V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine
sa na mnohých miestach Slovenska
zaktivizovalo obyvateľstvo, inštitúcie
a organizácie s cieľom poskytnutia
pomoci obyvateľom napadnutej krajiny
a vojnovým utečencom. Ani Želiezovce
nie sú výnimkou. Viacero organizácií
vyhlásilo zbierku, do ktorej sa miestni
obyvatelia húfne zapájajú.
(Viac na 3. str.)
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Na ponuku mesta na odpredaj 8 stavebných pozemkov
v Csikókerte zareagovalo 44 záujemcov, z toho 29
s trvalým pobytom v Želiezovciach. V prípade každej
parcely sa prihlásilo 16 až 33 záujemcov.
Kým na mestskom úrade prebiehali prípravy žrebovania
záujemcov o stavebné parcely v areáli kempingu,
v teréne sa pracovalo na čistení pozemkov.
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32. zasadnutie MsZ

Žrebovanie pozemkov
sprevádzal záujem verejnosti

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo po dvojmesačnej
prestávke 24. februára vo veľkej sále domu kultúry. Začiatok 32.
zasadnutia bol sprevádzaný čulým záujmom verejnosti, keď viacerí
záujemcovia o stavebné pozemky na Rozmarínovej ulici chceli
byť fyzicky prítomní pri žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo v úvode
rokovania.
Keďže o každý z 8 pozemkov bol veľký záujem, žrebovanie sa
uskutočnilo v každom jednom prípade. Viedol ho právnik mesta Peter

Nyúl spolu s poslankyňou Esterou Juhászovou, ktorá sa dobrovoľne
prihlásila, aby asistovala v tejto činnosti. Keďže o každý z pozemkov
sa prihlásilo viacero osôb s trvalým pobytom v Želiezovciach, podľa
zásad prideľovania pozemkov, schválených na predchádzajúcom
zasadnutí MsZ, záujemcovia s iným trvalým pobytom ani neboli
zaradení do žrebovania. Schválený bol aj zámer predaja týchto
stavebných pozemkov už konkrétnym záujemcom na základe
→2
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Žrebovanie pozemkov...
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predchádzajúceho žrebovania vo forme prevodu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. „Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora
bývania formou výstavby rodinných domov so sedlovou strechou, s 1
nadzemným podlažím s podkrovím a osadením objektu (RD) 4 – 6
metrov od hranice pozemku na Rozmarínovej ulici,“ píše sa v dôvodovej
správe k programovému bodu. Na základe schváleného zámeru budú
pripravené konkrétne kúpno-predajné zmluvy, ktoré budú predložené
na schválenie na marcovom zasadnutí MsZ.
Zastupiteľstvo schválilo prvú zmenu tohtoročného rozpočtu mesta,
počítajúcu s vyššími daňovými príjmami z podielových daní o 100 tis. eur
a tomu prispôsobenou úpravou aj vo výdavkovej časti. Poslanci schválili
niekoľko návrhov zámerov na prenájom ornej pôdy vo vlastníctve mesta.
Na poslanecký dotaz o pozadí týchto návrhov právnik mesta odpovedal,
že ide o nápravu nepresností spočívajúcich medzi skutkovým stavom
a reálnymi katastrálnymi hranicami predmetných pozemkov. Schválená
bola správa o súťažných návrhoch na prenájom nebytových priestorov
v budovách mesta. Na základe vyhodnotenia výsledkov dvoch verejných
súťaží MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru s rozlohou 40 m2
na 1. poschodí domu služieb Miriam Mojžišovej z Tekovských Lužian
za 30 eur/m2/rok na prevádzkovanie solária a priestoru o výmere 31 m2
v areáli mestského trhoviska spoločnosti Alexada, s.r.o. za 16 eur/m2/rok
na účely hudobnej skúšobne a nahrávacieho štúdia.
Veľký záujem o stavebné pozemky v súčasnom areáli kempingu utvrdil
vedenie mesta v tom, že kurz podpory bývania aj v oblasti výstavby
rodinných domov je správny. V tomto duchu boli urýchlené prípravy
predaja pozemku pre účely prípravy 42 stavebných parciel v lokalite za
Záhradnou ulicou. Na februárovej schôdzi boli schválené podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj tohto pozemku.
Poslanci zobrali na vedomie zmenu organizačnej štruktúry mestského
úradu. V odpovedi na poslaneckú otázku primátor Ondrej Juhász
informoval prítomných, že týmto krokom došlo k zníženiu stavu

zamestnancov mesta o 5 osôb. MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021, správu o kontrole plnenia uznesení
a správu o činnosti mestskej polície za december a január.
(ik)

Obnoví sa časť cesty
Želiezovce – Veľký Dvor

Pri Želiezovciach sa obnoví ďalší úsek cesty III. triedy medzi Mikulou
a Veľkým Dvorom. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktoré začiatkom februára zasadalo na svojej 35.
riadnej schôdzi.
Na zasadnutí bolo schválený
návrh
so
zoznamom
cestných úsekov, na ktorých
má v tomto roku prebehnúť
rekonštrukcia v celkovej
výške 7 mil. eur, vyčlenených
na
program
zvýšenia
bezpečnosti na cestách II.
a III. triedy Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Do
zoznamu opráv bolo zaradených 30 úsekov ciest v celkovej dĺžke 45
km. V rámci okresu Levice ide o úseky v celkovej dĺžke 5,2 km na 5
miestach: v intraviláne obcí Ondrejovce, Horný Pial, Ipeľské Úľany a na
úseku Sikenica – Lontov a Želiezovce – Veľký Dvor. Pri Želiezovciach
bude rekonštruovaný vyše 2 kilometre dlhý úsek, ktorý bude v tomto
roku najdlhším opraveným cestným úsekom v okrese.
Na schôdzi schválili aj úpravu tohtoročného rozpočtu samosprávneho
kraja. Na návrh podpredsedu NSK Tibora Csenger bol zvýšený finančný
rámec grantového programu kraja v oblasti podpory kultúry o 42,5 tis.
eur, športu o 37,2 tis. eur, ako aj podpory certifikovaných ubytovacích
zariadení a cestovného ruchu spolu o 65,6 tis. eur.
(ik)

Stavebné parcely v areáli kempingu našli svojich budúcich majiteľov
Vyžrebovaním
budúcich
majiteľov
stavebných parciel na Rozmarínovej ulici
na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa začala nová kapitola
prípravy bytovej výstavby v tejto lokalite. Po
desaťročie trvajúcom procese vykupovania
pozemkov od súkromných vlastníkov,
riešenia
majetkovo-právnych
vzťahov,
preklasifikovania a prípravy pozemkov
v areáli autokempingu boli konečne schválené
zámery ich predaja budúcim vlastníkom,
ktorí boli vyžrebovaní z veľkého počtu
záujemcov. Na ponuku mesta na odpredaj
8 stavebných pozemkov v Csikókerte
zareagovalo 44 záujemcov, z toho 29
s trvalým pobytom v Želiezovciach. Keďže
v prípade každej parcely sa prihlásilo 16 až
33 záujemcov, vo všetkých prípadoch bolo
žrebovanie jednokolové, a tak 15 žiadateľov
s trvalým pobytom mimo Želiezoviec sa ho
nemohlo zúčastniť.
Žrebovanie sa uskutočnilo za účasti
verejnosti, najmä z radov uchádzačov
o pozemky a prinieslo šťastie 8 novým

majiteľom. Sú nimi:
Zoltán Nagy, Szabolcs
Beke s manželkou,
Tibor Csenger mladší,
Martina
Beníková,
Ákos
Csonka,
Marianna
Kotasz,
Zuzana
Sokolová,
Kristián
Gutrai.
Ďalším
krokom
bude
schválenie
k o n k r é t n y c h
kúpno-predajných
zmlúv
mestským
zastupiteľstvom
a následne predaj
stavebných
parciel.
Medzitým
sa Kým na mestskom úrade prebiehali prípravy žrebovania záujemcov
pracuje na vyčistení o stavebné parcely v areáli kempingu, v teréne sa pracovalo na čistení
a príprave pozemkov pozemkov. Na snímke pracovníci mesta odstraňujú zvyšky chatky.
na odovzdanie novým
(fotó: GA)
majiteľom, ako aj na
príprave investície v oblasti infraštruktúry: vybudovaný nový prívod elektrickej energie
(ik)
v priebehu ďalších mesiacov bude pre Rozmarínovu ulicu.
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Na utečeneckú krízu reagujú aj v Želiezovciach
V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine
sa na mnohých miestach Slovenska
zaktivizovalo obyvateľstvo, inštitúcie
a organizácie s cieľom poskytnutia
pomoci obyvateľom napadnutej krajiny
a vojnovým utečencom. Ani Želiezovce
nie sú výnimkou. Viacero organizácií
vyhlásilo zbierku, do ktorej sa miestni
obyvatelia húfne zapájajú.
V koordinácii Okresného úradu v Leviciach
vznikli na území okresu tri centrá na
zber potravín, hygienických prostriedkov
a pomôcok, v Leviciach, Šahách a
Želiezovciach. „Zbierku organizuje Slovenský
Červený kríž, územný spolok v Leviciach
a v Želiezovciach bude prebiehať v Dome
kultúry. Do zbierky je možné prispieť denne
od 8:00 do 16:00 hodiny, vopred je možné sa
informovať na telefónnom čísle mestského
úradu v Želiezovciach: 0905 306 057,“
informoval primátor mesta Ondrej Juhász.
Želiezovským koordinátorom zbierky je
pracovník MsÚ Gabriel Ábel, ktorý upozornil
na špecifiká zbierky pre Ukrajinu: „Zoznam
potrebných vecí zverejnil Červený kríž. Ide
najmä o trvanlivé potraviny, balenú vodu,
deky, hygienické potreby pre deti aj dospelých.
Nezbiera sa však šatstvo, pečivo, lieky.“
Už niekoľko dní po uverejnení informácie
o zbierke začali ľudia prichádzať do Domu
kultúry so svojimi príspevkami. „Ľudia
sa informujú, prichádzajú a prispievajú do
zbierky. Najčastejšie ide o trvanlivé potraviny,
drogériu, balené nápoje, ale priviezli napríklad

aj
obuv.
Príspevky
registrujeme, v mnohých
prípadoch
však
darcovia nechcú byť ani
menovaní, za dôležité
považujú pomôcť, hoci aj
anonymne,“ informoval
nás pracovník Domu
kultúry.
Alexander
Juhász dodal, že od
prevádzkovateľa
miestneho krajčírstva
zaregistroval dokonca
ponuku na zamestnanie
pre
prípadné
záujemkyne z Ukrajiny.
Na
koordinačnom
stretnutí v Leviciach
sa zástupcovia obcí
dohodli, že samosprávy nebudú organizovať
separované finančné zbierky, ale pripoja
sa k celoslovenskej zbierke Združenia
miest a obcí Slovenska. ZMOS na tento
účel zriadilo transparentný účet: ZMOS_
POMOC_UKRAJINE, SK25 0900 0000 0051
8801 0894.
Do zbierky sa zapájajú aj cirkvi. Ako
informoval
podpredseda
Nitrianskeho
samosprávneho kraja Tibor Csenger, svoje
zbierkové účty zriadila aj katolícka charita
(SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný
symbol: 380) a reformovaná cirkev (SK15
0200 0000 0025 4004 5751, do poznámky
prevodu: Kárpátalja). „Popri finančnom

príspevku
môžeme
pomôcť
zaslaním
trvanlivých potravín a hygienických potrieb
východoslovenským samosprávam. Potrebné
sú aj vykurovacie telesá, plastové príbory,
rýchlovarné konvice či deky. Je dôležité, aby
príspevky dorazili do cieľa, preto je potrebné
ich posielať organizovane,“ dodal krajský
a mestský poslanec.
Dôležitosť organizovanosti a dodržiavania
usmernení pri prispievaní do zbierky
zdôraznil aj primátor Ondrej Juhász, ktorý
vyhlásil, že po nahromadení dostatočného
množstva príspevkov mesto poskytne
vozidlo na ich prevoz do cieľa.
(ik, foto: AJ)

