál előnyt élveznek majd
a környezetvédelmi, hulladékfeldolgozási,
vízvezetékés
csatornahálózat-építési
pályázatok, valamint a tanügyet és turizmust
támogató projektek, miközben fokozottan a
regionális, több település területén megvalósuló
fejlesztéseket támogatják majd. A pénzügyi
bizottság elnöke javasolta, hogy a városvezetés
már ez év elején kezdje meg a tárgyalásokat
az új prioritásokról. A polgármester szerint
fontos, hogy az uniós pályázatokat felkészülten,
tervdokumentációval a kezében várja a város,
és fel kell készülni a csatornahálózat kiépítése

utáni új helyzetre is. Fel kell majd ugyanis újítani
a helyi utakat, függetlenül attól, lesz-e elérhető
pályázati forrás erre a célra, figyelmeztetett
Juhász András polgármester.
A képviselő-testület jóváhagyta az idei első
félév önkormányzati üléseinek ütemtervét,
képviselői javaslatra a főellenőr jutalmazását
és az idei első félévi tevékenységi tervét,
tudomásul vette a városi hivatal szerkezeti
felépítésének módosításáról szóló tájékoztatót,
a határozatok teljesítéséről szóló beszámolót,
a városi rendőrség októberi és novemberi
tevékenységének beszámolóját, valamint a
köztisztviselők tisztségeinek, munkahelyeinek,
tevékenységeinek és vagyoni helyzetének
kivizsgálásáról szóló beszámolót. Tudomásul
vette a Tekov Területi Idegenforgalmi Szervezet
2020-as évzáró beszámolóját, amelynek
vitájában a képviselők a város tagságának
előnyeit vizsgálták.
(ik)

A szolgáltatások házának udvarát csatlakoztatják a szennyvíz-hálózatra,
bár még nem szerepel a költségvetésben
A tavalyi utolsó, decemberi önkormányzati ülés
általános vitájában a jelenlevők csak három
témával foglalkoztak. Bevezetőben a szociális
bizottság elnöke megdicsérte a városvezetést a
szociális tűzifaprogram kezdeményezéséért, amely
során a város tűzifával támogatta a szociálisan
rászorult lakosokat.„A segélyben részesült családok
boldogok voltak, hogy a város ilyen módon is
gondol rájuk. Ilyen eszközzel is lehet örömöt
szerezni” – tette hozzá Ivan Pál.A szociális bizottság
elnöke tájékoztatta kollégáit, hogy a korábban át
nem vett 900 euró értékű élelmiszerutalványokból
a város élelmiszert vásárol, amelyet a szociálisan
rászoruló családok közt oszt szét.
A szolgáltatások háza mögötti udvarban
tevékenykedő vállalkozók kezdeményezésére
Sokol László érdeklődött a terület csatornahálózatra való csatlakoztatásának lehetőségeiről.
A polgármester válaszában elmondta, hogy
a szolgáltatások házának udvara nem része a
kanalizáció-pályázatnak. „Bár a csatorna-hálózat
kiépítésének projektje nem terjed ki erre a területre,
nem feledkeztünk meg arról, hogy itt is szükség
van erre a közműre. A beruházás jelenleg nincs
a költségvetésben, ám képezheti aktualizálásának
tárgyát. Ahogy a város pénzügyi lehetőségei
engedik, a vezetéket kiépítjük az udvarban működő
vállalkozások részére” – válaszolta Juhász András.
A polgármester zárásként röviden értékelte az
elmúlt évet:„Pozitívum volt, hogy sikerült fejlesztési
forrásokhoz jutnunk a csatorna-hálózat kiépítésére
és további beruházásokra. Másrészt problémásnak

