Chodia sem naozaj núdzni, chudobní ľudia,
ktorí sú na to odkázaní. Mnohí sú spokojní
s niekoľkými desiatkami eur vo forme rodinných
prídavkov, pričom by mohli siahnuť aspoň
príležitostne aj na inú štátnu pomoc. Sú
v mnohých prípadoch na nízkom životnom
štandarde, síce majú strechu nad hlavou, ale
to je tak asi všetko. Kúrenie je u nich veľmi
primitívne, nemajú tečúcu vodu, možno majú
studňu, ťažko povedať, či s pitnou vodou,
nemajú kúpeľňu.
(Viac na 4. a 5. str.)

93701@pobox.sk
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Po majetkovo-právnom vysporiadaní a príprave je na tento
rok k dispozícii ďalších 8 nových stavebných pozemkov v areáli
autokempingu na Rozmarínovej ulici. Mesto ich ponúklo
záujemcom začiatkom tohto roka.
Ide o dva pozemky s rozlohou 902 a 958 m2, päť pozemkov
s rozlohou 1016–1017 m2 a jeden pozemok s rozlohou 1065
m2, ponúkaných za jednotkovú cenu 25 eur za meter
štvorcový.

2

Henrieta Dulaiová medzi najúspešnejšími
slovenskými vedcami
Celosvetovým vyhľadávačom odbornej
literatúry, publikácií a výskumov Google
Scolar bolo začiatkom tohto roka
vygenerované poradie slovenských vedcov
s najvyšším H-indexom, udávajúcim
počet citácií autora vedeckých publikácií.
Potešiteľnou správou je, že je medzi nimi aj
Želiezovčanka Henrieta Dulaiová,pôsobiaca
na Havajskej univerzite v Honolulu.
Aktuálne je v zozname 212 slovenských
vedcov, pôsobiacich na domácich aj
zahraničných univerzitách, s H-indexom
vyšším ako 30. Želiezovská rodáčka má
v zozname priradený Hirschov index 32
a nachádza sa medzi 170 najcitovanejšími
vedcami zo Slovenska. Slovenským vedcom
s najvyšším H-indexom 171 je jadrový
fyzik Pavol Bartoš. K celkovému obrazu je
nutné dodať, že iba štyria slovenskí vedci
majú H-index vyšší ako 100.
→2

Zverejnili prvé želiezovské výsledky sčítania obyvateľov

Ženy a Slováci vo väčšine
Štatistický úrad nedávno zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľstva
na úrovni jednotlivých obcí a miest. Z výsledkov vidíme potvrdenie
niektorých trendov z minulých období. Ide napríklad o pokles
počtu obyvateľov mesta, posun v oblasti národnostného zloženia
v prospech slovenského na úkor maďarského a rovnaké smerovanie
aj v oblasti materinského jazyka, ale aj nárast počtu obyvateľov bez
náboženského vyznania. Porovnaniu výsledkov sčítania obyvateľstva
z minulého roka s predchádzajúcimi obdobiami sa budeme venovať
aj podrobnejšie, v tomto prvom článku spracúvajúcom výsledky
z roka 2021 prinášame len základné informácie.
Mesto malo podľa sčítania obyvateľstva k 1. 1. 2021 celkovo 6756

obyvateľov, z toho 3209 mužov a 3547 žien. Vyjadrené v percentách:
47,5 % obyvateľov Želiezoviec bolo mužov a 52,5 % bolo žien.
Želiezovčanky teda zostali v prevahe.
Celkovo 67,73 %, čiže 4576 obyvateľov bolo v produktívnom veku
15–64 rokov. V predproduktívnom veku 0–14 rokov bolo 12,83 %,
čiže 867 Želiezovčanov, v poproduktívnom veku nad 65 rokov bolo
1313 občanov, čo predstavuje 19,43 % obyvateľstva mesta.
Veľký záujem po zverejnení prvých výsledkov na úrovni obcí vzbudil
práve národnostný a jazykový pomer na národnostne zmiešaných
územiach a Želiezovce v tom neboli výnimkou. Rozbor týchto
→2
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Výstavba domov v areáli autokempingu. Aké sú podmienky?
Po vyčistení a sprístupnení lokality na Poštovej ulici na desaťročia istý stavebný pozemok sa rozhodne žrebom po zohľadnení týchto priorít,“
nevyužívanom mieste boli vytvorené stavebné pozemky, ktoré mesto informoval primátor Ondrej Juhász o podmienkach získania pozemkov.
pred dvomi rokmi predalo záujemcom o výstavbu rodinných domov. Žrebovanie bude prebiehať verejne, podobným spôsobom ako v roku
V súčasnosti tam prebieha výstavba nových domov, zámer samosprávy 2020.
sa napĺňa.
Dôležitou podmienkou pri predaji
Záujem o stavebné pozemky
mestských pozemkov, zakotvenou
v Želiezovciach však neutícha a
v schválených zásadách predaja je,
pozemky na Poštovej ulici nasýtili
že na kúpu pozemkov nie je možné
dopyt po výstavbe rodinných domov
použiť úver. Spolu s kúpnou cenou
len čiastočne. Samospráva ďalej
bude musieť záujemca zaplatiť na účet
pracovala na vytvorení nových parciel
mesta aj zábezpeku vo výške 3000 eur.
pre individuálnu bytovú výstavbu. Po
Tá má poslúžiť ako krytie prípadnej
majetkovo-právnom
vysporiadaní
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta
a príprave je na tento rok k dispozícii
hrozí v prípade, že kupujúci do 12
ďalších 8 nových stavebných
mesiacov od zabezpečenia možnosti
pozemkov v areáli autokempingu na
napojenia na elektrickú rozvodnú
Rozmarínovej ulici. Mesto ich ponúklo
sieť nepožiada o stavebné povolenie,
záujemcom začiatkom tohto roka.
alebo do 36 mesiacov nezabezpečí
Ide o dva pozemky s rozlohou 902
vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a 958 m2, päť pozemkov s rozlohou
stavbu. Výstavba nových elektrických
1016–1017 m2 a jeden pozemok
rozvodov pre novovzniknuté stavebné
s rozlohou 1065 m2, ponúkaných za
pozemky sa uskutoční v priebehu
jednotkovú cenu 25 eur za meter
roka 2022, avšak nie je istota, že sa
štvorcový. Mesto v zásadách predaja
tak udeje pred termínom predaja
Predaj pozemkov na Rozmarínovej ulici má prebehnúť v prvom
pozemkov stanovilo aj požiadavky
pozemkov, preto sa lehoty viažu
polroku 2022.
na budúce objekty: rodinný dom
k termínu napojenia na sieť a nie
so sedlovou strechou s jedným nadzemným podlažím, prípadne k dátumu predaja.
s podkrovím. Záujemcovia o výstavbu si svoj záujem mohli uplatniť do Podmienkou pre predchádzanie prípadným špekuláciám s pozemkami
polovice februára s tým, že si mohli aj vybrať pozemok, o ktorý majú je posledný bod zásad predaja pozemkov na Rozmarínovej ulici. Pred
záujem. V prípade, že bude o jeden pozemok viac záujemcov, rozhodovať kolaudáciou stavieb kupujúci nie sú oprávnení odkúpené pozemky
sa bude žrebovaním, podobne ako v prípade pozemkov na Poštovej ulici. scudziť, čiže predať alebo darovať, pretože mesto má v tom prípade
„V prípade doručenia viacerých žiadostí o kúpu mestských pozemkov budú právo odstúpiť od zmluvy a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
uprednostnení žiadatelia s trvalým pobytom v Želiezovciach, osoby, ktorých predajnej ceny pozemku. Po výstavbe rodinného domu a jeho kolaudácii
príbuzní v priamom rade, čiže otec, matka, syn alebo dcéra majú trvalý pobyt však toto obmedzenie prestáva byť platné.
v meste a v ďalšom kole ostatní žiadatelia. V prípade viacerých žiadostí o ten
(ik)

Kaštieľ – snaha o nový projekt a preorientovanie
kultúrnych podujatí
V
rámci
programu
cezhraničnej
spolupráce
Slovenská
republika
– Maďarsko sa pripravuje na podanie
ďalší projekt, ktorý by mohol prispieť
k pokračovaniu rekonštrukcie kaštieľa
Esterházyovcov. O prípravách informoval
primátor Želiezoviec Ondrej Juhász.
Projekt s pracovným názvom Po stopách
Esterházyovcov by mal zastrešovať
spoluprácu miest, historicky spätých
s významným šľachtickým rodom.
Spolupracujúcimi partnermi bude okrem
mesta Želiezovce aj Galanta a maďarské
mesto Tata. Naša samospráva by z projektu
mohla získať na pokračovanie rekonštrukcie
kaštieľa sumu vo výške asi pol milióna eur.
V súčasnosti sa pripravuje realizácia
projektu z nórskeho fondu na rekonštrukciu

strešného systému kaštieľa za takmer 550
tis. eur, následne prebehne rekonštrukcia
severovýchodného krídla za asi 480
tis. eur, hradená z rozhodujúcej časti
z cezhraničného programu Interreg.
Rekonštrukcia si vyžiada svoju cenu aj
v oblasti dočasnej absencie kultúrnych
zážitkov v autentickom prostredí. Z kaštieľa
občas znejúce klavírne či husľové melódie
na niekoľko mesiacov vystrieda zvuk
kladiva, motorových píl a iných tesárskych
nástrojov. „Počas priebehu stavebných prác
bude nutné kultúrne podujatia, ktoré sa
doteraz konali v kaštieli, preorientovať na iné
miesta, napr. do domu kultúry. Minimálne
na dva roky nám kaštieľ z tohto pohľadu
vypadne ako miesto kultúrnych akcií,“ dodal
primátor.
(ik)

Pripravuje sa nový projekt na kaštieľ.
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ukazovateľov prináša niekoľko zaujímavostí.
3370 želiezovských občanov (49,88 %) uviedlo,
že je slovenskej národnosti. K maďarskej
národnosti sa hlásilo 2815 občanov (41,67
%). To znamená, že sa prehlbuje rozdiel medzi
dvomi dominantnými národnosťami na území
Želiezoviec. Percento občanov slovenskej
národnosti narastá, pomer obyvateľov
maďarskej národnosti klesá. Len jedno číslo
pre porovnanie: V rámci sčítania obyvateľstva
pred desaťročím sa k slovenskej národnosti
hlásilo 49,4 % občanov, k maďarskej 48,72
%. Zaujímavé je, že k rómskej národnosti sa
prihlásilo iba 5(!) Želiezovčanov, čo je iba 0,07
% obyvateľstva mesta. Pre porovnanie: k českej
Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Želiezovce k 1. 1. 2021

národnosti sa prihlásilo 27, k ukrajinskej 5,
k čínskej 6 občanov nášho mesta. Až 512 osôb
neuviedlo k národnosti žiadny údaj.
Cenzus v roku 2021 priniesol novú možnosť
označiť aj ďalšiu národnosť. Využilo ju 398
občanov. K slovenskej ďalšej národnosti
sa prihlásilo 149 (37,44 %), k maďarskej
178 (44,72 %), k rómskej 11 (2,76 %)
Želiezovčanov. V 39 prípadoch zostala ďalšia
národnosť nezistená.
Z pohľadu materinského jazyka je celkový
obraz podobný. 3183 občanov Želiezoviec
(47,11 %) uvádza slovenský ako svoj
materinský jazyk, k maďarskému sa hlási
2941 (43,53 %), k rómskemu 65 osôb (0,96
%). 20 našich spoluobčanov má český, 11
čínsky materinský jazyk a 514 (7,61 %)
Želiezovčanov sa neprihlásilo k žiadnemu
materinskému jazyku.
Zverejnené štatistiky budú na stránke
štatistického úradu postupom času ešte
pribúdať a problematike sčítania obyvateľstva
sa v našich novinách budeme ešte venovať aj
z detailnejšieho pohľadu všeobecných trendov.
Ladislav Levicky

Štruktúra obyvateľov
podľa náboženského
vyznania v obci Želiezovce k 1. 1. 2021
1 - bez náboženského
vyznania 31,84 %
2 - rímskokatolícke
44,58 %
3 - evanjelické 3,79 %
4 - gréckokatolícke
0,92 %
5 - kalvínske (reformovaná cirkev) 9,33 %
6 - pravoslávne 0,07 %
7 - Jehovovi svedkovia
0,44 %
8 - ostatné 9,03 %