Projekty nie sú zrušené, len už mesiace stoja
na Úrade pre verejné obstarávanie
Kedy sa už začne budovanie kanalizácie?
Začne sa vôbec? Pred mesiacmi sa o tom
aspoň hovorilo, teraz je však už dlho ticho,
snáď to nezrušili? Také a podobné otázky si
kladú mnohí obyvatelia nášho mesta. Často
s doplnením: to predsa nie je možné, že sa
nejaký projekt takto dlho pripravuje. Pravda
je však taká, že to je možné. Napokon,
presvedčiť sme sa o tom mohli pred rokmi
pri rekonštrukcii budovy mestského úradu,
keď prípravy trvali takmer tri roky, realizácia
niekoľko mesiacov.
Treba priznať, že netrpezlivosť je celkom
oprávnená, primátor Ondrej Juhász,
ktorý o sebe tvrdí, že je rovnako ako
mnohí občania netrpezlivý a nespokojný
s prístupom vládnych štruktúr k čerpaniu
eurofondov. „Projekt dobudovania verejnej
kanalizácie je stále na Úrade pre verejné

obstarávanie. Projekt nám odsúhlasili už pred
rokom, odvtedy prebiehali prípravy a verejné
obstarávanie a teraz už mesiace čakáme na
odsúhlasenie jeho výsledkov. Takisto projekt
rekonštrukcie a prestavby priestorov na
Štúrovej 15 na materskú školu a detské jasle
stojí na ÚVO a rovnako aj projekt budovania
biokoridorov popri cyklotrase, kde už mnoho
mesiacov čakáme na výsledok. Projekt
rekonštrukcie kaštieľa pre zmenu stojí na
Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie, čakáme na záverečný verdikt,
aby sa mohli rozbehnúť práce. Nedávno som
na novinársky dotaz o tom, čo plánujeme
realizovať vo volebnom roku, odpovedal
v duchu, že to, čo nám dovolí úrad verejného
obstarávania. Je to smutná situácia, ľudia
sa pýtajú, sú nespokojní a my nevieme dať
relevantnú informáciu a vysvetliť nečinnosť

niektorých úradov v situácii, keď štátom
vytvorené organizácie sú brzdou pri čerpaní
európskych prostriedkov.“
(ik)

4

Želiezovský spravodajca

marec 2022

Rok 2022 bude najmä o veľkých projektoch
Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na
rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky
na decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ondrej
Juhász krátkou charakteristikou jeho tvorby:
„Pri 13 miliónoch eur je plnenie rozpočtu
nášho mesta náročné. Nosnými prvkami
rozpočtu, ktorý sme sa snažili stanoviť ako
vyrovnaný, sú europrojekty, v prvom rade
výstavba kanalizácie, rekonštrukčné práce
na kaštieli a prestavba objektu na Štúrovej
15 na jasle a materskú školu, budovanie
biokoridorov pri cyklotrasách a verejných
priestranstvách. Okrem nich máme ďalšie
rozpracované projekty, ako zateplenie
budovy ZŠ s VJM. Všetko je podriadené
číslam priradeným k týmto investičným
akciám, pričom musíme počítať aj s určitou
rezervou z dôvodu zvýšenia cien stavebných
materiálov a nevypočítateľnosti lehôt. Pri
plnení rozpočtu musíme byť zodpovední pri
každom cente, o to viac, že nie je úplne jasná
výška podielových daní.“
Podľa Moniky Tomekovej sa rozpočet
pripravoval v období, kedy ministerstvo
financií (MF SR) ešte nezverejnilo oficiálny
odhad výšky podielových daní a vychádzalo
sa zo zverejnenej prognózy ZMOS. Dodala,
že v rámci bežného rozpočtu sa očakávajú

príjmy na úrovni predchádzajúceho roka,
keďže sadzby miestnych daní sa medziročne
nemenili. V bežnom rozpočte sa počíta
s prebytkom, ktorý bude využitý na
splácanie úverov mesta. „Úverová zaťaženosť
mesta ku koncu roka 2020 bola 34,01 %, ku
koncu roka 2021 by to malo byť okolo 31 %.
To znamená, že máme určitú rezervu pre
prípad nutnosti čerpania ďalšieho úveru na
dofinancovanie rozbehnutých projektov,“
oznámila vedúca finančného oddelenia
MsÚ a dodala, že v kapitálovom rozpočte
sa počíta s príjmami z predaja ďalších
stavebných pozemkov na Rozmarínovej
ulici. S príjmom za 42 stavebných pozemkov
za Záhradnou ulicou sa zatiaľ v rozpočte na
tento rok nepočíta.
Tibor Csenger informoval prítomných, že
rozpočet bol prerokovaný na zasadnutí
ekonomickej komisie. Konštatoval, že
do čísiel boli premietnuté aj očakávania
zvýšenia cien energií. Investičné akcie
boli rozdelené do dvoch skupín: isté,
ktoré majú zabezpečené finančné krytie
a podmienené, ktoré sa uskutočnia
v prípade ďalších, nerozpočtovaných
príjmov. K podmieneným navrhol priradiť
ďalšie dva investičné ciele: obstaranie
niekoľkých predajných stánkov na mestské

Rozpočet počíta s oživením

Podľa údajov štátneho rozpočtu, ako aj „V roku 2022 počíta ministerstvo financií s
rozpočtu mesta Želiezovce na tento rok rastom výnosu z dane z príjmov fyzických osôb
vidíme po covidovom útlme uplynulého vo výške 6,2 % oproti očakávanej skutočnosti
obdobia nádeje na všeobecné
zlepšenie ekonomickej situácie.
Daňové príjmy mesta by mali
podľa schváleného mestského
rozpočtu v tomto zaznamenať
nárast a prekonať vlaňajší pokles.
V roku 2022 sa daňové príjmy
mesta očakávajú vo výške 3,64
mil. eur. Vlaňajšie príjmy sú na
úrovni 3,387 mil. eur, v roku
2020 boli vo výške 3,5 mil. eur.
Zlepšenie situácie potvrdil Tabuľka vývoja nedaňových príjmov mesta
aj hlavný kontrolór mesta vo
svojom stanovisku k rozpočtu: „Na daňových roku 2021,“ skonštatoval hlavný kontrolór
príjmov mesta v roku 2021 je vidieť pokles, mesta koncom minulého roka. Medzitým
ktorý trvá od roku 2020. Postupné zvyšovanie na základe štátneho rozpočtu boli vyhliadky
daňových príjmov mesta by malo nastať už mierne zrevidované, čoho výsledkom bola
v roku 2022, kedy sa počíta s postupným aj úprava mestského rozpočtu, keď MsZ na
zotavovaním ekonomiky štátu,“ tvrdí Štefan svojom februárovom zasadnutí zvýšilo odhad
Jurák, ktorý skonštatoval, že daňové príjmy príjmu podielových daní o 100 tisíc eur.
tvoria základnú zložku mestského rozpočtu. Dane z nehnuteľností sa v tomto roku
V rámci nich sú najvýznamnejším zdrojom očakávajú na úrovni roka 2020 a 2021,
príjmov podielové dane, čiže prerozdelené odhadované sú na úrovni 626 tis. eur. Rovnako
príjmy štátu z dane z príjmov fyzických osôb. aj daň za komunálny odpad a drobný stavebný

trhovisko a dobudovanie priľahlého
parkoviska. Upoyornil aj na možné
neplánované
náklady
realizovaných
investičných projektov: „Tieto náklady
by sa mali uhrádzať z rezervného fondu,
predaja majetku alebo úveru, aj keď úverový
zdroj by som nechával až ako posledné
riešenie. Musíme sa sústrediť na dokončenie
kanalizácie, lebo od nej sa budú odvíjať ďalšie
investície. Možno by sa zišlo urobiť nový plán
investícií nadviazaním na už realizované
investičné akcie, lebo priority sa zmenili.
Keď sme si stanovili plán rozvoja pred
niekoľkými rokmi, ešte sme nevedeli, kedy sa
kanalizácia uskutoční, ani to, že budeme mať
prostriedky na kaštieľ. Navrhujem, aby sme
začiatkom roka prehodnotili naše priority
a podľa toho si naplánujme ďalšie investície,“
vyjadril sa predseda ekonomickej komisie,
ktorý kolegom odporučil návrh rozpočtu
schváliť.
Schválený rozpočet počíta s celkovými
príjmami a výdavkami vo výške 13 618 289
eur. Nárast oproti predchádzajúcim
obdobiam
je
spôsobený
nárastom
kapitálového rozpočtu, najmä v spojitosti
s realizovaním projektu dobudovania
kanalizácie.
(ik)

odpad je očakávaný na úrovni minulých rokov,
a to vo výške 230 tis. eur. Nedaňové príjmy
by mali mierne vzrásť. Zvýšenie sa očakáva

v oblasti administratívnych poplatkov, ako aj
z poplatkov z predaja tovarov a služieb. Vývoj
nedaňových príjmov v ostatných rokoch
ukazuje postupný nárast tejto položky. Kým
v roku 2016 boli nedaňové príjmy mesta na
úrovni 240 tis. eur, v roku 2019 boli vo výške
420 tis. eur. V uplynulých dvoch rokoch bol
zaznamenaný pokles. V roku 2020 dosiahli
385 tis. eur, vlani 400 tis. eur, tento rok by mali
byť vo výške 434 tis. eur.
(ik)
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Vodovod vo Veľkom Dvore dobudovaný
Koncom minulého roka bola oficiálne
ukončená
investícia
Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. (ZsVS) vo
Veľkom Dvore, v rámci ktorej bola v tejto
želiezovskej mestskej časti vybudovaná

vodovodná sieť. Vďaka investícii tak
domácnosti vo Veľkom Dvore majú vôbec
prvýkrát zabezpečenú pitnú vodu overenej
kvality z verejného vodovodu. O investícii
nás informovala Dominika Čavojová,
zabezpečujúca komunikáciu podniku ZsVS
s verejnosťou.