is jellemezném a tavalyi évet főleg az adminisztratív
és ellenőrző tevékenységek szemszögéből,
hiszen az egész év során tartottak a szennyvízhálózat és a Štúr utcai épület beruházásának
előkészületei. Természetesen tudatosítom, hogy
minden közpénzből megvalósuló beruházásnak
átláthatónak kell lennie. Ez az fejlesztési források
ára, és mindig akad olyan elégedetlen résztvevője

a közbeszerzéseknek, aki óvást nyújt be, amely
nyomán indokolnunk kell döntéseinket.” A
polgármester megköszönte a képviselők konstruktív
hozzáállását az elmúlt év során, és hozzájárulásukat
ahhoz, hogy a járvány ellenére az önkormányzat
hatékonyan tudott működni, minden jelenlevőnek
kellemes ünnepeket, jó egészséget és boldogságot
kívánt.
(ik)

A fejlesztési tervet további
beruházásokkal egészítették ki

A város jelenlegi gazdasági és szociális fejlesztési terve (PHSR) már második választási időszakban
a helyi fejlesztések koncepciós kiindulópontja. 2015-ben azzal a céllal készült, hogy felváltsa az addig
érvényben levő fejlesztési tervet, új fejlesztési irányokat és prioritásokat szabjon a következő évekre. A
város a felvázolt célok nagy részét sikeresen teljesen vagy részben megvalósította, és az idő múlásával
további tervezetekkel bővítette. A tavalyi év végén a képviselő-testület arról döntött, hogy a fejlesztési
dokumentum érvényességét még erre az évre meghosszabbítja, ám a 2023–2027-es időszakra új fejlesztési
tervet kell kidolgozni.
A jelenlegi PHSR korlátozott érvényessége ellenére új beruházás-tervezetekkel bővül a jelenlegi anyag.
Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az idei év végéig megvalósulnak, inkább hogy az önkormányzat már
elkezdett vagy elkezd dolgozni megvalósításukon.Az új projekttervezetek közé tartozik: a városi térfigyelő
kamerarendszer bővítése, hozzáférhető lakhatás biztosítása a városban és városrészekben, a magyar
alapiskola felújítása, a Štúr utca 15. alatti objektum óvodává és bölcsődévé való átépítése, új iskola építése
a szlovák alapiskola területén, játszótér létesítése Szódón, a főtér és a könyvtár felújítása, fedett uszodás
fürdőkomplexum létrehozása, a kerékpárutak és a kerékpár-infrastruktúra további fejlesztése.
Idén várhatóan megvalósul az időszak legjelentősebb beruházása, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,
ami több szempontból hoz változásokat a fejlesztési feladatok terén. Várható, hogy a készülő új fejlesztési
program jelentősebb változásokat is hoz majd, ugyanakkor biztosan találkozunk majd benne a jelenlegi
PHSR néhány olyan feladatával, amely az utóbbi időszakban csak részben valósult meg, illetve csupán
nemrég bővítette a beruházási tervezetek listáját. Nagy valószínűséggel az is elmondható, hogy a
következő időszak beruházási feladatai közt nagy jelentőséggel bír majd a helyi utak felújítása.
(ik)
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A biomasszának köszönhetően enyhébb lesz a hőenergia áremelkedése
A Közműágazati Árszabályozási Hivatal
(ÚRSO) múlt év végén tájékoztatott a
hőenergia-árak 2022-es várható növekedéséről.
Beszámolójában megállapította, hogy a
hőenergia-árak idén átlagosan 4,39 euróval
növekednek, ám országos viszonylatban nagy
eltérések lesznek tapasztalhatók attól függően,