Poslanec k sčítaniu obyvateľov

K údajom najmä o národnostnom zložení a pomere v oblasti materinského jazyka
sa vyjadril aj poslanec MsZ Ákos Csonka, ktorý priblížil svoj pohľad na zverejnené
výsledky: „Pri podrobnejšom skúmaní výsledkov sčítania obyvateľov si môžeme
všimnúť viac zaujímavostí. Dostávame totiž nepresný obraz, keď berieme do úvahy
čierno-bielu interpretáciu údajov iba prvej národnosti. V komplikovanej situácii a za
okolností, ktoré charakterizujú náš región a naše mesto, je lepšie procesy vidieť aj v ich
profile, pretože jazyková hranica sa posunula prakticky až sem k nám.
Musíme si všimnúť, že počet obyvateľov mesta za desať rokov poklesol o 430. Keďže
vekové rozloženie maďarského obyvateľstva je nevýhodnejšie (rodí sa menej detí, než
koľko umiera starých ľudí), pokles sa týka najmä maďarskej populácie.
Situáciu ďalej komplikuje fakt, že bolo možné označiť aj druhú národnosť. Maďarskú
národnosť označilo na prvom mieste 2815, na druhom 178 osôb, čiže spolu 2993, čo
tvorí 44,3 % celkového obyvateľstva mesta. Oproti roku 2011 je to pokles maďarskej
populácie v meste o 4 percentuálne body, kým slovenská populácia rástla o 1 %.
Narástol pritom počet tých (514 občanov = 7,58 %), ktorí neoznačili ani prvú, ani
druhú národnosť a ani materinský jazyk...
Z globálneho pohľadu vidíme obdobnú situáciu ako pred desaťročím, s miernymi
posunmi. V hrubých rysoch je želiezovské obyvateľstvo z národnostného hľadiska
rozdelené pol na pol. Či je to dobré alebo nie, je úplne iná otázka. Nespochybniteľne
však obyvateľstva maďarskej národnosti ubúda aj u nás, avšak zďaleka nie v takom
rozsahu, ako ukazovali predchádzajúce sčítania obyvateľstva. Naozaj presný obraz by
sme mohli vidieť, ak by sa vyjadrilo aj tých pol tisíc občanov, ktorí zrejme majú nejakú
národnosť a rodný jazyk...“
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Týždenne pomáhajú asi 50 rodinám. Ľudia sú
O fungovaní farskej katolíckej charity
v našom meste sa istú dobu už všeobecne
vie, napokon, informovali sme o nej aj
v našich novinách v roku 2020. Silnejúce
ohlasy o úspešnosti tejto iniciatívy
však vzbudili našu pozornosť, preto
sme sa o téme charitatívnej pomoci
porozprávali s želiezovským dekanom
rímsko-katolíckej cirkvi Stanislavom
Illéšom. Čo sme sa dozvedeli a na
vlastné oči videli, prekonalo všetky naše
očakávania.
Kedy a ako začala pracovať farská
charita v Želiezovciach?
– Farskú charitu sme založili októbri 2020,
čiže pred 1 a štvrť rokom. Impulz prišiel
z Diecéznej katolíckej charity v Nitre
v podobe zámeru zriadiť možnosti pomoci
núdznym aj v ostatných častiach diecézy,
nielen v Nitre. Charitatívne aktivity sme
rozbehli pod patronátom krajskej diecéznej
charity, následne sme začali spolupracovať
aj s potravinovou bankou Slovenska.
Aké boli začiatky, ako sa vám darilo
informovať o svojej činnosti?
– Išlo to pomerne jednoducho, pretože je
mimoriadne veľké množstvo použitého
oblečenia, nájde sa množstvo ľudí, ktorí
majú dostatok alebo prebytok, je im ľúto
vyhodiť niečo, za čo dali peniaze a dalo
by sa ešte použiť. Vytvorili sme stránku na
facebooku a oslovili sme ľudí, ktorí majú
záujem byť dobrovoľnými pomocníkmi
alebo darcami oblečenia. Začiatky neboli
náročné aj preto, že sme charitatívnu
aktivitu rozbiehali v predvianočnom
období. Ľudia boli ochotní, ale s tým sa
prakticky stretávame doteraz. Panuje veľká
ochota priniesť oblečenie a pomôcť iným.
A je aj komu pomôcť. Medzi oblečením,
ktoré máme teraz na sklade, nie je ani
jediný kúsok zo šatstva, ktoré sem priniesli
v začiatkoch. Darovaný odev za ten čas sa
dá rátať nie na stovky, skôr na tisícky kusov.
Len teraz pred Vianocami sme dostali
a rozdali iba kabátov okolo 40, a to bolo
z pohľadu pandémie náročnejšie obdobie.
Ako sa vyvíjal dopyt, ako rýchlo začali
prichádzať odkázaní ľudia?
– Dopyt sa dostavil v priebehu niekoľkých
týždňov. Začínali sme v októbri a pred
Vianocami sme tu už mali 30–40
záujemcov. V komunite chudobnejších
je to veľmi populárne, že niekde majú
možnosť vybrať si šatstvo bez toho, aby
museli za to zaplatiť. A nejde len o rómsku
komunitu, napokon my nerozlišujeme ani
medzi obyvateľmi Želiezoviec a núdznymi
prichádzajúcimi z okolia. Kto je chudobný

a rád by takúto pomoc využil, môže prísť. termín. Je lepšie si dohodnúť konkrétny
Prichádzajú k nám ľudia zo Šalova, ktorý termín, lebo zvyčajne neprídu s jednou
má naozaj chudobnú rómsku komunitu. taškou, ale donesú toho viac. Vždy sa
Pomenej, ale prichádzajú aj zo Šaroviec, vieme dohodnúť, nie je to žiadny problém.
Hronoviec, Málašu, Sikenice či Lontova.
Čo sa týka požiadaviek na oblečenie, sú
O aké časti
oblečenia je najväčší to jednoduché kritériá: čisté a použiteľné
záujem?
oblečenie v podstate akejkoľvek veľkosti
– Je to sezónne. Na jeseň a v zime je záujem od detí po dospelých, pre mužov aj ženy.
skôr o zimné oblečenie: teplé svetre, bundy, Všetko je využiteľné, pretože chudobní
nohavice. V letnom zas o ľahšie oblečenie, ľudia si nevyberajú len pre seba, ale pre
napríklad tričká. Stály záujem je o uteráky, celú rodinu.
posteľnú bielizeň, deky, obuv, jednoduchšie Šatstvo vydávame v utorok a piatok od
oblečenie ako tepláky, montérky a podobne. 14:00 do 15:00 hodiny. Samozrejme, keď
O tzv. fajnovejšie oblečenie typu obleky, o tretej ešte stojí rad, zostávame dlhšie,
tesilové nohavice, košele prejavuje komunita snažíme sa uspokojiť všetkých. Obyčajne
chudobnejších menší záujem. Máme tu bývame najmenej do pol štvrtej. Pred
však k dispozícii niekoľko oblekov, ktoré sviatkami a po nich prišlo viac ľudí,
sú
vyhľadávané
v
prípade
mimoriadnych
udalostí,
ako
pohrebu,
krstu,
sobáša či rodinnej
oslavy. Nie vždy
sa
samozrejme
darí zladiť záujem
s našou ponukou,
pretože my si tovar
neobjednávame,
vieme
ponúknuť
len to, čo nám ľudia
prinesú.
Pomáhajú
vám
dobrovoľníčky
z farnosti, ktoré Šatstvo vydávajú v utorok a piatok od 14:00 do 15:00 hodiny. Keď
túto činnosť robia je dlhý rad, zostávajú aj dlhšie, aby uspokojili všetkých, ktorí prišli.
vo svojom voľnom Často to trvá aj do pol štvrtej.
čase...
– Áno, je ich viac ako desať, väčšinou obyčajne sa to však prirodzene rozdelí.
veriaci, ktorí sem chodia do kostola. Je Po sviatkoch tu bolo asi 30 záujemcov,
ich dosť, nemusia tu byť stále, vždy prídu následne v utorok ďalších 40 ľudí, čiže v
tí, ktorí práve majú čas. Takto im to aj priebehu tohto týždňa sme pomohli asi
vyhovuje, pretože nie všetky sú dôchodkyne, 60–70 rodinám.
ktoré majú veľa voľného času, často sú Pre odkázaných ľudí poskytujete aj
to zamestnaní ľudia. Ide o dobrovoľnú potravinovú pomoc. Ako prebieha táto
záležitosť, ktorú si takto vedia naplánovať, forma charitatívnej pomoci, z akých
a tak to nie je každotýždňová služba, i keď zdrojov získavate potraviny?
výdaj šatstva organizujeme dvakrát do – Prostredníctvom Diecéznej charity
týždňa. Navyše, nie všetci pomáhajú iba v Nitre sme nadviazali spoluprácu
pri výdaji, niektorí z dobrovoľníkov sa s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá
starajú o dovoz potravín alebo zabezpečujú dlhé roky spolupracuje najmä s Tescom, od
konca roka 2020 aj s obchodným reťazcom
príjem oblečenia.
Čo je dôležité vedieť z pohľadu Billa a neskôr začala spolupracovať aj
potenciálneho darcu a čo musia vedieť s Kauflandom. Podľa dohody poskytujú
ľudia, ktorí by si radi u vás vybrali tieto obchody potraviny na hranici
trvanlivosti, ktoré už nemôžu predávať.
nejaké šaty?
– Darcovia sa s nami môžu skontaktovať Samozrejme, aj pre ne je lepšie ich určitým
na telefónnom čísle 036/7713700 alebo spôsobom využiť, než ich vyhodiť. Pre
cez facebook a dohodnúť si vyhovujúci potravinovú banku nie je rentabilné tieto
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vďační za túto pomoc
potraviny zvážať do centrálnych skladov pomoc nedostatočná. Aj keby dostali tisíc
a odtiaľ ich distribuovať. Preto v mestách, eur, neriešilo by to ich situáciu. Zavedenie
kde sa nachádzajú partnerské obchody, elektriny do domu stojí dnes 1500 eur,
sa snažili nájsť charitatívnu
organizáciu, ktorá by potraviny
vedela
sprostredkovať
odkázaným. Tak sme sa zapojili
do spolupráce s miestnou
predajňou Billa a na základe
lokálnej dvojstrannej dohody
spolupracujeme aj s miestnym
supermarketom novozámockej
Jednoty.
Poskytuje
nám
nepredané pečivo a chlieb
dvakrát týždenne, v utorok
a piatok. Nejde o pozbierané
pečivo z celého týždňa, v utorok
je to pondelkový, v piatok
štvrtkový chlieb, čiže takmer
čerstvé pečivo. Ľudia, ktorí sem
v utorok a v piatok prichádzajú,
dostávajú potravinový balíček Týždenne je to okolo 50 rodín, o ktoré sa vedia postarať
s
potravinami
základného úrovni. Núdznym poskytujú šatstvo aj základné potraviny.
charakteru ako múka, cukor,
olej, ryža, cestoviny, ale aj napríklad zaplatiť to nemajú šancu. Aj keby to niekto
strukoviny, instantné polievky alebo zaplatil, nebudú mať každý mesiac 30–40
sladkosti. Niektoré, základné potraviny eur na úhradu elektrickej energie. Je to
kupujeme, pretože nemôžeme očakávať, že systémový problém.
nám niekto len tak dá napríklad 30 litrov Prichádzajú sem, lebo nemajú inú
oleja alebo 50 kg múky, ale nájdu sa aj možnosť. Niektorým sme sa snažili pomôcť
súkromní darcovia, ktorí nám potraviny aj v sociálnej oblasti, vybaviť liečenie,
prinesú. V Jednote sme mali pred Vianocami doklady, sociálnu pomoc. Snažíme sa
aj pred vlaňajšími veľkonočnými sviatkami v tejto oblasti postúpiť ďalej, chceli by sme
akciu, v rámci ktorej nám nakupujúci rozšíriť sociálne poradenstvo a pomoc pri
mohli prenechať časť svojho nákupu na vybavovaní určitých záležitostí. Niektorí
charitatívny účel priamo v obchode, čiže nemajú doklady, nemajú vybavené ani
podobným systémom, ako to funguje aj základné financie, ktoré štát poskytuje.
Mnohí majú problém so slovenčinou,
v iných obchodoch.
Núdzni ľudia, prichádzajúci k vám, teda hovoria po cigánsky, po maďarsky.
dostávajú celkom komplexnú pomoc, Privítali by sme dobrovoľníka, ktorý sa
pokrývajúcu veľkú časť základných viac-menej vyzná v tejto oblasti a vedel
životných potrieb. Človek predsa by sa orientovať v tom, na čo majú a na čo
potrebuje mať čo jesť a čo si obliecť. nemajú títo ľudia nárok.
Chcete
teda
rozširovať
svoju
A samozrejme, kde bývať.
– Áno, mávame tu aj asi štyroch charitatívnu činnosť?
bezdomovcov. Nemajú kde bývať, sú radi, – Áno, našou víziou je okrem týchto
keď im niekto ponúkne na pár nocí miesto oblastí pomáhať aj v administratívnej
na prespatie. Chodia sem naozaj núdzni, oblasti, aspoň príležitostne. Z času na
chudobní ľudia, ktorí sú na to odkázaní. čas sa nám aj teraz darí uspokojiť aj
Mnohí sú spokojní s niekoľkými desiatkami ďalšie potreby týchto ľudí. Na začiatku
eur vo forme rodinných prídavkov, pričom školského roka sme vďaka darcom mohli
by mohli siahnuť aspoň príležitostne aj na poskytnúť množstvo školských pomôcok
inú štátnu pomoc. Sú v mnohých prípadoch – zošitov, pier, výkresov, farbičiek za stovky
na nízkom životnom štandarde, síce majú eur. Občas sa podarí vybaviť spotrebiče.
strechu nad hlavou, ale to je tak asi Zapojili sme sa dvoch drobných cirkevných
všetko. Kúrenie je u nich veľmi primitívne, projektov, vďaka ktorým sme do štyroch
nemajú tečúcu vodu, možno majú studňu, rodín zabezpečili chladničku a práčku, aby
ťažko povedať, či s pitnou vodou, nemajú sme zvýšili ich životný štandard. Našiel
kúpeľňu. Takýmto ľuďom je jednorazová som ľudí, ktorí ponúkli staršie notebooky,