V uplynulom období realizovala ZsVS
investíciu v Želiezovciach, a to budovanie
vodovodu v mestskej časti Veľký Dvor.
Kedy sa realizovala a s akými finančnými
nákladmi?
– Investičná akcia „Želiezovce–
Veľký Dvor – vodovod“ sa
začala realizovať v roku 2020,
ukončená bola koncom roka
2021. Realizácia prebiehala
aktiváciou, čiže vlastnými
pracovníkmi
Odštepného
závodu Levice, preto sú aj
náklady na realizáciu nižšie,
a to vo výške 119 tis. €. Vďaka
realizácii výstavby vodovodu
získajú obyvatelia rodinných
domov a objektov spoľahlivý
zdroj pitnej vody.
Koľkým domácnostiam, resp.
osobám bola vďaka investícii
zabezpečená pitná voda?
– V rámci realizácie tejto investície boli
vybudované vodovodné odbočenia pre 34
domácností až po hranicu nehnuteľnosti.
Akým spôsobom bola dodávka pitnej vody
vo Veľkom Dvore riešená predtým?
– V mestskej časti Veľký Dvor boli

Investičné aktivity mesta v roku
2022 – dva možné scenáre
Dobudovanie kanalizácie za 5,33 mil. eur, prestavba budovy na Štúrovej 15 na účely
materskej školy a detských jaslí za vyše milióna eur, čiastočná rekonštrukcia kaštieľa
z Nórskeho fondu a programu Interreg za 740 tis. eur – to sú základné investičné
projekty mesta na tento rok. Nie je ich priveľa, avšak z pohľadu hodnoty projektov
ide o masívne rozvojové aktivity, ktoré dostatočne zaťažia odborné kapacity
samosprávy. K veľkým projektom samozrejme pribudnú menšie investičné akcie
z vlastných zdrojov, napríklad príprava stavebných pozemkov na Rozmarínovej ulici
alebo niekoľko rokov odkladaná rekonštrukcia budovy mestského múzea.
Všetko však môže byť inak a k ťažiskovým projektom a menším investíciám môže
pribudnúť rad ďalších aktivít. Za predpokladu, že ďalšia žiadosť mesta o nenávratný
finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu a prestavbu bývalého sídla ZUŠ na
Štúrovej 15 bude úspešná. V tom prípade by si mesto mohlo dovoliť realizovať rad
ďalších aktivít za asi pol milióna eur.
Prestavbu objektu na Štúrovej 15 na materskú školu a detské jasle bude mesto
realizovať z dvoch projektov a vlastných prostriedkov za vyše 1 milióna eur, z čoho
takmer polovica bude z vlastných prostriedkov. Koncom minulého roka však bol
vypracovaný a podaný tretí projekt, ktorý by v prípade pridelenia NFP zabezpečil
krytie približne rovnakej sumy, a tak asi 500 tisíc eur by sa uvoľnilo na ďalšie
investície. Pri tvorbe tohtoročného rozpočtu bol spracovaný návrh investičných
akcií mesta na tento rok v dvoch scenároch, pričom druhý predpokladá úspech
spomínaného projektu a pol milióna eur navyše na investície. V prípade uvoľnenia
týchto peňazí je v návrhu rad ďalších aktivít. Napríklad: výstavba urnovej steny na
katolíckom cintoríne za 65 tis. eur, reorganizácia systému zberu komunálneho odpadu
za 55 tis. eur, projektové dokumentácie viacerých pripravovaných investičných akcií
za vyše 230 tis. eur, investície do infraštruktúry alebo zaobstaranie celomestského
kamerového systému za 100 tis. eur.
(ik)

zásobované vodou z existujúcej studne len
zariadenia Ústavu na výkon trestu odňatia
slobody. Ostatné nehnuteľnosti boli bez
rozvodov pitnej vody, pravdepodobne boli
zásobované vodou zo súkromných studní.
Sú naplánované ďalšie investície ZsVS
v nasledujúcom období v regióne
Želiezoviec?
– V súčasnej dobe ZsVS, a.s. realizuje
aj výstavbu kanalizácie v Želiezovciach
na Poštovej ulici, na základe projektovej
dokumentácie, ktorú si dalo vyhotoviť
mesto.
Pre región Želiezovce má útvar investícii
ZsVS,
a.s.
vypracované
projektové
dokumentácie s právoplatným stavebným
povolením, ktoré môžu byť po získaní
finančných
prostriedkov
realizované:
rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd
(ČOV) Želiezovce, kanalizácia vo Farnej a
regionálna ČOV vo Farnej.
Rovnako naša spoločnosť zabezpečuje
projektovú
dokumentáciu
„Želiezovce
– vodná sústava č. 1, 5, 6“. Táto projektová
dokumentácia rieši zásobné potrubie,
ako aj vodojem v regióne Želiezovce pre
zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou
vodou. (ik)

Výsledky aj férový prístup
– dôvody pre spokojnosť
Vo volebnom roku býva zvykom ešte
trochu pridať do tempa realizácie
investícií. Oproti tomu projekty mesta
zatiaľ stoja, vo väčšine prípadov sa
čaká na rozhodnutie Úradu pre verejné
obstarávanie. Poslanec Pavel Polka
považuje súčasnú situáciu napriek
tomu za pozitívnu. „Sú to pozitívne
veci. Občania si i tak isto všimnú, čo
sa za posledné štyri roky v tomto meste
dosiahlo. Aj keď som bol občas kritický,
v konečnom dôsledku som spokojný
s dosiahnutými výsledkami. Navyše, keď
sa politické výsledky v posledných rokoch
v domácej politike dosahujú klamstvom
alebo vydieraním, Želiezovce našťastie
nešli touto cestou. Nerozlišovalo a
neuprednostňovalo sa podľa národnosti
alebo mestských častí, nepremenovávali sa
napríklad ulice podľa aktuálnej politickej
situácie. Nebolo tu takéto napätie a nech
to tak aj zostane,“ povedal na februárovej
schôdzi mestského zastupiteľstva, zhodou
okolností konaného v prvý deň ruskej
invázie na Ukrajine, ktorú poslanec
pripomenul v závere svojho príspevku.
(ik)
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Budovanie značky na území Ister-Granum
Budovanie značky na území Ister-Granum
Európske zoskupenie územnej spolupráce
(EZÚS) Ister-Granum zavádza cezhraničný
systém regionálnej značky miestnych
produktov. Aktivitu uskutočňuje z projektu

v rámci cezhraničného programu Interreg
V-A a jej cieľom je realizácia zámerov
akčného plánu, sformulovaného pred
niekoľkými rokmi, podľa ktorého miestne
produkty vyrábané na území Ister-Granum,
kam patrí aj mesto Želiezovce, budú

vstupovať na trh s jednotnou regionálnou
značkou. Systém ochrannej značky bol
predstavený na workshope 23. februára vo
Svodíne.
Účastníkov privítal hostiteľ – starosta
Svodína Szabolcs Méri.
Projekt predstavil riaditeľ
EZÚS Ister-Granum Peter
Nagy a o desaťročných
skúsenostiach s regionálnou
značkou Ponitrie referovala
Renáta Lelovská, ktorá
aj v mene Nitrianskej
organizácie
cestovného
ruchu prisľúbila pomoc
prítomným
starostom
a miestnym producentom
pri zavádzaní regionálnej
značky Ister-Granum.
„Cieľom
zavedenia
regionálnej
značky
je
garantovanie kvality, ako aj posilnenie
konkurencieschopnosti miestnych producentov
a ich produktov, upevnenie regionálnej
identity a vytvorenie siete spolupráce, tzv.
klastra. V rámci procesu zavádzania značky
vypracujeme systém kvality, podľa ktorého bude

môcť odborná hodnotiaca komisia na základe
vopred stanovených kritérií udeľovať miestnym
produktom ochrannú značku. Cieľom je, aby
pri kúpe produktov s ochrannou značkou si
zákazníci mohli byť istí, že si zabezpečujú
kvalitný produkt vyrábaný v regióne
miestnymi producentmi,“ informoval riaditeľ
EZÚS, podľa ktorého tento prístup posilní
aj trhovú pozíciu miestnych prvovýrobcov.
Peter Nagy dodal, že na území Ister-Granum,
kde žije 220 tisíc ľudí a ročne ho navštívia 2
milióny turistov, registrujú 500 miestnych
producentov. Riaditeľ referoval aj o tom, že
popri budovaní značky sa z projektových
zdrojov uskutočňuje viacero investícií
a niektoré sú spojené aj s tvorbou nových
pracovných miest. Zamerané sú na rozvoj
spracovateľskej a distribučnej infraštruktúry
miestnej produkcie: v regióne vzniknú
redistribučné kontaktné body pre miestne
produkty, maloproducentské tržnice, založí
sa odberateľská komunita a vytvorí sa online
informačný portál a webshop. K systému
regionálnej značky sa budú môcť pripojiť
aj želiezovskí producenti, na území EZÚS
Ister-Granum prebehnú s tým spojené
informačné kampane. (ik)

Nezamestnanosť v Želiezovciach – dlhodobo
klesajúci trend
Ťažké roky masového zatvárania podnikov
z obdobia 90. rokov minulého storočia
sú dnes minulosťou, zostáva dúfať, že
nenávratnou. Údaje o zamestnanosti
v meste Želiezovce, ktoré poskytlo mestu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
ukazujú postupný pokles počtu uchádzačov
o zamestnanie (UoZ) za obdobie ostatného
poldruha desaťročia. Ide o jednoznačne
pozitívny trend s miernymi výkyvmi
v období ekonomickej krízy, ktorá sa v našom
regióne naplno preukázala v
roku 2009 a v priebehu ďalších
niekoľkých rokov.
Prehľad
vývoja
nezamestnanosti
poskytuje
údaje od roku 2005 dodnes.
Na začiatku tohto obdobia
bol evidovaný pokles počtu
uchádzačov o zamestnanie
zo 656 v roku 2005 na 508
v roku 2008. Hospodárska
kríza zanechala výrazné stopy
na zvýšení počtu uchádzačov
o zamestnanie na rekordnú
úroveň už o rok neskôr, kedy
za jeden rok pribudlo 239

nezamestnaných a ich počet stúpol na 747.
Nasledoval pozvoľný pokles s výnimkou
rokov 2011 a 2014, pričom až v roku 2015
klesol ich počet opäť pod úroveň roku
2008 (508) na 456. Odvtedy bol pokles
UoZ výraznejší a v roku 2019, poslednom
úplnom roku bez vplyvu ochorenia Covid19 na ekonomiku, bolo v Želiezovciach iba
126 uchádzačov o zamestnanie. V minulom
roku sa ich počet zvýšil a priblížil
k dvestovke a podobný bude obraz