milyen áron vásárolták a szolgáltatók a földgázt,
illetve hogy milyen mértékben földgáz-alapú a
hőenergia előállítása az adott szolgáltatónál. Az
árak növekedése 8 és 25% között lesz. A földgáz
ára 9–24 százalékkal, a villamos energia ára
10–15%-kal növekszik.
Hogy a villamos energia és a földgáz árának
növekedése mennyire befolyásolja a zselízi
fogyasztók számára biztosított hőenergia
árainak növekedését, valamint a zselízi
hőszolgáltató biomassza üzemeltetésre való
áttérésének tapasztalatairól Tóth Évát, a számos
zselízi háztartást, iskolát, hivatalt és egyéb
objektumot hőenergiával ellátó Teplo GGE
csoportba tartozó Southerm K. igazgatóját
kérdeztük.
A Teplo GGE 2008-tól tevékenykedik
Zselízen, és már több mint egy évtizede
használ
biomasszát
a
hőenergia
előállításához. Milyen tapasztalataik vannak
ezzel a megújuló energiaforrással Zselízen?
– A biomasszára mint hőenergia-forrásra való
zselízi áttérés hosszú távú helyessége éppen
ebben a nehéz időszakban mutatkozik meg.
A biomassza felhasználásának köszönhetően
környezetkímélőbben állítjuk elő a hőenergiát,
amivel nemcsak a költségeket kíméljük, hanem
a szénnel és földgázzal összehasonlítva kevésbé
szennyezzük a környezetet. Nem utolsó sorban
éppen ez segít abban, hogy a földgáz jelenlegi
világpiaci árának alakulása kevésbé befolyásolja
fogyasztói árainkat.
A biomassza természetesen nagyobb raktározási
és szállítási kapacitást igényel, és maga a
technológia is bonyolultabb, mint a csupán

gázfelhasználású rendszerben. Fűtőanyagnak
szalmát használunk, amely Zselíz környékén
elérhető, így egyúttal a helyi gazdaságot és
foglalkoztatottságot is támogatjuk. Ez fontos
tényező volt a biomasszára való átmenet
mérlegelésénél. A hőforrás fennakadás nélküli
üzemeltetése természetesen szorosan összefügg
a
szalmaszállítóval
kötött
hosszú
távú
szerződésekkel.
Általánosságban a GGE
csoport, amelynek tagjai
vagyunk, már évekkel
ezelőtt döntött a megújuló
energiaforrásokra
való
átmenetről.
Több
csoporton
belüli
hőerőművünk
használ fűtőanyagként
biomasszát.
Mennyire biztosítja a
megújuló energiaforrás
az
európai
energiapiacok jelenlegi
áralakulásától való függetlensége. Mennyire
növekedik a Teplo GGE zselízi ügyfeleinek
biztosított hőenergia ára ebben az évben?
– Zselízen a hőenergia-termelés 60–65
százalékát biomassza-forrásból biztosítjuk. A
maradék hőt földgázból állítjuk elő, ezért az
energiapiacokon tapasztalható áremelkedés
bizonyos
mértékben
befolyásolja
működésünket. Azonban a földgáz és a
villanyenergia árának növekedését, amelyet
mind a kis kazánházak, mind az ipar,
mind a háztartások megéreznek, éppen
a biomasszának köszönhetően tudjuk
mérsékelni.
Feltételezzük, hogy 2021-hez képest a
hőenergia szolgáltatói ára 8–9%-kal
növekszik. Ez a jelen helyzetben, amikor
a földgáz ára az év elejéhez képes 2–3szorosára emelkedett, jó hírnek számít.
Természetesen
az
áremelkedést
a
Közműágazati Árszabályozási Hivatalnak jóvá
kell még hagynia (az interjú karácsony előtt,
néhány nappal az ÚRSO döntése előtt készült
– a szerk. megj.)
A Teplo GGE nemrég nagyobb beruházást
hajtott végre Zselízen, amelynek keretében
korszerűsítette a hővezetékeket. Pontosan
miről volt szó, és milyen eredménye lett a
korszerűsítésnek pl. a hőenergia-szolgáltatás
hatékonysága vagy a gazdasági mutatók
terén?
A 2019-ben végrehajtott beruházás célja a zselízi
fogyasztóink számára biztosított hőenergiaelőállítás és -szállítás hatékonyságnak növelése,
azaz energiamegtakarítás és az üvegházhatású