ktoré sme mohli odovzdať rodinám pri
zavedení dištančného vzdelávania.
Dobrovoľníci,
poskytujúci
šatstvo
a potraviny sa vždy nájdu, čo
by sme najviac potrebovali,
by boli vhodnejšie priestory.
V súčasných sa nevieme
ďalej rozvíjať. Máme tu jednu
miestnosť 40 m 2. Ak by sme
našli vhodnejšie, pomoc by
sme mohli organizovať nie
dvakrát, ale tri-, možno
štyrikrát týždenne a na
lepšej úrovni. Požiadavky
na priestory sú však veľmi
špecifické. Musí tam byť ľahká
dostupnosť, avšak, vzhľadom
na špecifickosť komunity,
s ktorou pracujeme, by to
nemohlo byť v tesnej blízkosti
komerčných
prevádzok.
na základnej Nenašiel som zatiaľ vhodnú
alternatívu na prístupnom
mieste za rozumnú sumu.
Nehovorím, že to teraz robíme na kolene,
ale viem si predstaviť aj profesionálnejšie
podmienky. Aj keď treba zohľadniť, že na
charitu nedostávame od štátu či mesta
žiadne financie, tie sú z dobrovoľných
príspevkoch alebo cirkevných zdrojov.
A nie je to málo, čo teraz poskytujete...
– Sme však na hornej hranici toho, čo ešte
dokážeme zvládnuť, rozumným spôsobom
na dobrovoľníckej báze zabezpečiť. Tých
ľudí je naozaj veľa. Týždenne je to okolo 50
rodín, o ktoré sa vieme postarať aspoň na
najjednoduchšej úrovni poskytnutia oblečenia
a základných potravín. Samozrejme, naše
potravinové tašky nevyriešia ich problémy,
môžu však zabezpečiť niekoľko jedál na
pár dní. Patrí naozaj veľká vďaka všetkým,
ktorí nám pomáhajú, či už je to Billa, alebo
ochotní pracovníci v Jednote, kde niekedy
dostaneme 30–40 chlebov, 50–100 rožkov a
príležitostne napríklad aj knedle, buchty a
iné polotovary.
Zdá sa, že je to potrebné, pretože máme
v meste a v okolí ľudí, ktorí sú na tom
naozaj zle. Objavujú sa tu aj ľudia,
o ktorých by sme nemali dojem, že takúto
pomoc potrebujú. Žijeme v prostredí, kde za
chudobných a núdznych považujeme Rómov.
A je to mnohokrát tak, ale stále väčšia je
komunita väčšinového obyvateľstva, ktorá
pre rôzne príčiny prišla o zamestnanie
a potrebuje zaopatriť svoje deti. A vidím
u nich vďačnosť, ľudia si túto pomoc vážia.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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Tibor Csenger: V Nitrianskej župe sa investície realizujú
aj napriek Covidu
(Dokončenie z minulého čísla)
Dotácie na regionálny rozvoj (LEADER)
Tri organizácie rozvoja prirodzených
mikroregiónov (Dolnohronské rozvojové
partnerstvo,
Rozvojové partnerstvo
Ipeľ-Hont
a
Rozvojové
partnerstvo
Tekov-Hont) získali dotácie vo výške 75
tis. eur, z ktorých sa uskutočnili menšie

investície v oblasti regionálneho rozvoja
s veľkým významom z hľadiska rozvoja
obcí (vybudovanie verejných parkov,
priestranstiev, oddychových zón, chodníkov,
autobusových zastávok atď.).
Aj vďaka Fondu malých projektov
(cezhraničnému programu Interreg HU
– SK) sme dosiahli pozoruhodné výsledky. V
rámci cezhraničnej spolupráce s maďarským

partnerstvom sa zrealizovalo mnoho
úspešných projektov. Finančné zdroje
zabezpečil Európsky rozvojový fond, práce
zrealizovalo Európske zoskupenie územnej
spolupráce
Rába-Dunaj-Váh,
ktorého
členom je aj Nitrianska župa, vďaka čomu
som bol delegovaný do Monitorovacieho
výboru. Cieľom výzvy je zvyšovať
úroveň
cezhraničnej
spolupráce jednotlivých
inštitúcií a samospráv
prihraničných regiónov.
Vďaka tomu sa v našom
regióne zrealizovalo 11
projektov v priemernej
výške cca. 50 tis. eur.
Keďže ide o finančný
rámec dvoch partnerov,
môžeme konštatovať,
že v rámci projektovej
výzvy pritieklo do
regiónu Pohronia a
Poiplia cca. 300 tis. eur.
S témou súvisí aj
plánovací dokument,
vypracovaný ako integrovaná stratégia
čerpania investičných prostriedkov na
rozvojové obdobie 2021-2027. Komplexný
materiál bol zostavený v koordinácii
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
v spolupráci s primátormi a starostami, samosprávami, mimovládnymi
organizáciami, zástupcami podnikového
sektora a firiem.

Pre bezpečnosť v parku
Návštevníci parku často pripomínajú, že
oplotenie od Komenského ulice nie je dosť
stabilné, bolo by potrebné s tým niečo
urobiť. Podobného názoru je aj primátor
Ondrej Juhász, ktorý vníma havarijný
stav niektorých častí oplotenia a navrhuje
aj opatrenia, ktoré by podľa neho boli
riešením aj na iné problémy, týkajúce sa
diania v parku.
„Keby sme oplotenie úplne odstránili,
presvetlíme park, čím zmizne akási
anonymita, na ktorú sa mnohí v súčasnosti
spoliehajú. Som presvedčený, že otvorenie
parku
by
zvýšilo
bezpečnosť
jeho
návštevníkov a odstránený plot by mesto
vedelo zužitkovať v iných častiach, napríklad
na náhradu starého, poškodeného oplotenia
cintorínov. Podobným spôsobom využijeme
časť plota pri Maďarskom dome, ktorá bola

odstránená, aby bola nahradená
štýlovým dobovým oplotením,“
povedal primátor.
Pred niekoľkými mesiacmi
bola na pôde mestského
zastupiteľstva riešená otázka
bezpečnosti návštevníkov parku
v spojitosti s výskytmi prejavov
výtržníctva
pod
vplyvom
alkoholu. Účastníci diskusie
vtedy vyslovili niekoľko ďalších
podmienok zlepšenia súčasného
stavu: častejšie hliadky mestskej
polície v parku, ale napríklad
aj nové všeobecne záväzné
nariadenia mesta o verejnom
poriadku
či
osvetlenie
problémových lokalít mestského
parku.
(ik)

Považujem za dôležitý krok, že zo zdrojov
NSK sme mohli umiestniť tabule cyklistickej
trasy na asi 80 km dlhom cestnom
úseku pozdĺž Sikenice a odtiaľ na 80 km
dlhom úseku pozdĺž Hrona smerom do
Tlmáč. Podobne okolo mesta Šahy na tzv.
Hontianskom obchvate, spájajúcom obce
Dudince, Slatina, Horné Turovce, Vyškovce
nad Ipľom a Semerovce na 45 kilometrovom
úseku. Zatiaľ môžeme hovoriť iba o
orientačných tabuliach, ale stratégia kraja
obsahuje aj čo najširší rozvoj siete cyklotrás.
Dúfajme, že v blízkej budúcnosti sa aj v
našom regióne začne s výstavbou viacerých
úsekov.
Budúcnosť
Vyššie uvedené informácie jasne predstavujú
rozvojové činnosti naplánované na 5-ročný
cyklus. Na základe nich sme postupovali aj
vlani a budeme sa tak snažiť aj v roku 2022.
Viem, že v politike je zvykom dávať veľké
sľuby aj vtedy, keď šanca na ich realizáciu
je mizivá. Nepatrím medzi týchto politikov.
Politike sa venujem už mnoho rokov,
preto som ochotný sľúbiť iba to, čo viem aj
garantovať.
S takým postojom som možno v nevýhode
oproti iným, ktorí sľubujú aj hviezdy z
neba, avšak dôveryhodnosť odborného
politika spočíva podľa mňa najmä v jeho
dôveryhodnosti, vyplývajúcej z konkrétnych
výsledkov. V znamení toho si plánujem aj
rok 2022.
Ákos Csonka
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Henrieta Dulaiová medzi najúspešnejšími
slovenskými vedcami
1→

Henrieta Dulaiová navštevovala ZŠ s VJM
v Želiezovciach, potom potravinársku
strednú školu v Nitre. Študovala jadrovú

chémiu na Technickej univerzite v Prahe.
Doktorát získala na Floridskej štátnej
univerzite v USA, potom pracovala
ako oceánograa v Oceánografickom
inštitúte Woods Hole v Massachussetts,
ktorý vzdeláva aj študentov jednej
z
najprestížnejších
univerzít
sveta
Massachussetts Institute of Technology.
Jej cesta po niekoľkých rokoch viedla na
Havajskú univerzitu, kde pôsobí dodnes
na katedre geológie a geofyziky. Venuje sa
oceánografickému výskumu, v ostatných
rokoch najmä v oblasti Havajských ostrovov,
Americkej Samoy, ale aj následkom jadrovej
havárie elektrárne v japonskej Fukushime

v okolitých moriach. Ako prvá žena
v histórii sa v roku 2006 zúčastnila vedeckej
expedície na Antarktíde (informovali sme
o tom v našich novinách vo februári 2007).
„Chcem sa stať univerzitnou profesorkou
a pritom pracovať vo výskumoch. V oceánoch
je stále veľmi veľa nepochopených a
neobjavených vecí. Každý vedec sníva o
objave, ktorým sa zapíše do dejín. Aj ja. Ale
držím sa konkrétnych cieľov,“ povedala nám
v roku 2007 v jednom rozhovore. Časť z jej
vtedajších plánov už splnila, na ostatných
stále pracuje.
(ik, foto:
slovenskivedci.sk, FB)

Hirschov index (H-index) udáva, koľko článkov daného autora má počet citácií vyšší alebo rovný, než je poradové číslo článku v poradí zoradenom podľa počtu citácií. Index je
pomenovaný podľa Jorgeho Eduarda Hirscha, argentínskeho fyzika pôsobiaceho v USA,
ktorý rozhodujúci článok o indexe publikoval v roku 2005. Ide o jeden z indexov citačného ohlasu vedeckých článkov publikovaných jedným vedeckým pracovníkom. Oproti
obyčajnému citačnému ohlasu jedného článku (napr. 5-krát citovaný) je Hirschov index
hromadným ukazovateľom citácií všetkých článkov daného autora. Vyššiu hodnotu indexu
má autor, ktorý má „vyšší“ počet článkov s „vyššou“ citovanosťou.
(zdroj: wikipedia)

O najpálčivejších problémoch regiónu
Inventúra problémov regiónu. Aj tak by
sa mohlo nazvať stretnutie, na ktorom
sa koncom januára zišli predstavitelia
obcí regiónu s predsedom nedávno
vzniknutej strany Aliancia Krisztiánom
Forróm. Podujatie uviedol primátor
Želiezoviec Ondrej Juhász a zúčastnil
sa ho aj podpredseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Tibor Csenger.
Stranícky líder oznámil, že podniká
okružnú cestu po južnom Slovensku
s cieľom zmapovať hlavné problémy
regiónov, ktoré sa potom podľa svojich
možností pokúsi nová strana predkladať
a prispieť k ich riešeniu.
Želiezovský primátor Ondrej Juhász
hovoril o tom, že Želiezovce sú na úplnom
chvoste rebríčka slovenských miest
v oblasti vybudovanosti kanalizačnej
siete. „Aj keď pred voľbami bol na čele
ministerstva životného prostredia, ktoré
má v kompetencii projekty budovania
kanalizácie, človek maďarskej národnosti,
ktorý naše mesto aj viackrát navštívil,
Želiezovciam nebol tento projekt odsúhlasený.
Je zaujímavé, že krátko po zmene vlády,
v prvých mesiacoch úradovania ministra
Budaja nám projekt odsúhlasili.“ Primátor
opísal svoje rozčarovanie aj v súvislosti

s prípravami čerpania Fondu obnovy:
pôvodne avizovaný prístup zdola časom
úplne vymizol, nahradil ho starý systém
centrálneho určovania projektových tém,
navyše so značným znížením dostupných
zdrojov. To potvrdil aj Tibor Csenger, ktorý

očakávané zdroje vyjadril aj v číslach. „Na
územie Nitrianskeho kraja pripadá suma
90 miliónov eur, ak nepočítame cielené
prostriedky pre krajské sídlo vo výške 40 a pre
väčšie mestá kraja vo výške 20 miliónov eur.
V uplynulom období bolo na území nášho

kraja k dispozícii 160 miliónov eur. Situácia
nepôsobí tak dôveryhodne, ako pred poldruha
rokom, zdá sa, že všetko bude fungovať
v starých štruktúrach.“
Z
diskusných
príspevkov
starostov
vyplynulo, že na čele svojich obcí musia
čeliť množstvu ťažkostí,
čo však oproti iným
regiónom
najviac
zaťažuje Dolnohronský
región, je chýbajúca
infraštruktúra
rozvodu
pitnej
vody a kanalizácie.
Želiezovský primátor
v
tejto
súvislosti
povedal,
že
istý
slovenský europoslanec
sa
pri
návšteve
Želiezovciec nenechal
presvedčiť, aby tento
problém
predostrel
na pôde Európskeho
parlamentu. Krisztián Forró vyhlásil, že jeho
strana zatiaľ vzhľadom na svoju politickú
váhu nemôže priveľa sľubovať, má však sieť
kontaktov na to, aby zabezpečila otvorenie
tejto témy v EP alebo jeho komisiách.
(ik)
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Predaj budovy daňového úradu schválený,
plánujú ju zrekonštruovať
Po niekoľkých mesiacoch neistoty sa ľady na
jar minulého roka konečne pohli a prihlásil sa
záujemca o bývalú budovu daňového úradu
v Želiezovciach. Želiezovská spoločnosť
Mihaco, s.r.o. zareagovala na piatu výzvu mesta
na predaj komplexu nehnuteľností s cenovou
ponukou na 240 tisíc eur. V decembri 2021
mestské zastupiteľstvo schválilo prevod
súboru nehnuteľností spoločnosti Mihaco,
s.r.o z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za túto cenu. Za dôvody hodné osobitného
zreteľa v návrhu na uznesenie bolo uvedené,
že mesto objekt plnohodnotne nevyužívalo,
pričom ročné prevádzkové náklady na
budovu boli vyčíslené na 7800 eur, ako aj to,
že príjem z predaja objektu bol v rozpočte
plánovaný vo výške 200 tis. eur.
Mesto získalo nehnuteľnosti do majetku
bezodplatne,
darom
od
Finančného
riaditeľstva SR (FR SR) v máji 2019. Predtým
sa FR SR neúspešne pokúšalo objekty
predať prostredníctvom elektronickej aukcie
v štyroch kolách, pričom kupca nenašlo ani za
predajnú cenu 202 800 eur v poslednom kole.