nezamestnanosti aj v tomto roku.
Za zmienku stojí, že v uplynulých rokoch
výrazne klesol počet nezamestnaných
s neukončeným a ukončeným základným
a stredným odborným vzdelaním. To
isté sa však nedá tvrdiť o uchádzačoch
o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním,
ktorých počet je dokonca vyšší (31) ako
v roku 2016 (24). Čo sa týka vekového
rozloženia nezamestnaných registrovaných
na úradoch práce, pri niektorých ročníkoch
je
možné
registrovať
výraznejší pokles ako
u iných, i keď ide o malé
čísla na vyvodzovanie
jasných
záverov.
Od
roku 2016 výrazne klesol
počet
nezamestnaných
vedených v evidencii ÚP
s vekom pod 20 rokov, vo
veku 30–35 rokov, 50–55
rokov a ľudí nad 60 rokov.
V ostatných vekových
kategóriách
si
ľudia
nachádzali
zamestnanie
v tomto období s menšou
účinnosťou.
(ik)
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Aktuálne témy na rokovaní združenia obcí
Dolnohronské regionálne združenie, združujúce
mesto Želiezovce a obce okolitého mikroregiónu,
rokovalo v stredu 9. marca na Mestskom úrade
v Želiezovciach. Rokovanie otvorila a viedla
predsedníčka združenia, starostka Veľkých Ludiniec
Zita Cseri. Na zasadnutí sa zúčastnil ústredný
riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska
Michal Kaliňák,primátor Želiezoviec Ondrej Juhász,
primátor Šiah Štefan Gregor, podpredseda NSK
Tibor Csenger a starostovia členských obcí.
Ťažiskovými témami boli najmä otázky spojené
s prijímaním utečencov z Ukrajiny, aktuálny stav
príprav na budovanie vodovodov a kanalizácie
na území okresu Levice, dopad rozhodnutí
vlády na samosprávy aj poradenstvo v oblasti
sociálnej starostlivosti obcí o svojich občanov.
Stretnutie sa uskutočnilo v čase redakčnej
uzávierky, preto bližšie informácie prinesieme
v aprílovom čísle.
(ik)

Otvorili retrospektívnu výstavu z diel Lászlóa Szűcsa
Ikonický želiezovský maliar László Szűcs
umrel v roku 2021 a podľa svojho závetu
venoval svoje životné dielo rodnému
mestu. Obrovský počet jeho obrazov je
zatiaľ uchovaný na viacerých miestach,
avšak miestna organizácia Csemadok
a vedenie mesta sa angažujú v tom, aby
tieto diela boli natrvalo umiestnené
v
reprezentatívnych
priestoroch
v prospech verejnosti. Primátor mesta
Ondrej Juhász sa niekoľkokrát vyjadril,
že najvhodnejším priestorom pre ne
by bol kaštieľ Esterházyovcov, ktorého
rekonštrukcia sa začne v blízkej
budúcnosti.
Aktuálnej výstavy sa zhostil reformovaný
cirkevný
zbor,
ktorý
zabezpečil
aj vhodné priestory v miestnom
kostole reformovanej cirkvi. Výstavu
20. februára v rámci bohoslužby otvoril
dekan Tibor Révész. Laudáciu umelca
a výstavy predniesol Ákos Csonka, ktorý
poďakoval reformovanému cirkevnému
zboru, manželom Révészovcom, miestnej
organizácii Csemadoku a v neposlednom
rade vedeniu mesta Želiezovce, že tento
testament opatrujú.

Mestská knižnica v Želiezovciach uskutočnila
1 marca 2022 tradičný bezplatný zápis
čitateľov. V tento deň sa mohli bezplatne
zaregistrovať noví čitatelia a už registrovaní
čitatelia si mohli bezplatne obnoviť členstvo
v knižnici. Tento rok akciu využilo 55
obyvateľov mesta a blízkeho okolia.
(msk)

Farárka Csilla Révész
poďakovala prozreteľnosti
za to, že sa výstava
mohla
uskutočniť
aj
v týchto ťažkých časoch
a vyjadrila odhodlanie
zo strany duchovných
predstaviteľov
cirkvi
chrániť tento odkaz a svoju
úctu k umelcovi sa snažia
vyjadriť aj organizovaním
výstavy a zabezpečením
priestorov. Na podujatí
sa zúčastnila aj vdova po
umelcovi, ktorú farárka
uctila milým darčekom.
(tsák)
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Spojením SMK a Most-Híd
v Želiezovciach založená ZO Aliancie - Szövetség
Dňa 6. marca 2022 bola spojením politickej
reprezentácie
národnostných
komunít
v meste založená základná organizácia
Aliancie – Szövetség. ZO založili členovia
Strany maďarskej komunity a Most-Híd.
Predsedom sa stal bývalý predseda ZO SMK
Ákos Csonka. V MsZ je 6 poslancov za SMK
a 1 za Most-Híd, a tak zlúčená strana bude
mať spolu 7 mandátov do konca súčasného
volebného obdobia.
Základným cieľom je reprezentácia maďarskej
komunity, resp. všetkých tu žijúcich občanov
na Dolnom Pohroní a najmä v Želiezovciach.
„Naším významným cieľom je rozvoj
miestnych tradícií, opatrovanie kultúrneho
dedičstva. Rozvoj školstva v Želiezovciach
na čo najvyššej úrovni, efektívne posilnenie
miestnej ekonomiky a v neposlednom rade
podpora centrálneho postavenia Želiezoviec
v regióne. Osobitnú pozornosť chceme venovať
sociálnym a environmentálnym témam, resp.
otázke bývania. Zhrnuté: naším cieľom je,

aby Želiezovce boli
dobrým miestom pre
život, útulné mesto
s príjemným prostredím.
Sme pripravení tieto
ciele
dosahovať
spoločne na úrovni
miestnej samosprávy,
okresu aj celoslovenskej.
Do volieb v roku
2022 ideme spoločne,
svojich
kandidátov
budeme
vzájomne
podporovať, aby sme
tým
maximalizovali
e f e k t i v i t u
reprezentovania našich
záujmov,“ povedal predseda ZO Ákos
Csonka.
Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnili aj
okresní predsedovia troch platforiem
strany: Tibor Csenger (SMK), Róbert Csudai

(Most-Híd) a Pál Zachar (Spolupatričnosť).
Do predsedníctva boli zvolení: Gabriela
Cserba, Tibor Csenger, Kazimír Kovács,
Mária Haris, Róbert Récsei.
(tsák)

OZ Želiezovské hlasy
vydalo nové CD
Občianske združenie Želiezovské hlasy spoločne so
Spolkom maďarských priateľov hudby na Slovensku

zbor v Tešedíkove (ved.: Katalin Jónás), Zmiešaný zbor
Concordia Komárno (ved.: István Stubendek) a Spevácky zbor
maďarských učiteľov na Slovensku Lajosa Vassa (ved.: Mónika
Józsa, Albertina Szíjjártó, Dániel Szűcs). Všetky predniesli
aspoň jednu skladbu od J. Szíjjártóa, a tak obecenstvo mohlo
zatlieskať 11 takýmto skladbám. Spoločnosť KODALOS, s.r.o.
zhotovila na festivale zvukovú nahrávku, ktorá však pre
pandémiu a jej finančným následkom mohla byť vydaná na
CD až s trojročným oneskorením. Pred niekoľkými týždňami
ho vydalo OZ Želiezovské hlasy s finančnou podporou
Kultminor – na úprimnú radosť Zmiešaného zboru Franza
Schuberta, ktorý v tomto roku oslávi 40. výročie svojho
vzniku.
(hg)

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.

si 11. mája 2019 pripomenuli 100. výročie narodenia
skladateľa Jenőa Szíjjártóa. Na zborovom festivale Jenőa
Szíjjártóa sa zúčastnilo 5 spevokolov: domáci Zmiešaný
zbor Franza Schuberta (ved.: Géza Horváth) a Detský
zbor Franza Schuberta (ved.: Diana Horváthová), Ženský

 Jednota Levice - potraviny - Ul. kpt. Nálepku
 Mestská knižnica
 Predajňa ABAR - Mierová ul.
 Predajňa Uniparket Svodov
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FUTBAL
V. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce - Pozba 0:2 (0:2), Prístač, Zoller
Najbližšie: 19. 3. Želiezovce - Sv. Peter, 26. 3.
Okoličná na Ostrove - Želiezovce
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce - Tvrdošovce 7:0 (3:0), Mentuš
2, Bernáth 2, Pompos, Pastorok, Poracký,
Najbližšie: 20. 3. Želiezovce - Starý Tekov
26. 3. Dvory nad Žitavou - Želiezovce
Najbližšie zápasy starších žiakov (na
snímke hore) a mladších žiakov (na
snímke dole): 9. 4. Želiezovce - Kolárovo, 17.
4. Zemné - Želiezovce
(ik, foto: LV)

Želiezovský atlét úspešný
v halových súťažiach
Milan Haborák mladší, súťažiaci za klub
AC Nové Zámky,
sa aj v tomto
roku s úspechom
zúčastňuje
h a l o v ý c h
atletických
súťaží. V januári
sa
zúčastnil
otvorenej halovej
atletickej súťaže v
Nyíregyháze, kde
vo vrhu guľou
s
mužským

náčiním (7,26 kg) obsadil 4. miesto s
výkonom 16,14 m. Koncom januára na
otvorených majstrovstvách regiónov
v Budapešti v súťaži guliarov obsadil
3. miesto výkonom 16,00 m. Svoj
najlepší tohtoročný výkon dosiahol
želiezovský atlét začiatkom februára
na Halových majstrovstvách ZsAZ

v Bratislave, kde s výkonom 16,57
m zvíťazil, rovnako ako na halových
majstrovstvách staršieho žiactva, dorastu
a dospelých, kde si 1. miesto vybojoval
s výkonom 16,00 m. Koncom februára sa
zúčastnil na halových majstrovstvách SR,
kde si s výkonom 15,57 m zabezpečil 2.
miesto.
(ik)

Po nútenej prestávke výhra
Začiatkom
marca
pokračovalo
majstrovské šachové zápolenie sezóny
2021/2022 aj v 4. lige, skupine B1, v
ktorej pôsobí aj šachový oddiel ŠK TJ
Slovan Želiezovce. Pre pandemickú
situáciu bola súťaž v zime prerušená.
V nedeľu 6. marca privítal želiezovský
tím šachistov NŠK Nitra C. Voči celku,
nachádzajúcemu sa na druhom mieste
tabuľky, si zaknihoval prvé víťazstvo v
sezóne, keď hostí zdolali v pomere 4,5:
3,5.
V radoch domácich zvládli svoje partie
víťazne Vladimír Bielik, Dušan Forbak a
Ľudovít Kormosi, nerozhodný výsledok
uhrali Jozef Kakačka, Attila Mézes a Ján
Dorot. Vďaka víťazstvu sa želiezovské
družstvo posunulo na 5. miesto tabuľky.
(ik)
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2022. tavaszi rágcsálóirtás
A Zselízi Városi Hivatal építésügyi és területfejlesztési osztálya
értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és
természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről
szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű Rendelet 5.
paragrafusának 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok
és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább két
alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni ingatlanjaikban,
mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán.
Tekintettel arra, hogy elérkezett a tavaszi rágcsálóirtás
ideje, felhívjuk a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel
meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását városunkban,
egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2022. március 28. és április 1. között az
egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a
kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy
elpusztult rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik
magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, március
28. és április 4. között pedig lehetőleg ne engedjék őket
szabadon!
Közreműködésüket köszönjük!