gázok kibocsátásának csökkentése volt. Egyúttal
szükségünk volt a szállítás megbízhatóságának
növelésére és a megújuló források nagyobb
arányú hasznosítására is.
A beruházási projektben a hővezető
csatornákban levő vezetékeket lecseréltük
csatornanélküli szigetelt vezetékekre, a 4 csöves
szekunder vezetékeket 2 csöves szigetelt primer
vezetékekkel helyettesítettük. Több helyen
cseréltünk, illetve beszereltünk házi hőcserélőállomásokat, és az egész hőenergia-előállítást
centralizáltuk a Béke utca 51. alatti központi
kazánházba, hogy még inkább kihasználjuk a
biomasszával való fűtést.
A házi hőcserélő-állomások felszerelésének
köszönhetően a melegvíz előállítása helyben,
a fogyasztóknál történik, ami jelentős
megtakarításokat hozott ügyfeleinknek. Ennek
köszönhetően nem kell részt vállalniuk a
melegvíz-szállítás természetes velejárójaként
a külső vezetékekben létrejövő hőveszteség
finanszírozásából.
Hogy ezek a beruházások ne növeljék a
hőenergia árát, pályázatokat dolgoztunk ki,
amelyekre sikerült uniós alapokból támogatást
nyernünk. A jogosult költségek nagy részét,
85 százalékát az Európai Unió fizette ki a
Környezetvédelem operatív program keretében.
Örülünk, hogy sikerült kiharcolnunk,
hiszen az uniós források iránti igények

mindig nagyobbak, mint a rendelkezésre
álló keret. Minőségi felkészülést igényel,
különös tekintettel a környezetvédelemre és
a hatékonyságra, azaz a fogyasztói költségek
csökkentésének potenciáljára.
Terveznek további beruházásokat vagy
innovációkat a zselízi üzemükben a
közeljövőben?
A következő években a Teplo GGE nem tervez
Zselízen nagyobb beruházásokat, csupán a
szalmakazán kisebb karbantartó helyreállítását,
hogy garantálni tudja a hőforrás biztonságos
és megbízható üzemeltetését a következő
években.
Levicky László
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Adventi jótékonykodás

A karácsony előtti időszak tavaly
is a jótékonykodás ideje volt,
és Zselízen ez a megállapítás
fokozottan
érvényes
volt.
Lapunk decemberi számában
beszámoltunk arról, hogy a város
karácsonyi ajándékutalvánnyal
lepte meg a helyi nyugdíjasokat,
ám ezzel korántsem ért véget
az önkormányzat jótékonysági
cselekedeteinek sora.
A város szociális jellegű
gondoskodásának ötletes és
célzott eszköze volt a szociálisan
rászorultak
tűzifával
való
ellátásának karácsony előtt
kezdődő programja. „Városunk
némely lakosának egyre nagyobb
gondot okoz a háztartások
elemi szükségletének számító
energiához való hozzáférés,
legyen szó villamos-energiáról
vagy hőenergiáról. Komoly
veszélyeztetettséget jelent, ha
az ilyen háztartásokban élők
alacsony
jövedelmük
vagy
lakóházuk
rossz
műszaki
állapota miatt rendkívül hideg
időjárásban
nem
képesek
megfelelően kifűteni életterüket.
December 6-tól 17-ig személyes
beszélgetések és a lakóházak
áttekintése
formájában
terepfelmérést hajtottunk végre
városunk területén, amelynek
célja
az
energiaszegénység
feltérképezése volt”– tájékoztatott
Juhász András polgármester a
kezdeményezés első lépéseiről.
„Városunk
számos
lakosa
korábban arról érdeklődött, hogy
a város tudna-e nekik valamilyen
módon
tűzifát
biztosítani.
Mivel ebben az évben több