Keď mesto pred tromi rokmi získalo
nehnuteľnosti do majetku, dalo si vypracovať
statický posudok, ktorý
zároveň poskytol analýzu
využiteľnosti objektu. Podľa
statického posudku je budova
v súčasnom stave využiteľná
len obmedzene.
V roku 2020 bol vypracovaný
znalecký posudok, ktorý
určil všeobecnú hodnotu
nehnuteľností vo výške
449 tisíc eur. Za túto cenu
mesto prvýkrát ponúklo
bývalé objekty Daňového
úradu v Želiezovciach na
predaj formou obchodnej
verejnej súťaže. Prvé kolo
bolo neúspešné, a tak
v zmysle zákona mesto pristúpilo k zníženiu
predajnej ceny. Ani v ďalších kolách sa však
neprihlásil záujemca, ktorý by bol ochotný
zaplatiť stanovenú minimálnu cenu za objekt.
Spoločnosť Mihaco, s.r.o. zareagovala v 5. kole

obchodnej verejnej súťaže, keď ponúkla sumu
240 tisíc eur. Spoločnosť svoj záujem avizovala

už skôr a pred poslancami prezentovala aj zámer
využitia bývalého objektu daňového úradu
v Želiezovciach. V budove plánujú vytvoriť
nadštandardné byty a priestory pre služby.
(ik)

Samospráva má dôveru obyvateľov

Keď
si
mimovládka
Transparency
International Slovensko (TIS) na jeseň
vyžiadala od mesta výtlačky mestských
novín za rok 2021, vzbudilo to náš záujem.
Pozreli sme sa na činnosť a publikácie tejto
organizácie a našli sme dva zaujímavé
prieskumy, týkajúce sa samosprávy, ktoré
dala TIS vypracovať. Ide o prieskumy
verejnej mienky agentúry Focus, v jednom
prípade bola témou dôvera občanov
v miestne noviny, v druhom prípade
skúmala dôveru občanov v politickú
reprezentáciu na rôznych úrovniach
riadenia. Obe výsledky priniesli pre
samosprávy
na
Slovensku
kladné

hodnotenie.
„Z prieskumu verejnej
mienky agentúry Focus
pre Transparency z júna 2021 vyplýva, že až
80 % ľudí považuje informovanie periodík
vydávaných samosprávou za úplne alebo
prevažne objektívne. Manipulácie v nich
naopak vníma iba necelých 14 percent. Ide
iba o odpovede ľudí, ktorí vo svojom meste,
obci či mestskej časti takéto noviny registrujú
(590 z 1011 respondentov). Tento výsledok
možno interpretovať buď ako dôkaz vysokej
profesionality úradníkov zostavujúcich
radničné listy, ale aj ako neznalosť či nízku
kritickosť obyvateľov k ich obsahu.“

V druhej téme: „Primátorom verí 2,5-krát
viac ľudí ako vláde. Nebyť prezidentky,
veľká politika by od lokálnej dostávala
v dôveryhodnosti výrazne na frak. Kým
vláde aktuálne dôveruje len necelá
štvrtina populácie a Národnej rade 27 %,
pri primátoroch, starostoch a poslancoch
mestských a obecných zastupiteľstiev je to
až 58 %. Vyplýva to z reprezentatívneho
prieskumu agentúry Focus pre Transparency
z druhej polovice novembra na vzorke 1005
respondentov.“
(Spracoval: ik)
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S optimizmom pred jarným štartom
Najúspešnejšie z celkov MŠK Želiezovce si na jeseň počínalo družstvo dospelých, ktoré
prezimuje v V. lige – východ na 4. mieste tabuľky. V jesennej časti sezóny 2021/22 odohrali
hráči MŠK pod vedením trénera Richarda Šála 17 zápasov, v 10 prípadoch odchádzali z ihriska
víťazne, dvakrát remizovali a utrpeli 5 prehier. Za lídrom súťaže Podhájskou zaostávajú o 9
bodov. O ich výbornej forme ku koncu jesene hovorí aj fakt, že dokázali vyhrať posledných
5 jesenných majstrovských zápasov ako jediní v poli 18 mužstiev. Najlepším strelcom tímu je
Sebastián Rotík s 8 gólmi.
„Sme velmi vdační všetkým: fanúšikom, hráčom, priaznivcom, sympatizantom, ktorí pri
nás stáli počas celého roka a akýmkolvek spôsobom prispeli k fungovaniu, úspechom
a výsledkom klubu.
Cesta k úspechu nie
je nikdy jednoduchá a
bolo by velmi ťažké ísť
po nej sami. Preto náš
klub verí v spoločnú
cestu a komunitné
zážitky. S týmto cieľom
organizujeme
život
klubu do komunity tak,
aby sa hráči, vedenie
klubu,
fanúšikovia,
sympatizanti
a
v
neposlednom
rade
priaznivci správali ako
tím. Táto jednota sa v
poslednom čase ukázala
v poli, na tribúnach, vo
vedení, ale aj na spoločných akciách, brigádach. To všetko by však nebolo možné, keby sme
to nedokázali v pokojnom prostredí, v relatívne stabilnom finančnom rámci a podmienkach.
Pevne veríme, že v roku 2022 budeme pokračovat a zažijeme spolu veľa krásnych chvíľ,“
vyjadrilo sa vedenie klubu na sociálnej sieti MŠK koncom minulého roka.
Pokračovanie je tu o niekoľko týždňov, 5. marca 2022 privíta naše A mužstvo v prvom
jarnom kole hostí z Pozbyo 14:30. Dorastenci začínajú 26. 2. doma s Podlužanmi. Starší a
mladší žiaci sa do bojov zapoja neskôr, začiatkom apríla.
(ik, foto: FB)

Žiačka ZŠ Želiezovce, Jessika Kissová z Nýroviec sa stala majsterkou Slovenska vo
westernovom jazdení. Na Majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnili 15. septembra 2021
v Galante, zvíťazila v disciplíne pole bending v kategórii juniorov. Triumf si vybojovala
v sedle Sanyho vo farbách klubu Nyrwest Nýrovce.
(foto: putovny-pohar-vo-westernovom-jazdeni.sk)
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Jesenné účinkovanie družstiev
MŠK v tabuľkách
Dospelí – V. liga - východ
1. Podhájska
17 12 5
2. Pozba
17 12 4
3. V. Kýr
17 10 2
4. Želiezovce
17 10 2
5. Šurany
17 10 2
6. Kmeťovo
17 8 4
7. Okoličná
17 9 1
8. Salka
17 8 3
9. Komjatice
17 8 0
10. SvoSdín
17 7 2
11. Mužla
17 7 1
12. Dulovce
17 6 4
13. Podlužany 17 6 3
14. Lipová
17 5 3
15. Zemné
17 5 2
16. Bánov
17 3 3
17. D. Ohaj
17 3 1
18. S. Peter
17 2 2

0
1
5
5
5
5
7
6
9
8
9
7
8
9
10
11
13
13

Dorast – IV. liga – juhovýchod
1. ZM-Vráble B 16 15 1 0
2. Kolárovo
17 14 1 2
3. Bojná
16 14 0 2
4. Štúrovo
17 13 3 1
5. S. Tekov
17 13 1 3
6. Kmeťovo
16 8 1 7
7. Kalná n/H.
16 8 0 8
8. Želiezovce
15 8 0 7
9. Ivanka
16 7 2 7
10. Nevidzany 17 6 4 7
11. Podlužany 16 6 3 7
12. Holice
17 6 1 10
13. Hurbanovo 17 6 0 11
14. V. Meder
17 4 2 11
15. Dvory n/Ž. 17 3 1 13
16. Kozárovce 17 2 3 12
17. Tvrdošovce 17 2 2 13
18. Marcelová 17 0 3 14

45:12
48:13
45:23
39:28
34:25
40:20
26:26
40:27
30:31
45:38
38:41
22:31
23:31
28:37
34:43
21:57
16:54
29:66

41
40
32
32
32
28
28
27
24
23
22
22
21
18
14
12
10
8

107:5 46
51:16 43
89:18 42
73:10 42
64:23 40
38:38 25
66:32 24
57:34 24
37:36 23
38:43 22
31:57 21
40:83 19
21:43 18
26:47 14
15:111 10
10:61 9
18:78 8
12:58 3

Starší žiaci – III. liga – juhovýchod
1. Kolárovo
11 10 0 1 55:20
2. Komárno B 11 9 2 0 43:10
3. Štúrovo
11 8 0 3 47:18
4. N. Zámky B 11 7 0 4 26:16
5. Sereď B
11 6 1 4 23:19
6. V. Meder
11 5 2 4 28:18
7. Šaľa
11 5 2 4 26:27
8. Šahy
11 3 2 6 20:30
9. Želiezovce
11 2 2 7 10:40
10. Hurbanovo 11 1 3 7 8:30
11. Zemné
11 1 2 8 13:36
12. Šurany
11 0 2 9 5:40

30
29
24
21
19
17
17
11
8
6
5
2

Mladší žiaci – III. liga – juhovýchod
1. Šaľa
11 11 0 0 83:5
2. Komárno B 11 9 1 1 63:17
3. Zemné
11 6 3 2 54:23
4. Kolárovo
11 6 2 3 46:19
5. v. Meder
11 6 1 4 41:16
6. Šahy
11 6 0 5 34:37
7. Sereď B
11 6 0 5 29:48
8. Štúrovo
11 3 2 6 26:30
9. Šurany
11 3 1 7 24:41
10. Želiezovce 11 3 1 7 22:39
11. N. Zámky B 11 1 1 9 17:75
12. Hurbanovo 11 0 0 11 3:92

33
28
21
20
19
18
18
11
10
10
4
0
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Harmonogram vývozu triede- Az osztályozott hulladék elszálného odpadu na rok 2022
lítási 2022-es ütemterve
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
24. januára, 21. februára, 21. marca, 19. apríla, 23. mája, 20. júna,
18. júla, 15. augusta, 19. septembra, 17. októbra, 21. novembra a
19. decembra.

Szódóról és Mikoláról:
január 24-én, február 21-én, március 21-én, április 19-én, május
23-án, június 20-án, július 18-án, augusztus 15-én, szeptember
19-én, október 17-én, november 21-én és december 19-én.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce),
Jarmočná a Cintorínska:
25. januára, 22. februára, 22. marca, 20. apríla, 24. mája, 21. júna,
19. júla, 16. augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a
20. decembra.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, Sznf (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból:
január 25-én, február 22-én, március 22-én, április 20-án, május
24-én, június 21-én, július 19-én, augusztus 16-án, szeptember
20-án, október 18-án, november 22-én és december 20-án.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová,
Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.:
26. januára, 23. februára, 23. marca, 21. apríla, 25. mája, 22. júna,
20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21.
decembra.
Z obchodov:
27. a 28. januára, 24. a 25. februára, 24. a 25. marca, 22. apríla, 26. a
27. mája, 23. a 24. júna, 21. a 22. júla, 18. a 19. augusta, 22. a 23. septembra, 20. a 21. októbra, 24. a 25. novembra a 22. a 23. decembra.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös
utcákból és a Szoroskából:
január 26-án, február 23-án, március 23-án, április 21-én, május
25-én, június 22-én, július 20-án, augusztus 17-én, szeptember
21-én, október 19-én, november 23-án és december 21-én.
Az üzletekből:
január 27-én és 28-án, február 24-én és 25-én, március 24-én és
25-én, április 22-én, május 26-án és 27-én, június 23-án és 24-én,
július 21-én és 22-én, augusztus 18-án és 19-én, szeptember 22-én
és 23-án, október 20-án és 21-én, november 24-én és 25-én és
december 22-én és 23-án.