OZNAM

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov,
batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice,
a pod., ktorý sa uskutoční od 4. apríla do 10.00 hod. dňa 8. apríla
2022 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúcom
sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo

KÖZLEMÉNY

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. április 4-től április
8-án 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek,
akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton
túli) Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban,
nyitvatartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok
nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható
csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási időben az
egész év folyamán a
•
nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt
nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
•
kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
•
kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap,
stb.)
•
osztályozott papír, üveg és fa hulladék
elhelyezésére kijelölt hely.
Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák
a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett
hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot a kijelölt helyen
kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer
mellett.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500
euróig terjedő bírsággal sújtható.

marec 2022
Jarná deratizácia 2022
Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja
oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým
osobám pôsobiacim na území mesta, že v zmysle § 5 ods. 6
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o
ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo
užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej
dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti, a to na jar v
priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného
roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži,
upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému
výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné
prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá
prebehne od 28. marca do 1. apríla 2021 upozorňujeme majiteľov
psov na hroziace nebezpečenstvo otrávenia psa pri kontakte
s návnadou, alebo uhynutým hlodavcom. Preto dbajte v zvýšenej
miere na pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte
z vôdzky v čase od 28. marca do 4. apríla.
Za pochopenie ďakujeme!

vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
•
objemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový
odpad),
•
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov
(pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
•
drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
•
vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo
Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadu už pred
príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby
rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie
ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je
zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom!
(Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných
priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej
osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.
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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 €

28. 2. 2022
569 144,85 €

Záväzky voči dodávateľom

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

63 162,17 €

Dlhodobé investičné úvery

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

1 759 972,80 €

159,28 €

264,47 €

299,87 €

Očná optika Optosan

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

Az Optosan optika

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

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

halálának 4. évfordulóján.

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

CENY

Pozor! Zmena adresy.
Presťahovali sme sa na adresu: Svodov 121

Édes Jézus, neked élek.
Édes Jézus, neked halok.
Életemben, halálomban,
Édes Jézus, tied vagyok.
Március 6-án, halálának 4. évfordulóján

Luki Lajosra

Emléketeket örökre
szívünkben őrizzük.
Szerető lányaitok
családjukkal.

(22-03)

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra,

Csontos Rózsára

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

Megemlékezés

Ne fájjon, hogy már nem vagyok
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.

Csontos Bélára

Želiezovce - Svodov 121

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
VŠETKO
• polystyrénové lišty, rozety
ZA SUPER
• prechodové a schodové lišty

Megemlékezés

halálának 10. évfordulóján
és szeretett édesanyánkra,

-

-

(22-05)

Zadlženosť na obyvateľa

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

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

Luki Irénre

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

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

Monošová, Martina: Zlodeji bozkov (Marenčin 2021)
Mladá talentovaná fotograa Ema nedávno doštudovala a so
snúbencom si plánujú aj spoločnú profesionálnu budúcnosť.
Ema však náhodou zistí, že pre Kamila nie je jediná.
Vermes, Timur: Hladní a sýti (Zelený kocúr 2019)
Satira o utečeneckej kríze v Európe. Nemecko pre žiadateľov
o azyl zaviedlo kvóty, celá Európa je obohnaná nepriepustnou
hranicou. Na opačnej strane Sahary vznikajú obrovské
tábory s miliónmi utečencov.
Dienerová, Eva: Medvedica Jazyčnica a iné príbehy
(Ikar 2020)
Maľované čítanie. Vtipné príbehy o klebetnej medvedici,
ktorá nevedela udržať tajomstvo, o zebre, ktorá zistila, že sa
podobá na priechod pre chodcov a ďalšie sú určené prvým
čitateľom, ktorí sa zoznamujú s písmenkami a príbehmi.

zselízi és nyíri kántor úrra,
április 28-án, halálának 5. évfordulóján
feleségére,

(22-04)

Položka
Zostatky na bankových účtoch

Berry, Steve: A kaiser halója (Gabo, 2021)
Napvilágra kerül egy második világháborús szovjet kém
titkos dossziéja. Ha igazak az információi, nem csak átírnák a
történelmet, de Németország közelgő országos választásait is
befolyásolhatnák, és megváltoztatnák Európa térképét.
Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám (Libri, 2021)
A „valóságos regény” megkapóan közeli és szókimondó
– de a szerző él a fantázia szabadságával, hogy olvasói minél
önfeledtebben merülhessenek el ennek az ízig-vérig XXI.
századi mesének a miliőjében.
Kis Judit Ágnes: Ki brummog a barlangban? (Pagony, 2020)
Ebben a lapozóban összekeveredtek a képek! A kettévágott
oldalak tetején egy vers, alján egy kép található, de vajon
melyik vershez, melyik kép tartozik. Ki lehet az , aki a lyukba
bújva cincog? És mi való a fázós nyakunkra? Hát, biztosan
nem egy tulipán… talán csak nem a sál?
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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2022. március
* Šport *
L A B DA R Ú G Á S
V. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce - Pozba 0:2 (0:2), Prístač, Zoller
Legközelebb: 19. 3. Želiezovce - Sv. Peter, 26.
3. Okoličná na Ostrove - Želiezovce
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce - Tvrdošovce 7:0 (3:0), Mentuš
2, Bernáth 2, Pompos, Pastorok, Poracký,
Legközelebb: 20. 3. Želiezovce - Starý Tekov
26. 3. Dvory nad Žitavou - Želiezovce
A zselízi diákcsapat (U15, a felső
képen) és kölyökcsapat (U13, az alsó
képen) legközelebbi mérkőzései: 9. 4.
Želiezovce - Kolárovo, 17. 4. Zemné Želiezovce
(ik, fotó: LV)

Zselízi fedett
pályás sikerek
Az érsekújvári atlétikai
klub színeiben versenyző
i. Milan Haborák jól
teljesített az idei eddigi
fedett pályás atlétikai
versenyeken. Januárban
Nyíregyházán vett részt
fedett pályás versenyen,
ahol
súlylökésben
(férfi súllyal – 7,26
kg) a 4. helyet szerezte
meg 16,14 méteres
eredménnyel.
Január

végén a Budapest Régió Nyílt
Fedett
Pályás
Bajnokságon
16,00 méteres eredménnyel a 2.
lett. A zselízi atléta idei eddigi
legjobb eredményét Pozsonyban
a
Nyugat-Szlovákiai
Fedett
Pályás Bajnokságon érte el, ahol

16,57-es eredménnyel győzött. 16,00 m-es
eredménnyel első helyen végzett ugyanott
a serdülő, iúsági és felnőtt kategória fedett
pályás versenyén. Február végén a pozsonyi
fedett pályás országos bajnokságon 15,57
méteres eredményt ért el, amellyel a 2.
helyet szerezte meg.
(ik)

Kényszerszünet után győzelem
A zselízi ŠK TJ Slovan sakk-szakosztály
részvételével zajló 4. liga B1 csoportjában
március elején folytatódtak a 2021/
2022-es idény küzdelmeit, miután télen
a járványhelyzet miatt felfüggesztették
a
pontvadászatot.
Március
6-án,
vasárnap délelőtt a zselíziek a helyi
művelődési otthonban a táblázatban
második helyen álló NŠK Nitra C
csapatát fogadták, amellyel szemben a
szezon első győzelmét könyvelhették
el, miután 4,5:3,5 arányban legyőzték a
vendégcsapatot.
A hazaiak színeiben Vladimír Bielik,
Dušan Forbak, Kormosi Lajos megnyerte
partiját, Kakačka József, Mézes Attila és
Ján Dorot döntetlent ért el. Ezzel az
eredménnyel a zselízi csapat feljött az 5.
helyre.
(ik)

8

2022. március

Zselízi Hírmondó

Az MKP és a Most-Híd egyesülésével megalakult
Zselízen a Szövetség helyi szervezete
2022. március 6-án megalakult Zselízen a
Szövetség helyi szervezete, amivel egyesült
a helyi szintű őshonos nemzeti közösségek
politikai érdekképviselete. Az alapszervezetet
két politikai tömörülés, a Magyar Közösség
Pártja és a Most-Híd tagjai hozták létre.
Az alapszervezet elnökének az MKP korábbi
elnökét, Csonka Ákost választották meg
a tagok. A zselízi képviselő-testületbe az
MKP színeiben 6, a Most-Híd színeiben
pedig 1 képviselő jutott be a legutóbbi
önkormányzati választás alkalmával, így az
egyesült pártnak összesen 7 mandátuma lesz
a mostani ciklus végéig a testületben.
A párt alapvetései, hogy méltó képviseletet
biztosítson a jövőben is a felvidéki, azon
belül a Garam menti és legfőképpen a zselízi
magyarságnak, illetve nemzetiségre való
tekintet nélkül minden itt élő polgárnak.
„Céljaink közt kiemelt helyen szerepel helyi
hagyományaink, örökölt kultúránk ápolása
és felvirágoztatása, kulturális örökségünk
megbecsülése, a zselízi oktatásügy minél
magasabb szintűre fejlesztése, a helyi

gazdaság
hatékony
erősítése, nem
utolsó
sorban Zselíz regionális
központi
szerepének
támogatása.
Kiemelt
figyelmet
szeretnénk
fordítani továbbá a szociális
és
környezetvédelmi
ügyekre, illetve a lakhatás
kérdéskörére. Összegezve:
célunk, hogy Zselíz minél
élhetőbb, jó hangulatú
és
kellemes
légkörű
város legyen. Vállaljuk,
hogy ezeknek a céloknak
az
elérését
egyesülve,
közös erővel mind helyi, önkormányzati-,
mind járási, megyei és országos szinten
képviseljük. A 2022-es önkormányzati és
megyei választásokon együtt indulunk, és
egymás jelöltjeit támogatjuk maximalizálva
ezzel érdekképviseletünk effektivitását”
– nyilatkozta Csonka Ákos, a helyi szervezet
elnöke, képviselő.