megfelelő fa állt rendelkezésre,
megszületett az ötlet, hogy ilyen
módon is segítsük a rászorult
zselízieket. Egy háztartás 2
köbméter fát kapott, és a január
végéig tartó program keretében
összesen 50 köbméternyi fát
osztunk szét” – számolt be a
programról Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási és
szolgáltatási osztályvezetője.
A városi hivatal élelmiszercsomagokkal
is
támogatta
szociálisan rászorult lakosait
az adventi időszakban. „Juhász
András polgármester, Ivan Pál,
az önkormányzat szociális és
egészségügyi
bizottságának
elnöke és Šuchter Katalin, a
Szlovákiai
Nyugdíjasegylet
helyi szervezetének elnöke
60 otthon élő szociálisan
rászorult
személynek
élelmiszersegély-csomagokat
adományozott a város szociális
programjából. Ezenkívül 12
élelmiszercsomagot
kaptak
az Új Otthon, 6 csomagot
pedig a Perla szociális intézet
kliensei” – tájékoztatott a
város további jótékonysági
kezdeményezéséről a városi
hivatal szervezési-közigazgatási
és szociális osztályvezetője.
Csicsman Diana hozzátette,
hogy
további
szociális
támogatást a Lidl üzletlánccal
együttműködve egy nappal
karácsony előtt valósított meg
a város, amikor az Osztozz és
segíts! program keretében a
városi rendőrség hat háztartásba
kézbesített élelmiszercsomagot.
(ik)

A jótékonyság mögött is a város alkalmazottjainak kemény munkája
áll, amely az önkormányzat minden tevékenységének alapja, még akkor
is, ha gyakran a háttérben történik. A rászorult családok tűzifával való
támogatásának háttérmunkája a kempingben folyt.

Egy beruházó naperőművet
létesítene Nagypusztán
A Pozsony-Újvárosi székhelyű Eurowind Energy Kft.
naperőművet építene és üzemeltetne Nagypusztán egy jelenleg
magánszemélyek tulajdonában álló, egykor haszonállattenyésztésre használt gazdasági területen.
„A telkek jelenleg kihasználatlanok, részben buja bozótos nőtte
be, épületmaradványok borítják. Az érdeklődő beruházási terve
szerint megtisztítaná a területet, és hosszú távon üzemeltetné
az erőművet. Tekintettel arra, hogy a város nem rendelkezik
az adott részt érintő területrendezési tervvel, szükséges, hogy
a városi képviselő-testület beleegyezését adja a befektetési
tervhez” – tájékoztatott a tervezetről Kalló Béla, a városi hivatal
munkatársa. Ez meg is történt, decemberi ülésén a képviselőtestület határozatában támogatta a beruházási tervezetet.
Az Eurowind Energy vállalatot 2020-ban alapította egy dán
és három hazai jogi szervezet. A vállalat egyik ügyvezetője
és cége által társtulajdonosa Peter Hegeduš, akit a zselízi
kis vízierőművet üzemeltető MVE Želiezovce vállalat
ügyvezetőjeként ismerhetünk.
(ik)
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Tisztelt Polgártársak!
Az új esztendő kezdetén szívből köszöntöm
Önöket.
A jelenbe vezető idő útja tele volt
aggodalommal és szomorúsággal. Túl sok
félelem lépett be az életünkbe, a kölcsönös
egymásrautaltság évét éltük. Nehéz évet
hagytunk magunk mögött, tudatosítva,
hogy az emberi élet felbecsülhetetlen kincs,
és szeretteink, polgártársaink értelmetlen
halála rádöbbentett arra is, hogy minden
együtt töltött pillanat ajándék életünkben.
Az újév legyen a remény ünnepe.
Saját
és
közös
életünket
most
mindennél erősebb szálakból, egészséges
életmódvitelből,szeretetből,gondoskodásból
és felelősségből fonjuk össze.
Célunk, amit a magam és képviselőtársaim
nevében is mondhatok, hogy városunk
minden akadály ellenére is tovább fejlődjön.
A fejlődésben az a jó, hogy e folyamatnak
csak eleje van, vége soha sincs.
Felújult a városi sportcsarnok, új szárnnyal
bővült és átépült a mikolai óvoda, a
magyar alapiskola épületének részleges