Prvé týždne platnosti antibyrokratického zákona
Od januára sa na základe nového antibyrokratického zákona z dielne
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
zrušilo predkladanie prvých 10 potvrdení a výpisov na úradoch.
Celkovo sa týmto zákonom zruší až 21 papierových dokumentov,
ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať
úradníkom. Je to doteraz najviac, v predchádzajúcich dvoch
antibyrokratických kolách sa zrušilo spolu len polovičné množstvo
dokumentov.
Od 1. januára občania a podnikatelia nemusia predkladať prvých
10 výpisov:
1. kópia rodného listu
2. kópia sobášneho listu
3. kópia úmrtného listu
4. potvrdenie o pobyte
5. potvrdenie o pridelení IČO
6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii
8. výpis z registra advokátov
9. výpis z centrálneho registra exekúcií
10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
Vďaka zrušeniu prvých 10 výpisov od 1. januára občania za prvé
štyri týždne nemuseli úradom predkladať až 73 520 výpisov a
potvrdení (údaje zo systémov OverSi a Úradov práce sociálnych vecí
a rodiny). To predstavuje pre občanov úsporu na čase, poplatkoch či
doprave približne 740 000 eur. Okrem ústredných orgánov verejnej
správy sú do systému zapojené napríklad matriky, obecné a mestské
úrady či školy a školské jedálne.
V prípade, ak sa občania stretnú s tým, že od nich úrady vyžadujú
aj dokumenty, ktorých predkladanie je od 1. januára zrušené, môžu

svoj podnet nahlásiť na stránke: www.stopbyrokracii.sk alebo
mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk
Po zrušení prvých 10 výpisov príde postupne na rad 11 ďalších:
potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, doklady
preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie, potvrdenia o
poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, žiadosti a potvrdenia
vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa, elektronizácia
Hlásenia o narodení, výpis z registra poskytovateľov sociálnych
služieb, vybrané právoplatné rozhodnutia súdov, potvrdenia
o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
elektronizácia Hlásenia o úmrtí, výpis z registra sociálnych
podnikov, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestn
ávania.
(ZMOS)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2018
873 143,11 €

31. 12. 2019
1 255 039,21 €

31. 12. 2020
850 159,26 €

31. 12. 2021
410 177,82 €

31. 1. 2022
509 587,95 €

Záväzky voči dodávateľom

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

34 576,97 €

Dlhodobé investičné úvery

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

1 780 520,80 €

159,28 €

264,47 €

299,87 €

Položka
Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

-

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

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 stánok 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):

Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR è. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto
informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Želiezovciach:
Samostatný ekonomický pracovník a úètovník
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok (PU-100%)
Organizaèný útvar: Finanèné oddelenie a hospodárenia školských zariadení
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie - I. stupeò, smer ekonomický
Jazykové znalosti: slovenský jazyk, maďarský jazyk – základy
Odborná prax: 3 roky v oblasti účtovníctva / finančníctva
Ďalšie požiadavky: samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, zodpovednosť,
flexibilita, primerané vystupovanie, komunikatívnosť, práca s PC, WORD,
EXCEL a dobrá znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva a rozpočtovania rozpočtových organizácií miestnej samosprávy
Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na:
Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce
v termíne do 21.02.2022.

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

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

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

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

Gundar-Goshen, Aylet: Klamárka (Artforum 2019)
17-ročná Nufar trávi leto brigádou v zmrzlinárni. Z narastajúcej
frustrácie ju vytrhne náhodné stretnutie s postarším mužom.
Nufar ho krivo obviní zo sexuálneho napadnutia. Nevinná lož
spraví zo šikanovaného dievčaťa hrdinku a mediálnu hviezdu..
Nagaj, Ondrej: Kocúr Žabo s bielou bradou (Matica slovenská
2019)
„Milí kamaráti, volám sa Žabo. Viem, pre kocúra je to čudné, vari až
smiešne meno, ale mne ho dal jeden chlapec. Nádherne ilustrovaná
knižka hravých veršovaných príbehov opisuje dobrodružstvá
všetečného domáceho kocúrika v rodine pána spisovateľa.
Ramstedt, Frida: Príručka interiérového dizajnu (Tatran 2020)
Osvojte si overené princípy dizajnérov a vytvorte si vlastný
harmonický domov. S touto príručkou môžete rekonštruovať
kuchyňu či kúpeľňu aj bez nutnosti náročnej prestavby.

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

-

Fábián Janka: Cholera-napló (Libri, 2021)
190 évvel ezelőtt, 1831-ben Magyarországon kolerajárvány
pusztított. A tizenhét éves Gruber Georgina a budai várban, az
édesapja cukrászműhelye fölötti lakásukban próbálja átvészelni
szűk családjával együtt a karantén hónapjait.
Rutherfurd, Edward: Ruszka (Alexandra, 2019)
Kevés izgalmasabb ország van a hatalmas Oroszországnál, amely
számtalan kultúra találkozásából alakult egy rendkívül sokrétű
és lenyűgöző világgá. Edward Rutherfurd a tőle megszokott
magával ragadó módon festi meg Oroszország nagyszabású
freskóját.
Russell, Rachel R.: A csínek mesterei – Egy puding naplója 3
(Könyvmolyképző, 2021)
Hősünk, Max Crumbly és hűséges szárnysegédje, Erin sikeresen
meghiúsította a bárgyú betörők terveit. Most viszont egy bűzlő és
rémisztő szeméttároló fogságában tengődnek az iskolában.
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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Optimistán várják a tavaszi kezdést
A zselízi Városi Sportklub labdarúgócsapatai közül a felnőttek gárdája teljesített
ősszel a legjobban, az V. liga keleti csoportjának 4. helyén várja a tavaszi folytatást.
A 2021/2022-es szezon őszi idényében a Šál Richárd edző által vezetett gárda 17
mérkőzésen lépett pályára, ebből 10 alkalommal mindhárom pontot megszerezte,
kétszer döntetlent ért el, 5-ször vereséget szenvedett. A zselíziek 9 ponttal maradnak
le a bajnoki táblázatot vezető Podhájska csapatától. A csapat remek formájáról
árulkodik, hogy az utolsó öt őszi mérkőzését megnyerte, és ezzel kiemelkedett a 18
tagú mezőnyből. A gárda legeredményesebb játékosa a 8 gólos Rotík Sebastian.
„Nagy hálával tartozunk mindenkinek: a szurkolóknak, a játékosoknak, a
támogatóknak, a szimpatizánsoknak, akik az egész év folyamán mellettünk álltak,
és
bármilyen
módon
hozzájárultak
a
klub
működéséhez, sikereihez,
eredményeihez. A siker
útja
sosem
könnyű,
egyedül haladni rajta
pedig
nagyon
nehéz
lenne. Ezért klubunk a
közös útban és a közösségi
élményekben hisz. Ennek
jegyében
szervezzük
közösségé a klub életét,
hogy a játékosok, a
klubvezetés, a szurkolók,
a szimpatizánsok és nem
utolsó sorban a támogatók
egy csapatként viselkedjenek. Ez az egység megmutatkozott az elmúlt időszakban a
pályán, a lelátón és a vezetésben, de a közös rendezvényeken, a társadalmi munkában
és sok egyéb területen is. Mindez nem valósulhatott volna meg, ha nem nyugodt
környezetben, viszonylag stabil anyagi keretek és körülmények közt működhetnénk.
Bízunk benne, hogy a 2022-es évben is így folytatjuk, és élünk meg együtt sok szép
pillanatot” – üzente évbúcsúztatójában a vezetőség a sportklub közösségi oldalán.
(ik, foto: FB)
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A zselízi labdarúgócsapatok
őszi szereplése táblázatokban
Felnőttcsapat – V. liga - kelet
1. Podhájska
17 12 5 0
2. Pozba
17 12 4 1
3. V. Kýr
17 10 2 5
4. Želiezovce
17 10 2 5
5. Šurany
17 10 2 5
6. Kmeťovo
17 8 4 5
7. Okoličná
17 9 1 7
8. Salka
17 8 3 6
9. Komjatice
17 8 0 9
10. Svodín
17 7 2 8
11. Mužla
17 7 1 9
12. Dulovce
17 6 4 7
13. Podlužany 17 6 3 8
14. Lipová
17 5 3 9
15. Zemné
17 5 2 10
16. Bánov
17 3 3 11
17. D. Ohaj
17 3 1 13
18. S. Peter
17 2 2 13

41
40
32
32
32
28
28
27
24
23
22
22
21
18
14
12
10
8

Iúsági csapat – IV. liga – délkelet
1. ZM-Vráble B 16 15 1 0 107:5 46
2. Kolárovo
17 14 1 2 51:16 43
3. Bojná
16 14 0 2 89:18 42
4. Štúrovo
17 13 3 1 73:10 42
5. S. Tekov
17 13 1 3 64:23 40
6. Kmeťovo
16 8 1 7 38:38 25
7. Kalná n/H.
16 8 0 8 66:32 24
8. Želiezovce
15 8 0 7 57:34 24
9. Ivanka
16 7 2 7 37:36 23
10. Nevidzany 17 6 4 7 38:43 22
11. Podlužany 16 6 3 7 31:57 21
12. Holice
17 6 1 10 40:83 19
13. Hurbanovo 17 6 0 11 21:43 18
14. V. Meder
17 4 2 11 26:47 14
15. Dvory n/Ž. 17 3 1 13 15:111 10
16. Kozárovce 17 2 3 12 10:61 9
17. Tvrdošovce 17 2 2 13 18:78 8
18. Marcelová 17 0 3 14 12:58 3
Diákcsapat – III. liga – délkelet
1. Kolárovo
11 10 0 1
2. Komárno B 11 9 2 0
3. Štúrovo
11 8 0 3
4. N. Zámky B 11 7 0 4
5. Sereď B
11 6 1 4
6. V. Meder
11 5 2 4
7. Šaľa
11 5 2 4
8. Šahy
11 3 2 6
9. Želiezovce
11 2 2 7
10. Hurbanovo 11 1 3 7
11. Zemné
11 1 2 8
12. Šurany
11 0 2 9

A nyírágói Kiss Jessika, aki a zselízi szlovák tannyelvű alapiskola tanulója, szlovák
országos bajnok lett westernlovaglásban. A tavaly szeptemberben Galántán szervezett
országos bajnokságon pole bending versenyágban szerezte meg a bajnoki címet a juniorok
kategóriájában. A szlovák bajnoki címet Sany nevű lova nyergében szerezte a nyírágói
Nyrwest westernlovas-klub színeiben. (foto: putovny-pohar-vo-westernovom-jazdeni.sk)

45:12
48:13
45:23
39:28
34:25
40:20
26:26
40:27
30:31
45:38
38:41
22:31
23:31
28:37
34:43
21:57
16:54
29:66

55:20
43:10
47:18
26:16
23:19
28:18
26:27
20:30
10:40
8:30
13:36
5:40

30
29
24
21
19
17
17
11
8
6
5
2

Kölyökcsapat – III. liga – délkelet
1. Šaľa
11 11 0 0 83:5
2. Komárno B 11 9 1 1 63:17
3. Zemné
11 6 3 2 54:23
4. Kolárovo
11 6 2 3 46:19
5. v. Meder
11 6 1 4 41:16
6. Šahy
11 6 0 5 34:37
7. Sereď B
11 6 0 5 29:48
8. Štúrovo
11 3 2 6 26:30
9. Šurany
11 3 1 7 24:41
10. Želiezovce 11 3 1 7 22:39
11. N. Zámky B 11 1 1 9 17:75
12. Hurbanovo 11 0 0 11 3:92

33
28
21
20
19
18
18
11
10
10
4
0
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Jóváhagyták az adóhivatal épületének
eladását, a vásárló felújítaná
8

Néhány hónapnyi bizonytalanságot követően
a múlt év tavaszán végre megmozdult valami
az adóhivatal egykori zselízi épületének
kérdésében. Miután a város az épület eladása
mellett döntött, a zselízi Mihaco K. az
eladási versenytárgyalás ötödik fordulójában
jelezte érdeklődését az ingatlanegyüttes

iránt, amelyért a városnak 240 ezer eurós
vételárat kínált. 2021 decemberében a városi
képviselő-testület különleges körülmények
figyelembevételével jóváhagyta az ingatlanok
eladását az érdeklődőnek. A testület
különleges körülményként kezelte, hogy a
város nem tudta teljes értékűen hasznosítani
az épületet, ugyanakkor
fenntartása évente 7800
eurójába kerül, valamint
hogy a város 200 ezer eurós
bevételt tervezett az épület
értékesítéséből.
A város ingyen jutott hozzá az
ingatlanhoz 2019 májusában,
amikor az SZK pénzügyi
igazgatósága
ajándékozta
azt az önkormányzatnak.
Tette ezt azután, hogy négy
fordulónyi
elektronikus
árverés során sem tudta
értékesíteni az épületet, az
utolsó fordulóban 202 800

euróért sem akadt vevő az ingatlanra.
Amikor a város három évvel ezelőtt
hozzájutott
az
ingatlanhoz,
statikai
elemzést dolgoztatott ki, amely az objektum
hasznosítási módjait is értékelte. A statikai
jelentés szerint az épületet jelen állapotában
csak korlátozottan lehetne használni.
2020-ban a hivatalos értékbecslés 449 ezer
euróra becsülte az épület értékét. Ezen az
áron kínálta fel a város a versenytárgyalás
első fordulójában. Az első forduló nem járt
sikerrel, ezért a törvény értelmében a város
csökkentette a minimális árat. Azonban
a következő fordulókban sem jeleztek
érdeklődést a meghirdetett áron az ingatlan
iránt. Végül a Mihaco K. az 5. fordulóban
reagált 240 ezer eurós ajánlatával. Érdeklődését
már korábban jelezte, és a képviselőknek be is
mutatta elképzeléseit az adóhivatal épületének
hasznosítására. A tervek szerint az épületben
magasabb
komfortfokozatú
lakásokat
létesítenek, és szolgáltatásoknak is helyet
biztosítanak.
(ik)