Az alakuló taggyűlésen jelen voltak a
Szövetség párt három platformjának járási
elnökei is: Csenger Tibor (MKP), Csudai
Róbert (Híd), Zachar Pál (Összefogás).
Az alapszervezet elnökségét az elnök
mellett: Cserba Gabriella, Csenger Tibor,
Kovács Kázmér, Haris Mária és Récsei
Róbert alkotja.
(tsák)

A Zselízi Hangok polgári társulás újabb CD-je
A Zselízi Hangok polgári társulás
és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok
Társasága 2019. május 11-én, Zselízen

emlékezett meg Szíjjártó Jenő zeneszerző
születésének 100. évfordulójáról. A
Szíjjártó Jenő Kórusfesztiválon öt kórus
vett részt: a vendéglátó Franz Schubert

Vegyeskaron kívül (vez.: Horváth Géza)
a zselízi Franz Schubert Gyermekkar
(vez. Horváth Diana), a Peredi Nőikar
(vez.: Jónás Katalin), a
komáromi Concordia
Vegyeskar
(vez.:
Stubendek
István)
és
a
Szlovákiai
Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusa
(vez. Józsa Mónika,
Szíjjártó Albertina és
Szűcs Dániel). Minden
kórus énekelt legalább
egy
Szíjjártó-művet.
A
hangversenyen
így
összesen
tizenegy
Szíjjártóműnek
tapsolhatott
a
közönség.
A
kórusfesztiválról
a
KODALOS k. f. t.
helyszíni
felvételt
is készített, de a
világjárvány
okozta
pénzhiány miatt csak majdnem három
éves késéssel, mindössze néhány hete
készülhetett el a CD-változat a Zselízi
Hangok gondozásában a Kultminor

támogatásának köszönhetően – a 40.
születésnapját ünneplő Franz Schubert
Vegyeskar őszinte örömére.
–hg–

Hol kapható
a Zselízi Hírmondó
 Érsekújvári Jednota – Szupermarket

Zselíz
 B&B Market trafik – Komenský u.
 Szabó Róbert trafik – Sznf. u.
 Érsekújvári Jednota – Szupermarket

Garammikola
 TaM Trans Spedition benzinkút –

Komenský u.
 Szabó Róbert trafik – Komenský u.
 Lévai Jednota – Fučík utcai üzlet
 Lévai Jednota – Petőfi utcai üzlet
 Lévai Jednota – Nálepka százados utcai

üzlet
 Városi Könyvtár
 ABAR italbolt és trafik – Béke u.
 Uniparket Szódó
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A téltől és a covidtól búcsúztak az iskolások
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
napon rendhagyó módon búcsúztatták a
telet a Zselízi Magyar Tanítású Alapiskola
tanulói. Hagyományos, az iskola területén
szervezett karnevál helyett a gyerekek és
pedagógusok farsangi maszkokat öltöttek, és

Zselíz utcáin vonultak végig, hogy végül egy
régi, tájainkon csaknem elfeledett népszokás
szerint a Magyar Ház előtt kiszebáb-égetéssel
mondjanak búcsút az elmúlt időszak
minden bajának. Az utcai felvonulás során
a gyerekek biztonságáról a városi rendőrség
gondoskodott.
A kiszebábu-égetés hagyományos téltemető ünnepség,
amely során a résztvevők egy
szalmabábot, ún. kiszebábot
készítenek,
felöltöztetik,
majd kivonulnak vele az
utcára, miközben különböző
kellékekkel
zajt
keltenek,
és
télűző
rigmusokat
kiabálnak. A felvonulás végén
tavaszköszöntő éneklés mellett
elégetik a bábot.

Retrospektív kiállítás nyílt
Szűcs László pasztellképeiből Zselízen

Zselíz megbecsült festőművésze,
Szűcs László 2021-ben hunyt
el,
végrendelete
szerint
életműhagyatékát szülőföldje
gondozására bízta. A rengeteg
képet egyelőre több helyen
helyezték el, de a Csemadok
helyi
alapszervezete,
a
városvezetés és a műtárgyak
sorsát
szívükön
viselők
elkötelezettek aziránt, hogy
egy
reprezentatív,
állandó
helyre kerüljenek, ami a közt
szolgálja. Erről Juhász András,
Zselíz polgármestere is többször
tanúságot tett, hogy legméltóbb helynek az
Esterházy-kastélyt tudná elképzelni, aminek
hamarosan elkezdődik a felújítása.
A jelenlegi kiállítást a Református
Egyházközösség vette gondozásba és
biztosított neki méltó helyszínt a református
templomban. A kiállítást a február 20-i
istentisztelet keretén belül nyitotta meg
Révész Tibor esperes.
A művész és a tárlat laudációját Csonka
Ákos tartotta, aki megköszönte a Református

A Zselízi Városi Könyvtár 2022. március 1jén hagyományosan ingyenes beiratkozási
napot tartott. Ezen a napon minden évben
ingyenesen iratkozhatnak be az új olvasók,
és újíthatják meg tagságukat a könyvtár
korábban bejegyzett olvasói. Idén 55 helyi
és környékbeli érdeklődő használta ki a
lehetőséget.
(msk)

Egyháznak, a Révész házaspárnak, a
Csemadok Zselízi Alapszervezetének és nem
utolsósorban Zselíz város vezetőségének,

„A népi hiedelem úgy tartja, hogy a kiszebábégetéssel a téltől és minden bajtól megszabadul a
közösség, ezért ezzel a rendezvénnyel egy kicsit a
covidnak is szeretnénk búcsút inteni” – mondta
a felvonuláson ötletes jelmezben résztvevő Máté
Anikó iskolaigazgató. „A kiszebáb-égetéssel
összekötött álarcos felvonulást a zselízi magyar
alapiskola és a Csemadok alapszervezete
együttműködésében szerveztük meg azzal
a céllal, hogy közösen felelevenítsük ezt
a régi népi hagyományt” – nyilatkozta a
rendezvény ötletgazdája. Cserba Gabriella
hozzátette, hogy a városban felvonuló
menetet vezető hintót Kiss Lajos helyi
vállalkozó bocsátotta rendelkezésükre,
akinek ezúton is köszönik a támogatást.
A bábégetést követően a résztvevőket a
Magyar Házban farsangi fánkkal és teával
vendégelték meg a szervezők.
(ik)

hogy ezt a hagyatékot gondozza és szívén
viseli. Az Ismerős Arcok zenekar mára
klasszikussá vált mondatával figyelmeztetett,
hogy ha nem vigyázunk e hagyatékra,
olyanok leszünk mi is nélküle.
Révész Csilla lelkésznő pedig hálát
adott a gondviselésnek, hogy e nehéz
időszak ellenére megvalósulhatott a
kiállítás, és elköteleződését fejezte ki,
hogy lelkipásztorokként ők is szívükön
viselik e hagyaték sorsát: a kiállítás
megszervezésével és a helyszín biztosításával
is szeretnék kinyilvánítani az alkotó iránti
megbecsülésüket.
Az eseményen részt vett a művész özvegye
is, akit a lelkésznő egy kedves ajándékkal
köszöntött.
(tsák)
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Brandépítés az Ister-Granum területén
Határon átnyúló jellegű regionális
termékvédjegy-rendszert vezet be az
Ister–Granum Területi Együttműködési
Csoportosulás (EGTC). Mindezt egy
Interreg V-A határon átnyúló
támogatási program keretében
megvalósuló
pályázat
segíti
elő, amelynek célja az évekkel
korábban
megfogalmazott
akcióterv
végrehajtása,
hogy
a Zselízt is magában foglaló
EGTC területén előállított helyi
termékek egységes regionális
védjeggyel kerüljenek piacra. A
védjegy-rendszer ismertetésének
céljából
február
23-án
tájékoztató workshopot tartottak
Szőgyénben.
A résztvevőket a házigazda Méri
Szabolcs polgármester köszöntötte, majd
Nagy Péter, az Ister–Granum EGTC
igazgatója mutatta be a pályázatot. A
Ponitrie regionális védjegy egy évtizedes
tapasztalatairól Renáta Lelovská számolt
be, aki a Nyitrai Idegenforgalmi Szervezet
nevében további támogatásáról is biztosította

a résztvevő polgármestereket és termelőket
az Ister–Granum védjegy bevezetése során.
„A regionális védjegy bevezetésének célja
egyrészt a minőségbiztosítás, másrészt a helyi

termékek és termelők versenyképességének
javítása, a regionális identitástudat erősítése,
és egy együttműködési hálózat, ún. klaszter
kialakítása. A védjegy bevezetése során
minősítési rendszert dolgozunk ki, amely
keretében egy szakmai minősítő bizottság
előre meghatározott kritériumok alapján

ítéli oda a helyi termék védjegyét. A cél az,
hogy egy ilyen védjeggyel ellátott termék
esetében a vásárlók biztosak lehessenek
abban, hogy helyi termelők által a
régióban előállított, minőségi terméket
szereznek be” – tájékoztatott az EGTC
igazgatója, aki szerint ez a kistermelők
piaci pozícióját is erősíteni fogja. Nagy
Péter hozzátette, hogy az évente 2 millió
turistát vendégül látó, 220 ezer lakost
számláló Ister–Granum területén 500 helyi
termelőt tartanak nyilván. Az igazgató
arról is beszámolt, hogy a márkaépítés
mellett projektforrásokból több településen
valósul meg beruházás, néhány esetében új
munkahelyek is létesülnek. A beruházások
a helyi termékek feldolgozási és értékesítési
infrastruktúrájának fejlesztésére irányulnak:
helyitermék-átvevőpontok,
kistermelői
piacok létesülnek, vásárlói közösség jön
létre, és kialakítanak egy online információs
portált és piacteret is. A védjegy-rendszerhez
zselízi kistermelők is csatlakozhatnak majd,
ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumokat
terveznek a következő időszakban az Ister–
Granum EGTC területén.
(ik)

Munkanélküliség Zselízen –
hosszútávon csökkenő tendencia
A múlt század kilencvenes éveit jellemző
számos tömeges vállalat-bezárás és elbocsátás
reméljük, már végérvényesen a múlté. A
munka-, szociális- és családügyi hivatal
által a város rendelkezésére bocsátott zselízi
munkaügyi adatok szerint az utóbbi tizenöt
évben a munkakeresők száma fokozatos
csökkenést mutat. Egyértelműen pozitív
tendenciáról van szó, mérsékelt kilengésekkel
a gazdasági válság idejéből, ami régiónkban
2009-től néhány éven keresztül volt észlelhető.