belső felújítását is magunk mögött hagyva
folytatjuk a beruházásokat a 2022-es
évben is. Középületeinket rendbe téve, az
Esterházy-kastély felújítását megkezdve
belefogunk a csatornahálózat teljes
körű kiépítésébe városunk egész
területén. A munkálatok kora tavasszal
megkezdődnek. Megelőlegezett bizalmukat és türelmüket kérem közös
ügyünk érdekében, hogy környezetbarát
életmódot élhessünk.
Köszönetet
mondok
képviselőtársaimnak,
a
városi
hivatal
dolgozóinak, a polgári társulásokban
munkálkodóknak, pedagógusainknak,
a mentősöknek és az egészségügyi
dolgozóknak, a kereskedelmi üzletláncok
dolgozóinak, a szépkorúaknak és
mindazoknak, akik újult erővel vállalták
fel a közösségért végzett munka
szolgálatát ezekben a nehéz időkben is,
hogy érezhessük: a mindennapjaink során
számíthatunk egymásra bajban és örömben
egyaránt.

Tisztelt Polgártársak!
Mindenki köré kívánok megértő és
gondoskodó családot, szerető rokonokat,
nyitott szívű, segítő barátokat, ismerősöket!

A 2022-es év legyen egy szebb jövőbe vezető
út éve!
Mindnyájuknak egészségben gazdag, boldog
új évet kívánok.
Juhász András, polgármester

Határoztak a kemping építési telkeinek
eladási feltételeiről
A Zselízi Városi Képviselő-testület utolsó tavalyi
ülését december15-én tartotta a művelődési
otthon nagytermében. Az önkormányzat
képviseleti szervének legfontosabb feladata a
2022-es év pénzügyi keretének, a költségvetés
jóváhagyása volt. Ennek minden látható
nehézség nélkül eleget is tett, ami részben
annak köszönhető, hogy a büdzsé javaslatát a
képviselők már december elején a pénzügyi
bizottság ülésén megtárgyalták.
Bevezetőben a testület jóváhagyta a 2022-es
évi ingatlanadóról szóló, 2021/6 sz. általános
érvényű rendeletet (ÁÉR). Mivel a rendelet
nem tartalmaz változásokat az előző időszakhoz
képest, a javaslatot megjegyzések nélkül
jóváhagyták. Szintén hozzászólás nélkül
hagyta jóvá a testület a 2020-as zárszámadás
és a 2020-as év zárójelentésének könyvvizsgálói
véleményezését. Jóváhagyta a tavalyi költségvetés
utolsó módosítását, amely a városi közgazdász
szerint az egyes fejezetek aktualizált teljesítését
vette figyelembe. Ahogy Monika Tomeková
elmondta, néhány tavalyra tervezett beruházás
nem valósult meg, ezeket átütemezték idénre.
Példaként a kastély részleges felújítását és a
művészeti alapiskola Štúr utcai volt épületének
felújítását említette meg.
Rövid vitát követően a képviselő-testület
jóváhagyta a 2022-es városi költségvetést a
következő sarokszámokkal: rendes bevételek