Az önkormányzat élvezi a lakosok bizalmát

Amikor a Transparency International
Slovakia civil szervezet (TIS) ősszel kikérte
a várostól a városi újság 2021-es példányait,
felkeltette az érdeklődésünket. Utánanéztünk
a szervezet tevékenységének és kiadványainak,
és találtunk két érdekes felmérést, amelyet a
TIS az önkormányzatokról készített. A Focus
ügynökség közvélemény-kutatásairól van szó,
az első esetben a lakosoknak a városi újságok
iránti bizalmát, a második esetben pedig a
polgároknak a vezetés különféle szintjén levő
politikai képviseletbe vetett bizalmát vizsgálták.
Mindkét eredmény pozitívan értékelte a
szlovákiai önkormányzatokat.
„A Focus ügynökség a TIS számára 2021
júniusában elkészített közvélemény-kutatásából

kiderül: az emberek 80
százaléka úgy tartja, hogy
az önkormányzatok által
kiadott lapok teljesen vagy javarészt
objektívek. Nem egészen 14 százalék gondolja
azt, hogy manipulatívak. Csak azok az emberek
válaszoltak a kérdésre, akik városukban,
falujukban vagy városrészükben ismerik ezeket
az újságokat (1011 megkérdezettből 590-en). Az
eredmény magyarázható azzal, hogy a városi
kiadványokat készítő hivatalnokok magas
szakmai színvonalon végzik munkájukat,
de akár azzal is, hogy a lapok tartalmával
kapcsolatban a lakosok tudása, ill. kritikai
szemlélete elégtelen.”
A másik témában: „A polgármestereknek 2,5-

szer annyian hisznek, mint a kormánynak.
Eltekintve a köztársasági elnöktől úgy tűnik,
hogy a nagypolitikában jóval kevesebben
bíznak, mint a helyi politikában. Míg a
kormányban jelenleg a népességnek mindössze
negyede, a parlamentben pedig 27 százaléka
bízik, a városok és községek polgármesterei,
képviselői iránt a megkérdezettek 58 százaléka
van bizalommal. Ez a Focus ügynökségnek a
Transparency számára novemberben készített
közvélemény-kutatásából derül ki, amely során
1005 embert kérdeztek meg.
(Feldolgozta: ik)
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Dulai Henrietta a legsikeresebb
szlovákiai tudósok közt
1→

Dulai Henrietta a zselízi magyar tannyelvű
alapiskolát látogatta, majd a nyitrai

élelmiszeripari szakközépiskolában tanult. Ezt
követően a Prágai Műszaki Egyetemen nukleáris
kémia szakon szerzett diplomát. Doktorátusát
a Floridai Állami Egyetemen szerezte, majd

oeanográfusként a világ egyik legjobb
egyetemeként számon tartott Massachusetts
Institute of Technology diákjait is képző
Woods Hole Óceánkutató Intézetben dolgozott.
Szakmai útja a Hawaii-szigetekre vezetett,
ahol máig is a Hawaii Egyetem oktatójaként
tevékenykedik a geológia és geofizika tanszéken.
Oceanográfiai kutatásokkal foglalkozik, az
utóbbi években elsősorban a Hawaii-szigeken
és Amerikai Szamoa környékén, de foglalkozott
a fukushimai atomerőmű-katasztrófa tengerre
gyakorolt hatásaival a környező vizeken. Első
szlovákiai nőként járt az Antarktiszon, amikor

2006-ban részt vett egy tudományos expedíción
(erről lapunk 2007/februári számában
számoltunk be).
„Egyetemi tanár szeretnék lenni, és közben
kutatásokat is végezni. Még annyi minden
van, amit fel kellene fedezni, annyi mindent
nem értünk az óceánból. Természetesen
minden tudós álmodik valami világrengető
felfedezésről, én is, de ez irányban is elsősorban
konkrét célokat tartok magam előtt” – mondta
el lapunknak a 2007-es interjúban. Akkori
terveinek egy része beteljesült, a többin
intenzíven dolgozik.
(ik)

Jorge E. Hirsch argentin származású fizikus, a San Diegó-i University of California (Kaliforniai Egyetem) kutatója az 2005-ben egy új mutatót, a h-indexet javasolta az egyén
tudományos teljesítményének mérésére. Hirsch az indexet a következőképpen definiálta: „Egy kutató h-indexe h, ha h számú publikációja külön-külön legalább h idézetet
kapott, a többi publikációja pedig külön-külön h-nál nem több idézetet.” Ha tehát egy
kutató h- (Hirsch-) indexe 21, akkor huszonegy olyan publikációja van, amelyekre
külön-külön legalább huszonegy hivatkozás történt.
A magas h-indexű kutató tehát sok, erősen idézett cikket publikált. A kutatói
gyakorlatban 6-7-es értéket viszonylag könnyű elérni, de az index további
növelése innen már nehéz. A 20-as h-index már nemzetközileg is figyelemre méltó
teljesítmény.
(forrás: mtak.hu, wikipedia)

Áttekintették a régió gondjait
A régió legfontosabb problémáinak leltára.
Akár így is nevezhetnénk azt a találkozót,
amelyen január végén a közelmúltban alakult
magyar gyűjtőpárt, a Szövetség elnöke, Forró
Krisztián tartott megbeszélést a zselízi
régió polgármestereivel. A találkozót Juhász
András, Zselíz polgármestere vezette, és
részt vett rajta Csenger Tibor, Nyitra megye
alelnöke is.
A pártvezető elmondta: körutat tart a
magyarlakta régiókban, hogy személyesen
ismerje meg az ott lakók problémáit,
amelyeket
aztán
lehetőségeikhez
mérten
megpróbálnak
a
megfelelő
helyeken előterjeszteni és hozzájárulni a
megoldásukhoz.
Juhász András zselízi polgármester arról
beszélt, hogy Zselíz a szlovákiai várások
rangsorában a leghátul kullog, ami a
szennyvízcsatorna-rendszer kiépítettségét
illeti. „Bár a legutóbbi választások előtt
magyar környezetvédelmi miniszterünk
volt, akinek tárcája felügyelte a csatornahálózatok építésére kiírt pályázatokat,
és több alkalommal is járt városunkban,
Zselíz nem jutott a pályázati kiírás
kedvezményezettjei közé. Érdekes, hogy
rögtön a kormányváltás után, Ján Budaj
miniszterségének
első
hónapjaiban

megítélték
nekünk
a
támogatást.”
A polgármester az Újjáépítési Alap
merítésének előkészületeivel kapcsolatban
is leírta csalódottságát: a pályázati témák
eredetileg beharangozott alulról történő

építkezése az előkészületek során teljesen
elveszett, maradt a régi stílusú, fentről
meghatározott pályázati kiírások rendszere,
ráadásul az eredetileg kilátásba helyezett
pénz töredékével. Ezt Csenger Tibor is
megerősítette, aki számszerűsítette a várható
támogatások összegét. „Nyitra megye
területére 90 millió eurónyi támogatás
jut, ha nem számoljuk a megyeszékhelyre

külön szánt 40 millió, illetve a nagyobb
városok fejlesztésére előirányzott 20 millió
eurót. Az előző időszakban 160 millió euró
állt rendelkezésre a megye területére. Nem
olyan bizalomgerjesztő a helyzet, mint
másfél éve volt, úgy tűnik,
minden a régi struktúra
szerint működik majd.”
A községek polgármestereinek
hozzászólásaiból
kiderült,
hogy rengeteg nehézséggel
kell szembenézniük, és ami a
leginkább
megkülönbözteti
az Alsó-Garam mentét a
többi régiótól, az a vezetékes
vízvezeték- és csatornahálózat
infrastruktúrájának
hiánya.
A zselízi polgármester ezzel
kapcsolatban
elmondta:
legutóbb nem járt sikerrel,
amikor egy szlovák EPképviselőt próbált meggyőzni, hogy ezt a
problémát európai szinten is megvitassák.
Forró Krisztián szerint pártja egyelőre nem
ígérhet túl sokat, tekintettel jelenlegi politikai
súlyára, ám van kapcsolati tőkéje ahhoz,
hogy a témakört felvesse Európai Parlamenti,
illetve bizottsági szinten.
(ik)
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Csenger Tibor: A Covid ellenére is
teljesülnek a beruházások Nyitra megyében
(Befejezés.)
Régiófejlesztési támogatások (LEADER)
A
három
természetes
mikrorégió
régiófejlesztési
szervezete:
az
AlsóGaram menti-, az Ipoly—Hont és a
Bars—Hont Fejlesztési Partnerség együtt
összesen 75 ezer eurónyi támogatásban
részesült, amelyből olyan kisebb méretű
régiófejlesztési beruházások valósultak
meg, amelyek fontosak a települések
fejlődése szempontjából (parkok, nyilvános
terek, pihenőzónák, járdák, buszmegállók
kialakítása stb.).

Hasonlóan fontos részei voltak idén a
Kisprojekt Alap (HU-SK Interreg határon
átívelő pályázati rendszer) pályázatai,
melyek komoly eredményeknek tekinthetők.
Ennek köszönhetően sok sikeres pályázat

valósult meg határon túli, magyarországi
partnerség keretén belül. A forrásokat az
Európai Fejlesztési Alap biztosította, míg a
Rába—Duna—Vág Európai Területi Társaság
bonyolította le, aminek Nyitra Megye is a
tagja, így a megye részéről engem delegáltak
a Monitoring Bizottságba. A kiírás alapvető
célja a határ menti térség intézményei és
önkormányzatai
közti
együttműködés
magasabb szintre emelése volt.
Ennek köszönhetően szűkebb régiónkból 11
projekt valósult meg, ezek átlagosan 50 ezer
eurós kerettel gazdálkodtak.
Mivel ez a két partner közös
kerete, elmondható, hogy
ennek
a
pályáztatásnak
köszönhetően közel 300 ezer
euró áramlott a Garam és az
Ipoly mentére.
E
témához
kell
megemlíteni azt a tervezési
dokumentumot is, amit
idén a 2021—2027 közti
EU-s időszak forrásainak
integrált beruházási merítési
stratégiájára
dolgoztunk
ki. A komplex anyagot a
régióink polgármestereivel,
önkormányzataival,
civil
szervezeteivel, illetve a vállalati szféra és a
cégek bevonásával alkottuk meg a Nyitra
Megyei Hivatal koordinálásával.
Hasonlóan
fontos
lépésnek
tartom,
hogy saját, megyei költségvetésből végre

A park biztonságosságáért
A parkba látogatók gyakran megjegyzik,
hogy a Komenský utca felőli kerítés nem
igazán stabil, kezdeni kellene vele valamit.
Hasonló véleményen van Juhász András,
polgármester is, aki a kerítés némely
részét balesetveszélyesnek látja, és olyan
intézkedéseket javasolt, melyek szerinte
más, a parkkal kapcsolatos problémákra is
megoldást jelentenének.
„Ha a kerítést teljesen eltávolítanánk,
átláthatóbbá tennénk a parkot, így eltűnne
az a névtelenség, amire sokan jelenleg
számítanak. Meggyőződésem, hogy a parkot
kinyitásával biztonságosabbá tennénk a
látogatók számára. A lebontott kerítést
a város fel tudná használni másutt, pl. a
temető sérült, hiányos kerítésének pótlására,
javítására. Hasonlóan használjuk fel a
Magyar Ház kerítésének egy részét is, amit

lebontottak, hogy helyette stílusos
korabeli kerítést helyezzenek ki”
– mondta a polgármester.
Néhány hónappal ezelőtt a városi
képviselő-testület is tárgyalta a
park látogatóinak biztonságával
összefüggő kérdéseket, olyan
ügyekkel kapcsolatban, amikor
a park területén alkoholos
befolyásoltság
hatására
garázdálkodtak.
A
vitában
résztvevők akkor néhány további
lehetőséget is felsoroltak a helyzet
javítására: a városi rendőrség
gyakoribb járőrözését a parkban, de
pl. új, a közrendet érintő általános
érvényű rendelet bevezetését vagy
a városi park érintett területeinek
megvilágítását.
(ik)

kitábláztattuk a kerékpár-útvonal hálózatát
Párkánytól Zselízig a Szikince mentén,
innen Tolmácsig pedig a Garam vonalán
mintegy 80 km-es részen. Ipolyság körül
pedig, egy Honti körgyűrűn, ami összeköti
a régiót Gyűgy, Szalatnya, Felsőtúr, Ipolyvisk,
Szemeréd vonalán 45 km-en. Ez a fejlesztés
egyelőre az irányjelző táblákra vonatkozik, de
a megye stratégiájának fontos részét képezi a
kerékpárút-hálózat minél szélesebb körű
kiépítése és támogatása. Reméljük, a jövőben
számos szakasz megépítése kezdődhet meg a
térségünkben.
Jövő
A fent leírtak alapján világosan láthatók az 5
éves ciklusra tervezett fejlesztési munkálatok.
Ennek mentén haladtunk idén, azon leszünk,
hogy a 2022-ben is így haladjunk. Tudom,
hogy a politikában szokás hangzatos, jól
hangzó ígéreteket tenni, akkor is, ha azoknak
megvalósítására meglehetősen kicsi a
remény.
Én nem tartozom az ilyen politikusok közé.
Jó néhány éve dolgozom a politikában,
ezért csak olyat vagyok hajlandó megígérni,
aminek megvalósítását garantálni is tudom.
Ezzel talán lépéshátrányt szenvedek
másokkal szemben, akik meggyőzően a
csillagokat is képesek leígérni az égről, de egy
szakpolitikus hitelét meggyőződésem szerint
a hitelesség adja, amit csakis eredményekkel,
kézzelfogható konkrétumokkal lehet elérni.
Valahogy ennek mentén tervezem a 2022-es
esztendőt is.
Csonka Ákos
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Az emberek értékelik a segítséget
dobás helyett valahogy felhasználni ezeket
az élelmiszereket. Az élelmiszerbank
számára nem lenne kifizetődő az így
begyűjtött élelmiszert egy központi raktárba
szállítani, és onnan újra elosztani, ezért
partnereket keresett azokban a városokban,
ahol az együttműködő üzletek eleve ott
voltak. Így kapcsolódtunk be, és kezdtünk
együttműködni a helyi Billával, valamint
egy kétoldalú lokális szerződés alapján az
érsekújvári Jednota helyi szupermarketjével.
Ők el nem adott kenyérrel és péksüteménnyel
támogatnak hetente kétszer: kedden és
pénteken. Ilyenkor nem öreg, egész héten
összeszedett árut kapunk, hanem szinte
frisset: kedden hétfőit, pénteken pedig
csütörtökit. Akik kedden és pénteken
idejönnek, élelmiszercsomagot is kapnak,
amelyben alapvető élelmiszerek találhatók:
liszt, cukor, olaj, rizs, tésztafélék, de például
hüvelyesek, zacskós leves vagy édesség
is. Néhány alapvető élelmiszert magunk
vásárolunk, hiszen nem várhatjuk el, hogy
valaki csak úgy biztosítson számunkra
30 liter olajat vagy 50 kg lisztet, de azért
akadnak magánadományozók is, akik
élelmiszert is felajánlanak. Karácsony előtt
a Jednotában volt egy akciónk, amelynek
keretében lehetőség volt a bevásárlás egy