A munkanélküliség alakulásáról szóló
áttekintés 2005-től napjainkig tartalmazza
az adatokat. Az említett időszak elején a
munkakeresők csökkenése volt észlelhető,
hiszen míg 2005-ben 656-an, 2008-ban csak
508-an kerestek munkát. A gazdasági válság
jelentős nyomot hagyott a munkanélküliség
növekedésében, mert egy évvel később
egyetlen év alatt 239-cel nőtt a munkanélküliek
száma, amely elérte a 747-et. Ezután lassú
csökkenés következett, kivéve a 2011-es és

2014-es évet, ám csak 2015-ben csökkent az
álláskeresők száma a 2008-as szintje (508) alá,
pontosan 456-ra. Azóta a munkanélküliek
száma egészen 2019-ig jelentősen csökkent. A
koronavírus-járvány hatásaitól mentes utolsó
teljes évben csupán 126 álláskeresőt tartottak
nyilván Zselízen. Múlt évben a kétszázhoz
közelített az állástalanok száma, és hasonlóan
alakul a helyzet idén is.
Említést érdemel, hogy az elmúlt
években jelentősen csökkent azoknak a
munkanélkülieknek a száma, akiknek nincs,
vagy csak alapfokú műveltségük van, esetleg
középfokú szakiskolát végeztek. Mindez
nem mondható el a főiskolai végzettséggel
rendelkezőkről, akiknek a száma több
(31), mint 2016-ban volt (24). Ami pedig
a munkanélküliség korcsoportok szerinti
alakulását illeti, néhány korcsoportban
jelentősebb csökkenés tapasztalható, mint
másoknál, bár messzemenő következtetéseket
ezekből a kis számokból nehéz lenne levonni.
2016-tól a 20 év alattiak, a 30–35, az 50–55
évesek, illetve a 60 éven felüliek körében
csökkent jelentősen a munkanélküliek
száma. Az egyéb korcsoportok képviselői
kisebb hatékonysággal találtak maguknak
munkát.
(ik)
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Megépült Nagypusztán a vízvezeték
Hivatalosan a múlt év végén fejeződött be
a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. (ZsVS)
nagypusztai beruházása, amely során a
nagypusztai városrészben is kiépítették a
vízvezetéket. A beruházásnak köszönhetően

a nagypusztai háztartások első ízben
jutnak garantáltan jó minőségű ivóvízhez
a megépített közműnek köszönhetően.
A vízgazdálkodó vállalat beruházásáról
Dominika
Čavojovát,
a
vállalat
nyilvánossággal való kapcsolattartásért
felelős munkatársát kérdeztük.

Az elmúlt időszakban a Nyugatszlovákiai Vízművek beruházást hajtott
végre Zselízen, mégpedig Nagypuszta
városrészben, ahol a vízvezetéket építették
ki. Mikor valósult meg a beruházás és
milyen költségekkel?
– A „Zselíz—Nagypusztai
vízvezeték” beruházás 2020ban kezdődött, és 2021 végén
fejeződött be. A munkálatokat
a
vízművek
önerőből
végzi a lévai fióküzem
munkatársainak segítségével,
ezért kisebbek az építkezés
költségei, összesen 119 ezer
euróból valósult meg. A
vízvezetéknek köszönhetően
a családi házak és a
létesítmények
megbízható
ivóvízforráshoz jutnak.
Hány
háztartás,
hány
személy jut a beruházásnak köszönhetően
ivóvízhez?
– A beruházás megvalósításának keretében 34
háztartást láttunk el vízvezetékkel egészen az
ingatlan határáig.
Az építkezés előtt hogyan biztosították
Nagypusztán az ivóvízellátást?

Beruházások 2022-ben
– két lehetséges forgatókönyv
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 5,33 millió euró értékben, a Štúr u. 15. alatti épület
óvoda és bölcsőde céljára történő átépítése több mint egy millió euróból, a kastély részleges
felújítása a norvég alap és az Interreg program támogatásából 740 ezer euró értékben – ezek
Zselíz város idei legfontosabb beruházási projektjei erre az évre. A számban ugyan nem
sok, ám a beruházások volumene szempontjából jelentős építkezés leköti az önkormányzat
szakmai kapacitásának nagy részét. A nagy projektek mellett természetesen helyet kapnak
kisebb, saját költségből megvalósuló beruházások is, például a Rozmaring utcai építési telkek
előkészülete vagy a városi múzeum már néhány éve rendszeresen tervezett, de meg nem
valósult felújítása.
Fennáll azonban a lehetőség, hogy minden másként lesz: a nagy projektek és a kisebb
beruházások mellett egy sor további tevékenység is megvalósul. Ennek feltétele, hogy a
művészeti alapiskola volt, Štúr utca 15. alatti épületének felújítására egy harmadik pályázat
útján sikerül további forrásokat nyerni. Ebben az esetben kb. fél millió eurós összeg
szabadulna fel egyéb célokra.
Az épület óvoda és bölcsőde céljára való átépítését a város két sikeres pályázatból és saját
forrásból valósítja meg több mint egy millió eurós beruházással. Csaknem a felét saját forrásból
kell biztosítania. A múlt év végén azonban a városi hivatal kidolgozott és benyújtott egy
további pályázatot, amelynek sikeressége esetén további kb. 500 ezer euró állna rendelkezésre
vissza nem térítendő támogatásból, így ugyanekkora összeg szabadulna fel egyéb célokra.
Az idei költségvetés készítésekor ezért két forgatókönyv született a beruházásokat illetően,
az egyik nem, a másik viszont számol a harmadik pályázat támogatásával. Amennyiben
felszabadulna a fél milliós összeg, további komolyabb beruházások is megvalósulhatnának,
pl.: urnafal építése a zselízi katolikus temetőben 65 ezer eurós ráfordítással, a hulladékgyűjtés
rendszerének átszervezése 55 ezer euróért, több tervezett beruházás műszaki tervének
elkészítése több mint 230 ezer eurós költséggel, infrastrukturális beruházások, ill. városi
térfigyelő-kamerarendszer beszerzése 100 ezer euró értékben.
(ik)

– Nagypuszta városrészben csak a büntetésvégrehajtási intézetben volt ivóvízellátás,
egyetlen működő kútból. A többi ingatlanban
nincs vízvezeték-hálózat, feltehetően saját
kutakból nyerték a vizet.
Tervez a Nyugat-szlovákiai Vízművek a
közeljövőben további beruházásokat a
zselízi régióban?
–
A
Nyugat-szlovákiai
Vízművek
Rt. jelenleg a város által megrendelt
tervdokumentáció alapján Zselízen, a
Posta utcában építi a csatornahálózatot. A
zselízi régió számára a Nyugat-szlovákiai
Vízművek beruházási részlegének néhány
olyan
kidolgozott,
érvényes
építési
engedéllyel bíró tervdokumentáció áll
a rendelkezésére, melyeket az anyagiak
előteremtése után megvalósíthat. Ezek: a
zselízi szennyvíztisztító felújítása, a farnadi
csatornahálózat, ill. a farnadi regionális
szennyvíztisztító telep.
Ezekhez hasonlóan társaságunk biztosítja
a „Zselíz – vízrendszer 1, 5, 6” beruházás
tervdokumentációit is. A tervek alapján
történik majd a zselízi régió további
ellátó vezetékeinek és víztározójának
építése, amelyek a folyamatos vízellátást
hivatottak biztosítani.
(ik)

Eredmények,korrekt
hozzáállás – okok
az elégedettségre
A választási évben általában az a
szokás, hogy gyorsítanak a beruházások
megvalósításának ütemén. Ezzel szemben
a városi projektek egyelőre állnak, az
esetek többségében a közbeszerzési
hivatal jóváhagyására várnak. Polka Pál
képviselő mindezek ellenére elégedett
a jelenlegi helyzettel. „Pozitív dolgok
történnek. A lakosok bizonyára észrevették,
hogy az utóbbi négy évben mi minden
történt a városban. Habár időnként
bíráló hangnemben nyilvánultam meg,
végeredményben elégedett vagyok az
elért eredményekkel. Ráadásul amikor az
utóbbi időben politikai eredményeket csak
hazugságokkal és zsarolással lehetett elérni,
Zselíz szerencsére nem ezt az utat követte.
Nem történt megkülönböztetés, kivételezés
nemzetiségek vagy városrészek szerint. Nem
neveztek el utcákat pl. az aktuális politikai
helyzet szerint. Nem volt feszültség ilyen
okokból, és ez maradjon is így” – mondta
a városi képviselő-testület februári ülésén,
azon a napon, amikor Oroszország
megtámadta Ukrajnát.
(ik)
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2022 a nagy pályázatok éve lesz
A város 2022-es költségvetését a következő
két évre vonatkozó költségvetési előrejelzéssel
együtt a képviselő-testület decemberi ülésén
tárgyalta meg. Juhász András polgármester a
büdzsé megalkotásának rövid jellemzésével
vezette be a napirendi pontot: „13 milliós
összegnél a költségvetés teljesítése igényes
feladat. Az igyekezetünk szerint kiegyenlített
költségvetés alappillérei az uniós pályázatok
lesznek, elsősorban a csatornahálózat építése,
a kastély felújítása, a Štúr u. 15. alatti épület
óvodává és bölcsődévé való átépítése, a
zöldövezet-létesítés a kerékpárutak mellett
és a közterületeken. Emellett további
pályázatokat is előkészítettünk, ezek közé
tartozik a magyar tannyelvű alapiskola
felújítása. Minden egyebet ezeknek a
beruházásoknak rendeltünk alá, ráadásul
számolnunk kell bizonyos tartalékkal is az
építőanyagok drágulása miatti pluszköltségek
finanszírozására és a kiszámíthatatlan
határidők okán. A költségvetés teljesítésében
az utolsó centig felelősen kell eljárnunk,
annál is inkább, mert nem teljesen világos a
részesedési adó összege.”
Monika Tomeková szerint a városi
költségvetés
tervezésének
idején
a
pénzügyminisztérium még nem adta ki a
részadó-kilátásokat, ezért a város a ZMOS

(Szlovákiai Városok és Falvak Társulása)
előrejelzéséből indult ki. A városi közgazdász
hozzáfűzte, hogy a rendes költségvetésben a
tavalyihoz hasonló bevételekkel számolnak,
mivel a helyi adók tarifái nem változtak.
A rendes költségvetést többlettel tervezik,
amelyet a város hiteleinek törlesztésére
fordítanak. „A város hitelkitettsége a 2020as év végén 34,01 százalék volt, 2021 végén
kb. 31 százalék lesz. Ez azt jelenti, hogy van
bizonyos mozgásterünk egy esetleges további
hitel merítésére, amennyiben szükség lenne
rá a futó pályázatok finanszírozása miatt”
– vélekedett a városi hivatal pénzügyi
osztályvezetője, majd hozzátette, hogy
a tőkealapú költségvetésben a város
számol a Rozmaring utcai építési telkek
értékesítésének bevételeivel. A Kert utca
mögötti 42 építési telek eladásával az idei
büdzsé még nem számol.
Csenger Tibor tájékoztatta kollégáit, hogy a
költségvetést megvitatták a pénzügyi bizottság
ülésén. Megállapította, hogy a számok már
tükrözik az energiaárak várható emelkedését.
A tervezett beruházásokat két kategóriába
sorolták: a biztos anyagi háttérrel rendelkezők,
illetve azok, amelyek további, egyelőre nem
tervezett bevételek esetén valósulhatnak meg.
Ide további két beruházást javasolt besorolni:

néhány stand beszerzését a városi piactérre,
illetve a közeli parkoló teljes kiépítését.
Figyelmeztetett a megvalósuló beruházások
költségnövekedésének veszélyére is: „Ezeket
a költségeket a város tartalékalapjából,
vagyoneladásból vagy hitelből kell majd
finanszíroznunk, bár a hitelt csak utolsó
lehetőségként ajánlanám. A csatornahálózat
befejezését kell szem előtt tartanunk, hiszen ez
előfeltétele több további beruházásnak. Talán
új beruházási tervet kellene felállítanunk a már
megvalósult beruházások függvényében, mert
megváltoztak a prioritások. Amikor néhány
évvel ezelőtt felállítottuk a fejlesztési tervet,
nem tudtuk, mikor valósul meg a csatornahálózat telepítése, sem azt, hogy lesz-e forrás a
kastély felújítására. Javaslom, hogy az év elején
értékeljük át prioritásainkat, és ennek tükrében
tervezzük meg a további beruházásokat”
– jelentett ki a pénzügyi bizottság elnöke, aki
kollégáinak javasolta a költségvetés-tervezet
jóváhagyását.
A jóváhagyott 2022-es költségvetés 13 618 289
eurós összbevétellel és összkiadással számol.
Az előző időszakokhoz képest jelentősebb
növekedést
a
szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésével kapcsolatos pénzforgalom-növelés
okozza a tőkealapú költségvetésben.
(ik)