6 410 193 euró, rendes kiadások 6 101 137
euró, tőkealapú bevételek 6 761 296 euró,
tőkealapú kiadások 7 208 570, összbevételek és
-kiadások: 13 618 289 euró. Tudomásul vette a
következő két évre szóló előzetes költségvetéstervezetet és a főellenőr költségvetési javaslattal
kapcsolatos álláspontját. Határoztak az iskolai
illetékekről szóló, 2021/7 sz. rendeletről,
amellyel kapcsolatban Monika Tomeková
arról tájékoztatta a városatyákat, hogy változás
csupán a művészeti alapiskola esetében
tapasztalható. Miután az intézmény átköltözött
az Sznf u. 9. alatti, egykor a magyar tannyelvű
óvoda által használt pavilonokba, a testület
határozata szerint a város kérvényezheti az
adatok iskolahálózatban való aktualizálását
a minisztérium által vezetett jegyzékben. A
testület jóváhagyta egy városi telek bérbeadását
egy helyi érdeklődőnek különleges körülmények
figyelembevételével évi 130 eurós hektáronkénti
áron.
A
városi
vagyongazdálkodási
osztályvezető arról számolt be, hogy a város
által eddig számon nem tartott kis területek
használói elkezdték bérleti szerződések útján
legalizálni a használati viszonyukat. Képviselői
kérdésre válaszolva Haris Péter hozzátette, hogy
ezekben az esetekben lehetőség van korlátozott
terjedelemben néhány évre visszamenőleg is
bérleti díjat kérni.
A testület jóváhagyta a kemping területén

létrejövő, Rozmaring utcai építési telkek
eladásának
alapelveit. Kovács
Kázmér
alpolgármester képviselői kérdésre válaszolva
megjegyezte, hogy a telkeket a város azzal a
kikötéssel kínálja eladásra, hogy a megvásárlás
időpontjában még nem lesz hozzájuk kiépítve
a megfelelő villanyvezeték. Ezt legkésőbb ez
év végéig megépítik, bár a kivitelező szerint ez
várhatóan már az első félévben megtörténik. Az
építkezők számára azonban ez nem jelent majd
fennakadást. Sokol László szerint a telekeladási
alapelvek megfelelőek, más városi építési telkek
esetében is használhatók lennének. A képviselők
a telkeken felépülő házak átadása utáni esetleges
értékesítés kérdésével is foglalkoztak. Haris Péter
szerint ezt a telekeladási alapelvek megengedik:
„A város szándéka, hogy megkezdődjön
a családi házak építése ezen a területen, és
belátható időn belül be is fejeződjön. Azt
szerettük volna elkerülni, hogy csupán
beruházási szándékkal vásárolják meg a telkeket
olyan személyek, akik nem is akarnak építkezni.
Azonos feltételek voltak a Posta utcai telkek
eladásánál, és látjuk, hogy működnek, hiszen két
telek kivételével megkezdődött az építkezés. A
házak átadása után a város nem avatkozik bele a
tulajdonosi viszonyokba.” A testület jóváhagyta
a 8, egyenként 902–1065 négyzetméternyi
kiterjedésű telek eladási alapelveit.
→5

Zselízen a hőenergia-termelés 60–65
százalékát biomassza-forrásból biztosítjuk.
A maradék hőt földgázból állítjuk elő,
ezért az energiapiacokon tapasztalható
áremelkedés bizonyos mértékben befolyásolja
működésünket. Azonban a földgáz és a
villanyenergia árának növekedését, amelyet
mind a kis kazánházak, mind az ipar,
mind a háztartások megéreznek, éppen a
biomasszának köszönhetően tudjuk mérséke
lni.
(Bővebben a 4. old.)
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December a rászorultak támogatásának jegyében

2021 decembere Zselízen a rászorultak intenzív szociális támogatásának időszaka volt, talán még inkább, mint a korábbi években. A támogatás
különböző módon nyilvánult meg: karácsonyi üdvözlet és vásárlási utalvány, ingyenes tűzifa formájában, vagy éppen a város részéről, illetve egy
helyi üzlettel együttműködve nyújtott élelmiszersegély által. Röviddel az ünnepek előtt a rászorultaknak szánt segélycsomagokat a városházán
készítették elő. Bővebben az Adventi jótékonyság c. cikkben lapunk 2. oldalán.
(foto: LB)