biztosít számukra néhány éjszakára olyan
helyet, ahol lehajthatják fejüket. Valóban
rászoruló, szegény emberek járnak hozzánk.
Sokan elégedettek a gyermekgondozási
segély jogán kapott pár tucat euróval,
miközben egyéb állami hozzájárulásra is
jogosultak lennének. Gyakran rendkívül
rossz körülmények közt élnek, bár van
tető a fejük felett, de ez minden. A fűtésük
primitív módon működik, nincs folyóvizük,
esetleg van kútvizük, amely talán iható,
nincs fürdőszobájuk. Ilyen embereknek
nem jelent megoldást az egyszeri segítség.
Még ha ezer eurót kapnának is, nem oldaná
meg helyzetüket. Villanyt bevezetni egy
házba manapság 1500 euróba kerül, ezt
nem tudják kifizetni. Még ha sikerülne is,
nem lenne havonta 30–40 eurójuk a számla
fizetésére. Ez rendszerszintű probléma.
Azért jönnek hozzánk, mert nincs más
lehetőségük. Néhányuknak próbáltunk
segíteni a szociális ügyeikben is, elintézni
a gyógykezelést, papírjaikat, a szociális
segélyt.
Igyekszünk
továbblépni
e
téren, szeretnénk bővíteni a szociális
tanácsadást és a konkrét segítséget bizonyos
élethelyzetek megoldásában. Sokuknak
semmilyen igazolványa nincs, az alapvető,
állam által garantált pénzügyi támogatást
sem kapják meg.
Sokuk nem értenek
jól szlovákul, csak
cigány vagy magyar
nyelven beszélnek. Jól
jönne egy önkéntes,
akinek többé-kevésbé
van áttekintése arról,
mire jogosultak ezek
az emberek, és mire
nem.
Szeretnék
tehát
bővíteni
a
jótékonyság kereteit?
– Igen, szeretnénk
adminisztratív
is
segíteni
Minden méretű ruhát hasznosítani tudnak, hiszen a rászorulók téren
a
rászorultakat,
nemcsak maguknak, az egész családjuknak válogatnak.
l e g a l á b b i s
részét felajánlani jótékony célra, tehát alkalmanként. Olykor a megszokott
hasonló rendszerben, mint más üzletekben kereteken kívül is tudjuk segíteni őket.
is működik.
A tanév kezdetén az adományozóknak
A ide jövő rászorulók tehát viszonylag köszönhetően több száz euró értékű tanszert
komplex segítséget kapnak, amely kielégíti tudtunk nekik biztosítani, például füzetet,
alapvető szükségleteik nagy részét, hiszen tollat, rajzlapot, festéket. Sikerült már
az embernek elsősorban ételre és ruhára konyhai készülékeket is beszereznünk. Két
van szüksége az élethez. És természetesen kisebb egyházi pályázatba kapcsolódtunk
arra, hogy legyen hol laknia.
be, amelyeknek köszönhetően életszínvonal– Igen, jár hozzánk vagy négy hajléktalan is. növelő céllal négy családnak szereztünk
Nincs hol lakniuk, örülnek, ha olykor valaki be hűtőszekrényt és mosógépet. Néhány

adományozó régebbi notebookot ajánlott
fel, amelyeket a távoktatás megkezdésekor
továbbítottunk a családokhoz.
Ruházatot, élelmiszert felajánló önkéntesek
mindig akadnak, most a legnagyobb
szükségünk megfelelőbb helyiségekre lenne.
A jelenlegi körülmények közt nem tudunk
fejlődni. Most egy 40 négyzetméteres
helyiség áll rendelkezésünkre. Ha találnánk
megfelelőbb helyiséget, hetente három–
négy alkalommal is meg tudnánk szervezni
a segélykiadást, és jobb színvonalon.
Nehezíti a dolgunkat, hogy eléggé speciális
helyiségre lenne szükségünk, amely
könnyen hozzáférhető, de tekintettel a
hozzánk látogató közösségre nem lehetne
kommersz szolgáltatások szomszédságában.
Mindeddig nem találtam megfelelő
alternatívát megfelelő helyen és jó áron. Nem
állítom, hogy szükséghelyzetben dolgozunk,
de el tudnék képzelni professzionálisabb
körülményeket is. Bár figyelembe kell venni,
hogy tevékenységünkre nem kapunk sem
az államtól, sem a várostól támogatást,
csak önkéntes adományokból és egyházi
forrásokból működünk.
Nem kevés, amit jelenleg nyújtani
tudnak...
– Csakhogy jelen helyzetben elértük az
észszerűen, önkéntes alapon vállalható
tevékenységünk felső határát. És a
rászorulók valóban sokan vannak.
Hetente 50 családról tudunk legalább
a legalapvetőbb szinten ruházattal és
élelmiszerrel gondoskodni. Persze az
élelmiszercsomagok nem oldják meg a
gondjaikat, de néhány napig biztosítanak
némi ételt. Nagy köszönet illet mindenkit,
aki segítségünkre van, akár a Billa, akár a
Jednota dolgozóiról legyen szó, ahonnan
van úgy, hogy naponta 30–40 kenyeret,
50–100 kiflit és olykor knédlit, buktát
vagy egyéb félkész terméket is kapunk.
Úgy tűnik, szükség is van erre a
tevékenységre, mert sokan élnek a
városban és a környéken valóban rossz
körülmények közt. Olyanok is megjelennek
itt, akikről nem is gondolnánk, hogy
rászorulók. Olyan környezetben élünk,
ahol a romákat tartjuk szegénynek és
rászorultnak. Ez gyakran így is van, de
a többségi társadalom egyre nagyobb
része is kerülhet olyan helyzetben, hogy
különböző okok miatt elveszíti állását,
és gondoskodnia kell a gyermekeiről.
És látom, hogy hálásak, az emberek
megbecsülik ezt a segítséget.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
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Hetente kb. 50 családnak tudnak segíteni.
A zselízi katolikus egyházközségi karitász
tevékenységéről létezik bizonyos szintű
helyi
tájékozottság,
az
indulásáról
lapunkban is beszámoltunk 2020 végén.
A kezdeményezés sikerességének egyre
erősödő visszhangja azonban felkeltette
érdeklődésünket, ezért felkerestük Stanislav
Illéš zselízi római-katolikus esperest, akivel
elbeszélgettünk a témáról. Amit megtudtunk
és saját szemünkkel láttunk, túltett minden
várakozásunkon.
Mikor és milyen körülmények közt
kezdett dolgozni a zselízi egyházközségi
karitász?
– Az egyházközségi karitászt 2020
októberében hoztuk létre, tehát másfél évvel
ezelőtt. A kezdeményező a nyitrai püspöki
katolikus karitász volt, amely igyekezett
jótékonysági
szervezeteket
létrehozni
Nyitrán kívül is, a püspökség többi részében.
A jótékonysági tevékenységet tehát a kerületi
püspöki karitász szárnyai alatt kezdtük, és
hamarosan a szlovák élelmiszerbankkal is
elkezdtünk együttműködni.
Milyenek voltak a kezdetek, hogyan
tudtak hírt adni tevékenységükről?
– Viszonylag egyszerűen indult, hiszen az
embereknél rengetek használt ruházat van,
amelyre sokuknak már nincs szüksége, de
sajnálnak kidobni használható darabokat,
amelyekért ráadásul pénzt is kiadtak.
Létrehoztunk egy facebook-oldalt, amelyen
keresztül
megszólítottuk
mindazokat,
akik önkéntesként vagy adományozóként
szerettek volna segíteni. Nem ütköztünk
nehézségekbe, talán azért sem, mert a
karácsony előtti időszakban indítottuk
a tevékenységet. Az emberek adakozóak
voltak, és ez mindmáig így van. Nagyon
szívesen hoznak ruházatot, hogy segítsenek
másokon. És van is kinek segíteni. A most
raktáron levő ruhadarabok közt egyetlen
olyan sincs, amelyet a kezdetekben hoztak
volna ide az adományozók. Az eddig így
adományozott ruhadarabokat nem is
százakban, hanem ezrekben számolhatjuk.
Most, karácsony előtt, a járványhelyzet
miatt nem éppen ideális feltételek közt csak
kabátból vagy 40-et osztottunk szét.
Hogyan alakult a kezdetekben az igény,
milyen gyorsan találták meg a lehetőséget
a rászorulók?
– Néhány héten belül jelentkeztek.
Októberben kezdtünk, és karácsony előtt
már 30–40 érdeklődő jött el. A szegényebb
közösségekben nagy becsülete van annak a
lehetőségnek, hogy kiválaszthatnak néhány
ruhadarabot anélkül, hogy fizetni kellene
érte. És nemcsak a roma közösségről van

szó, végül is mi a zselíziek és környékbeliek maguknak a ruhák közt?
között sem teszünk különbséget. Aki – Az adományozók a 036/7713700
szegény és szívesen igénybe venné ezt a telefonszámon vagy a facebookon vehetik
fajta segítséget, szívesen várjuk. Sokan fel velünk a kapcsolatot, és egyeztethetnek
jönnek Garamsallóról, ahol valóban időpontot. Jobb előre megegyezni egy
szegény a roma közösség. Kevesebben, de konkrét időpontban, hiszen a legtöbben
járnak hozzánk Sáróból, Lekérről, Málasról, nem egy, hanem több táskányi ruházatot
Peszektergenyéről vagy Lontóról is.
hoznak. A ruházattal szemben egyszerű
Milyen ruhadarabok iránt van a követelményeink vannak: legyen tiszta és
legnagyobb igény?
használható, tulajdonképpen akármilyen
– Ez szezonális. Ősszel és télen elsősorban gyermek vagy felnőtt méretben, férfi és női
téli ruházat – meleg szvetterek, kabátok, egyaránt. Mindent hasznosítani tudunk,
nadrágok – iránt. Nyári időszakban a hiszen a rászorulók nemcsak maguknak, az
könnyebb ruházatot keresik, például a egész családjuknak válogatnak.
pólókat. Állandó igény van törölközők, A ruházatot kedden és pénteken 14:00 és
ágyhuzatok, pokrócok, cipők iránt, valamint 15:00 óra között adjuk ki. Természetesen,
a melegítő és munkaruha típusú egyszerűbb ha három órakor még sorakoznak, tovább
öltözetet is élénken keresik. Az ún. ünnepi vagyunk, igyekszünk minden igényt
ruházat – öltönyök, öltönynadrágok, kielégíteni. Általában nem zárunk fél
ingek – iránt kisebb az
érdeklődés a szegényebbek
közt.
Van
raktáron
néhány öltönyünk is,
amelyeket
különleges
családi események, pl.
temetések,
keresztelők,
házasságkötések
vagy
egyéb
családi
ünnepek
alkalmával
keresnek. Természetesen
nem
mindig
sikerül
összehangolni a keresletet
a kínálatunkkal, mert mi
nem rendelünk árut, csak
azt tudjuk kínálni, amit az Az adományozás körüli tevékenységhez több mint tíz önkéntes
emberek idehoznak.
áll rendelkezésre, elsősorban a templomba járó hívek soraiból.
Az
egyházközség Mindig van, aki éppen ráér, és el tud jönni segédkezni.
önkéntesei vannak ebben
a tevékenységben a segítségére, akik négynél korábban. Az ünnepek előtt többen
jöttek, általában azonban az érdeklődés
szabadidejükben dolgoznak itt...
– Igen, több mint tízen segédkeznek, természetesen eloszlik az egyes napokra.
elsősorban a templomba járó hívek Az ünnepek utáni első alkalommal 30-an
soraiból. Viszonylag sokan vannak, így jöttek, majd a következő kedden 40-en,
nem kell mindegyiküknek állandóan itt tehát egy héten belül 60–70 családnak
lennie, mindig az jön, aki ráér. Így nekik tudtunk segíteni.
is megfelel, hiszen nem mindannyiuk A rászorultak számára élelmiszersegélyt
nyugdíjas, akinek sok szabadideje van, is biztosítanak. Milyen formában végzik,
vannak köztük munkába járók is. Önkéntes és milyen forrásokból szerzik be az
alapon működünk, ezért fontos, hogy élelmiszert?
előre tervezni tudjunk, és ne legyen belőle – A nyitrai püspökségi karitász jóvoltából
kötelesség, még így sem, hogy hetente vettük fel a kapcsolatot a szlovák
amely
évek
óta
két alkalommal fogadjuk a rászorulókat. élelmiszerbankkal,
Ráadásul nem minden önkéntesünk együttműködik a Tescóval, 2020 végétől a
dolgozik a ruhák kiadásánál, néhányan Billa üzletlánccal is, és később a Kauflanddal
az élelmiszerszállításban vagy a ruházat is megkezdte a kooperációt. Az egyezség
szerint ezek az üzletek a minőségmegőrzés
átvételében segítenek.
Mit szükséges tudnia annak, aki ruházatot végső határidejéhez közeledő, az eladásból
szeretne adományozni, illetve mit kell már visszavont élelmiszereket ajánlanak fel.
tudnia azoknak, aki válogatni szeretnének Természetesen számukra is jobb a szemétbe
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A nők és a szlovákok többségben
1→

2815 lakos (41,67%) jelölte meg. Ez azt
jelenti, hogy Zselízen tovább mélyül a
különbség a két domináns nemzetiség
között. A szlovák nemzetiségűek aránya
növekszik, a magyaroké csökken. (Csak
egy szám az összehasonlítás végett: A tíz
évvel ezelőtti népszámlálás során 49,4%
vallotta magát szlováknak, 48,72%
magyarnak.)
Érdekes, hogy a roma nemzetiséget
mindössze 5 (!) zselízi jelölte be, ami a
lakosok 0,07%-a. Összehasonlításként:
cseh nemzetiségűnek 27, ukránnak 5,
kínainak 6 polgár vallotta magát. 512
Zselíz lakosságának anyanyelv szerinti összetétele 2021. január 1-jén

Zselíz lakosságának
hitvallás
szerinti
összetétele 2021. január 1-jén
1 - hitvallás nélküli
31,84 %
2 - római-katolikus
44,58 %
3 - evangélikus 3,79 %
4 - görög-katolikus
0,92 %
5 - református 9,33 %
6 - pravoszláv 0,07 %
7 - Jehova tanúi 0,44 %
8 - egyéb 9,03 %

személy nem válaszolt semmit erre a
kérdésre.
A 2021-es népszámláláson lehetőség
volt második nemzetiséget is bejelölni.
Ezt Zselízen 398-an használták ki.
Második nemzetiségként a szlovákot
149 (37,44%), a magyart 178 (44,72%),
a romát 11 (2,76%) személy jelölte meg.
39 esetben nem der=lt ki a második
nemzetiség.
Az anyanyelvet illetően nagyon hasonló
a helyzet. 3183 zselízi (47,11%) a
szlovákot jelölte meg anyanyelvének,
magyar anyanyelvűnek 2941-en (43,53%)
vallották magukat, a roma anyanyelvet
65
személy
(0,96%)
választotta.
Polgártársaink közül 20-nak cseh, 11-nek
kínai az anyanyelve és 514-en semmilyen
anyanyelvet nem jelöltek meg.
A statisztikai hivatal a honlapján
fokozatosan teszi közzé az újabb és
újabb népszámlálási adatokat, melyekkel
lapunk hasábjain a jövőben még
részletesen fogunk foglalkozni.
Levicky László

Képviselői vélemény a népszámlálás
eredményeihez
A nemzetiségi adatokkal és az anyanyelvvel kapcsolatban Csonka Ákos városi képviselő
is véleményt mondott: „Alaposabban megvizsgálva a népszámlálási eredményeket több
dologra is figyelmesek lehetünk. Téves képet látunk ugyanis, ha csak az első nemzetiség
adatait vesszük alapul és azt feketén és fehéren kezeljük. Egy olyan komplikált helyzetben
és körülmények között, ami régiónkat és városunkat jellemzi, érdemes keresztmetszetében
látni a folyamatokat, hiszen gyakorlatilag ide húzódott le a nyelvhatár.
Először is látni kell, hogy a város lakossága 430-cal fogyatkozott a tíz évvel ezelőtti
állapothoz képest. Mivel a magyarság korfája kedvezőtlenebb (kevesebb gyermek születik,
mint amennyi idős hal meg), ezért ez a fogyatkozás elsősorban a magyar népességet érinti
hátrányosan.
Az összetettséget tovább bonyolítja, hogy ezúttal már második nemzetiséget is be lehetett
jelölni. Első helyen 2815, másodikon pedig 178 ember jelölte be magyart nemzetiségének,
tehát összese 2993, ami az összlakosság 44,3%-át jelenti. 2011-hez képest tehát 4
százalékponttal csökkent a magyarság aránya városunkban, míg a szlovákságé 1%-kal
nőtt. Gyarapodott ugyanakkor azok száma (514 lakos = 7,58%) aki sem első, sem második
nemzetiséget, de még csak anyanyelvet sem jelölt meg…
Ha megnézzük tehát az összképet, kisebb eltolódásokkal bár, de nagyjából a 10 évvel
ezelőtti állapotokat látjuk. Nagyvonalakban fele-fele a zselízi lakosság. Hogy ez jó vagy nem
jó, az már más lapra tartozik. Az vitathatatlan, hogy fogy és hígul a magyarság nálunk is,
de messzemenően nem olyan mértékben, mint a korábbi népszámlálások között. Igazán
pontos képet akkor lehetne látni, ha az a félezer ember is nyilatkozna, akinek nyilván van
nemzetisége és anyanyelve…
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Házépítés a kemping területén. Milyen feltételekkel?
A Posta utca Garam felőli, évtizedekig kihasználatlan területén rendelkezők, a másodikban a zselízi állandó lakhellyel rendelkezők
a telek kitisztítása és hozzáférhetővé tétele után a város építési legkézelebbi családtagjai, tehát anyja, apja, fia, lánya, a harmadikban
telkeket létesített, amelyeket két évvel ezelőtt értékesített házépítés pedig a többi érdeklődő. Ha sorsolásra kerül sor, ilyen preferenciák
céljaira. Azóta megkezdődött az építkezés, tehát az önkormányzat alapján részesítik előnyben az igénylőket” – nyilatkozta Juhász András
elhatározása fokozatosan megvalósul.
polgármester a telekhez jutás feltételeiről. A sorsolás nyilvános lesz,
Az építési telkek iránti igény azonban a Posta utcai terület hasonlóan, mint a 2020-ban.
hasznosításával csak részben
A városi telkek vásárlásának
csillapodott. Az önkormányzat
egyik fontos feltétele, amely a
igyekezett
további
telkeket
nyilvánosságra hozott telekeladási
kialakítani családi házak számára.
elvekben is szerepel, hogy e célra
Az autókemping területének
nem vehető igénybe hitel. A
vagyonjogi tisztázását követően
vételárral együtt az érdeklődőnek
sikerült is további 8 építési telket
3000 eurós biztosítékot is ki kell
létesítenie a Rozmaring utcában.
fizetnie, ami esetleges kötbérként
A város ez év elején kínálta fel a
kerül letétbe. Ezt a vásárlónak
telkeket az érdeklődőknek.
akkor kellene fizetnie, ha a
Az
eladásra
kínált
telkek
terület villanyvezetékre kötéséről
között egy 902, egy 958
számolt 12 hónapon belül nem
négyzetméteres, öt 1016–1017
igényel építési engedélyt, illetve
és egy 1065 négyzetméteres
36 hónapon belül nem biztosítja
parcellát lehet választani 25
be az épület használatbavételi
eurós
négyzetméterenkénti
engedélyét. Az új villanyvezeték a
egységáron. A telekeladási elvek
Rozmaring utcai telkek számára
közt a város kikötötte az alapvető
ez év folyamán épül ki, ám nincs
elvárásait a felépülő házakkal
rá biztosíték, hogy a telkek eladása
szemben: nyeregtetős földszinti
előtt, ezért a határidők nem a
családi házak épülhetnek, igény A Rozmaríng utcai telkek kiutalását a város az idei év első felében vásárlás, hanem a villanyvezetékre
esetén beépített tetőtérrel. Az szeretné lebonyolítani.
való csatlakoztatás időpontjához
érdeklődők február közepéig
kötődnek.
jelezhették vásárlási igényüket, miközben kiválaszthatták a számukra A Rozmaring utcai parcellák értékesítéséhez kiadott telekeladási elvek
megfelelő telket. Amennyiben több érdeklődő is akad egy-egy utolsó pontja biztosítja az esetleges telekspekulációk megelőzését.
parcellára, sorsolással döntenek majd a vásárlóról, hasonlóan, mint Az építmények használatbavétele előtt a vásárlók nem jogosultak a
a Posta utcai telkek esetében. „Amennyiben egy városi telekre több telkeket eladni vagy elajándékozni, mert ez esetben a város jogosult
vásárlási kérvény érkezik, az érdeklődők a következő kritériumok visszalépni a szerződéstől és visszakövetelni a telek teljes vételárát. Az
szerint kerülnek sorrendbe: első körben a zselízi állandó lakhellyel épület átadását követően ez a korlátozás érvényét veszti.
(ik)

Kastély – új projekt a láthatáron,
átirányítják a kulturális rendezvényeket
A Szlovák Köztársaság és Magyarország
közti határon átívelő együttműködési
program keretében egy következő projekt
beadása várható, amely hozzájárulhat
az
Esterházy-kastély
felújításának
folytatásához. Az előkészületekről Juhász
András polgármester tájékoztatott. Az
Esterházyak nyomában című pályázat
keretében olyan települések működnek
együtt, amelyek történelmileg kötődnek
a jelentős nemesi családhoz. Az
együttműködő partnervárosok Zselízen
kívül Galánta és a magyarországi Tata.
Önkormányzatunk a projektből a
kastély felújítására kb. fél millió euróra
számíthat.
Jelenleg is folynak a norvég alapból
megvalósuló
tetőszerkezet-felújítás
előkészületei, amely közel 550 ezer eurós

beruházással valósul meg, majd ezt
követően a kastély északkeleti szárnya újul
meg további 480 ezer eurós beruházásnak
köszönhetően, melynek jelentős részét
az Interreg határon átívelő programból
fedezik.
A felújítás miatt ideiglenesen szünetelnek
a kastélyban a kulturális események,
melyeknek az autentikus környezet még
előkelőbb hátteret biztosít. A kastélyból
egy időre zongora és hegedű hangja helyett
kalapács, motorfűrész és egyéb szerszámok
zaja szűrődik majd ki. „Az építkezés
ideje alatt az eddig a kastélyban tartott
kulturális rendezvényeket átirányítjuk
más helyszínekre, pl. a művelődési
otthonba. Legalább két évig nélkülöznünk
kell a kastélyt ebből a szempontból” – tette
hozzá a polgármester.
(ik)

Előkészületben a kastély új projektje

Valóban rászoruló, szegény emberek
járnak hozzánk. Sokan elégedettek a
gyermekgondozási segély jogán kapott
pár tucat euróval, miközben egyéb állami
hozzájárulásra is jogosultak lennének.
Gyakran rendkívül rossz körülmények
közt élnek, bár van tető a fejük felett, de ez
minden. A fűtésük primitív módon működik,
nincs folyóvizük, esetleg van kútvizük, amely
talán iható, nincs fürdőszobájuk.
(Bővebben a 4. és 5. old.)
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Az autókemping területének vagyonjogi tisztázását követően
sikerült is további 8 építési telket létesítenie a Rozmaring
utcában. A város ez év elején kínálta fel a telkeket az
érdeklődőknek.
Az eladásra kínált telkek között egy 902, egy 958
négyzetméteres, öt 1016–1017 és egy 1065 négyzetméteres
parcellát lehet választani 25 eurós négyzetméterenkénti
egységáron.
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Dulai Henrietta a legsikeresebb
szlovákiai tudósok közt
A szakmai irodalom, publikációk és
kutatások globális könyvtáraként ismert
Google Scolar ez év elején kigenerálta
a
szakmai
munkák
idézettségét
mérő legmagasabb H-indexszel rendelkező
szlovákiai tudósok sorrendjét. Örvendetes
hír, hogy a leggyakrabban idézett
szlovákiai tudósok közt van a zselízi
születésű Dulai Henrietta is. Az idegenbe
szakadt tudós Honoluluban, a Hawaii
Egyetemen tevékenykedik. A rangsorban
jelenleg 212 szlovák, 30-as H-indexen
felüli tudós szerepel. A zselízi születésű
óceánkutató 32-es Hirsch-indexszel a 170es mezőnyben szerepel. A legmagasabb
H-indexszel rendelkező szlovák tudós
Pavol Bartoš atomfizikus (H-index 171).
A képet teljesebbé teheti az az információ,
hogy jelenleg csupán négy szlovák tudós
rendelkezik 100-nál magasabb H-indexszel.
→7

Közzétették a népszámlálás első zselízi eredményeit

A nők és a szlovákok többségben
A Statisztikai Hivatal nemrégiben tette közzé a népszámlálás
községeket és városokat érintő első eredményeit. Az eredmények
megerősítik az elmúlt időszak trendjét. Például városunk
lakosainak csökkenését, a nemzetiségi összetételt illetően a
szlovákság növekedését, a magyarság csökkenését, hasonlóan
az anyanyelv esetében is, de pl. a vallási hovatartozás nélküliek
növekedését is. Részletesebben is foglalkozunk majd a múlt
évi népszámlálási adatok és az azelőttiek összehasonlításával,
a mostani írásunkban a 2021-es eredmények közül csak az
alapvető információkat közöljük.
2021. január 1-jén a városnak 6756 lakosa volt, ebből 3209 férfi

és 3547 nő. Százalékban kifejezve: a zselíziek 47,5 százaléka férfi,
52,5 százaléka nő. Zselízen a nők tehát többségben vannak.
Összesen 67,73%, tehát 4576 lakos produktív korú, azaz 15 és
64 év közötti. A 0—14 évesek aránya 12,83%, tehát 867 a zselízi
gyermek, 1313-an 65 év fölöttek, ez a lakosság 19,43%-a.
Az első eredmények nyilvánosságra kerülése után nagy érdeklődés
mutatkozott a nemzetiségileg vegyes területeken, így Zselízen is a
nemzetiségi és anyanyelvi arány iránt. A mutatók elemzése során
fény derült néhány érdekességre. 3370 zselízi lakos (49,88%)
vallotta magát szlovák nemzetiségűnek. A magyar nemzetiséget
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