A költségvetésben felélénkülésre számítanak
Az állami költségvetés és Zselíz város
költségvetési adatai szerint is a Covid által
előidézett visszaesést követően általánosan
javuló gazdasági helyzettel számolhatunk.
A jóváhagyott városi költségvetés a tavalyi
csökkenést követően a város adóbevételeinek

Az adóbevételek fokozatosan emelkedése
várhatóan
már
2022-ben
elkezdődik,
kiindulva az ország gazdaságának helyzetének
javulásából” – állapította meg Štefan Jurák,
aki megjegyezte, hogy az adóbevétel a
városi költségvetés alapvető eleme. Ennek

A város adón kívüli bevételeinek (valós és várható) alakulása
növekedésével számol. A város 2022-ben
3,64 millió euró adóbevételre számít. A
tavalyi adóbevételek összege 3,387 millió
euró, 2020-ban 3,5 millió euró volt. A helyzet
javulásáról számolt be a város főellenőre is, a
költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalásában:
„A város adóbevételeiben 2021-ben csökkenés
volt tapasztalható, ami már 2020 óta tart.

keretében a bevételi forrás legjelentősebb
része az újraosztott adó, vagyis a természetes
személyek jövedelemadójának államtól az
önkormányzatok felé visszaszolgáltatott része.
„2022-ben a pénzügyminisztérium a személyi
jövedelemadó bevételeinek 6,2 százalékos
növekedésével számol a 2021-es helyzethez
képest” – állapította meg a város főellenőre a

múlt év végén. Időközben az állami költségvetés
alapján a kilátásokat felülvizsgálták, aminek
eredményeképpen módosították a zselízi városi
költségvetést is: a városi képviselő-testület
februári ülésén 100 ezer euróval növelte a
várható adóbevételeket.
Az ingatlanadóból származó
bevételek idén a 2020-as
és a 2021-es évek szintjén
várhatók, előreláthatóan 626
ezer eurós szinten. Hasonlóan
a
szemétdíj-bevétel
is
a
tavalyihoz hasonlóan alakul, kb.
230 ezer euró lesz. Az adókon
kívüli bevételek mérsékelten
növekedhetnek.
Növekedés
várható
az
adminisztratív
illetékeknél, valamint az árusítási
és szolgáltatási illetékek terén is.
A adókon kívüli bevételek az utóbbi években
fokozatosan emelkednek. Míg 2016-ban 240
ezer eurót tettek ki, 2019-ben már 420 ezer
eurós bevételt könyvelt el a város. Az utóbbi
két évben ugyan csökkenés volt tapasztalható.
2020-ban 385 ezer, tavaly 400 ezer eurós,
idén viszont már 434 ezer eurós bevétellel
számolnak.
(ik)
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A menekültválságra Zselízen is reagálnak
Az ukrajnai orosz invázióra reagálva Szlovákia
számos pontján nyújt segítő kezet a lakosság,
különféle intézmények és szervezetek azzal
a céllal, hogy segítsék a megtámadott ország
lakosságát és a háború menekülteket. Zselíz
sem képez kivételt. Több szervezet jelentett be
humanitárius gyűjtést, amelyben a lakosság
nagy számban vesz részt.
A Lévai Járási Hivatal koordinálásában a
járás területén három gyűjtőközpont létesült
élelmiszer, tisztálkodószerek és egyéb szükséges
kellékek gyűjtésére Léván, Ipolyságon és Zselízen.
„A gyűjtést a Szlovák Vöröskereszt lévai területi
egylete szervezi. Városunkban a művelődési
otthonban létesítettünk gyűjtőközpontot, ahova
naponta 8:00 és 16:00 óra között hozhatják
az emberek az adományaikat. Az érdeklődők
bővebb tájékoztatást a városi hivatal egyik
telefonszámán kaphatnak, szükség esetén hívják
a 0905 306 057-es számot” – számolt be a gyűjtés
hátteréről Juhász András polgármester.
A humanitárius gyűjtés zselízi koordinátora
a városi hivatal dolgozója, Ábel Gábor, aki
felhívta a figyelmet a gyűjtés sajátosságaira:
„Az adományok körét a Szlovák Vöröskereszt
határozta meg. Főleg tartós élelmiszerre,
csomagolt vízre, takarókra, tisztálkodószerekre
és egyéb gyermek és felnőtt higiéniai kellékekre
van szükség. Nem gyűjtünk azonban ruházatot,
péksüteményt vagy gyógyszereket.”
A gyűjtés bejelentése után néhány nappal
kezdtek érkezni a művelődési otthonba az
első adományozók. „Az emberek érdeklődnek,
jönnek és hozzák a gyűjtésbe szánt adományaikat.

Leggyakrabban
tartós
élelmiszert,
drogériát, csomagolt
italokat
hoznak,
de
felajánlottak
papucsokat is. Az
adományokról
nyilvántartást
vezetünk,
sok
esetben
azonban
az
adományozók
n é v t e l e n e k
szeretnének maradni,
úgy
tartják,
az
a
fontos,
hogy
segítenek, és nem az,
hogy kik segítenek”
– tájékoztatta lapunkat a művelődési otthon
vezetője. Juhász Sándor hozzátette: a helyi
varroda üzemeltetője felajánlotta, hogy az
ukrán menekülteknek szükség esetén akár
munkalehetőséget is biztosítani tud.
A lévai koordinációs eligazításon a
községek képviselői megegyeztek, hogy az
önkormányzatok nem szerveznek különálló
pénzgyűjtést, hanem csatlakoznak a Szlovákiai
Városok és Községek Társulásának (ZMOS)
országos gyűjtéséhez. A ZMOS e célból
transzparens számlát nyitott: ZMOS_POMOC_
UKRAJINE, SK25 0900 0000 0051 8801 0894.
A gyűjtésbe az egyházak is bekapcsolódnak.
Ahogy Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke
tájékoztatott, a gyűjtéshez támogatási számlát
nyitott a katolikus karitász (SK93 1100 0000

0029 4546 3097, azonosító szám - VS: 380) és a
református egyház is (SK15 0200 0000 0025 4004
5751, az átutalás megjegyzésébe: Kárpátalja).
„Ezen felül tartós élelmiszert és higiéniai
eszközöket is küldhetünk a menekülteket
fogadó kelet-szlovákiai önkormányzatoknak,
továbbá szükség van fűtőtestekre, műanyag
evőeszközökre, vízmelegítőre, pokrócokra is.
Fontos, hogy az adományok célba is érjenek,
ezért szervezetten kell azokat eljuttatni” – tette
hozzá a megyei és városi képviselő.
A szervezettség fontosságát és az eligazítások
betartását Juhász András polgármester is
szükségesnek tartotta hangsúlyozni, aki
kijelentette, hogy az összegyűlt adományokat a
város saját járművel szállítja el.
(ik, fotó JS)

A projekteket nem vonták vissza,
csak hónapok óta a Közbeszerzési Hivatalban időznek
Mikor kezdődik már a csatornahálózat
kiépítése?
Megkezdődik
egyáltalán?
Hónapokkal ezelőtt legalább beszéltek róla,
most azonban hosszú ideje csend van, csak
nem vonták vissza a támogatást? Ilyen és
hasonló kérdések foglalkoztatják városunk
lakosait. Gyakran olyan kiegészítéssel, hogy
nem létezik, hogy egy projektet ilyen hosszú
ideig készítsenek elő. Pedig igen, lehetséges.
Meggyőződhettünk erről évekkel ezelőtt, pl. a
városi hivatal épületének felújításakor is, amikor
az előkészületek kb. három évig tartottak, maga
a megvalósítás pedig csak néhány hónapig.
El kell ismerni, a türelmetlenség jogos. Juhász
András polgármester elmondta, sok lakoshoz
hasonlóan ő is türelmetlen és elégedetlen az
állami szervek uniós alapok merítését célzó
tevékenységével:
„A
szennyvízcsatornahálózat bővítésének projektje még mindig a
közbeszerzési hivatalban van. Magát a projektet

már egy éve jóváhagyták, azóta az előkészületek
és a közbeszerzés folyik, és már hónapok óta arra
várunk, hogy a hivatal jóváhagyja a közbeszerzés
eredményét. Hasonló a helyzet a Štúr utca
15. alatti objektum felújításának és óvoda és
bölcsőde céljaira való átépítésének pályázatával,
amely szintén a közbeszerzési hivatalban
vesztegel. Ugyanez a helyzet a kerékpárút melletti
zöldövezet-telepítő pályázattal, amely esetében is
hónapok óta várunk az eredményre. A kastély
felújításának projektje a változatosság kedvéért
a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs
minisztériumban akadt el, a végső jóváhagyásra
várunk, hogy megkezdhessük a munkálatokat.
Nemrégiben egy újságírói kérdésre, miszerint
mit szeretnénk megvalósítani a választási
időszakban, abban a szellemben válaszoltam,
hogy azt, amit a közbeszerzési hivatal
engedélyez. Szomorú ez a helyzet, az emberek
kérdezgetnek, elégedetlenek, és mi nem tudunk

érdemleges tájékoztatást nyújtani. Nehezen
magyarázható némely hivatal tétlensége és az
a helyzet, hogy állami szervek fékezik az uniós
források merítését.”
(ik)
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Nagy közérdeklődés övezte...
1→

történő támogatása értendő, ennek feltételei, hogy a Rozmaring
utcában egyszintes – tetőteres, nyeregtetős családi házak épüljenek, és
a telekhatártól 4–6 méterre helyezkedjenek el” – áll a napirendi pont
indoklásában. A jóváhagyott szándéknyilatkozat alapján készülnek el
az egyes telkek adásvételi szerződései, amelyeket a képviselő-testület
márciusi ülésén terjesztenek elő.
A testület jóváhagyta az idei év költségvetésének első módosítását,
amely a részesedési adó 100 ezer eurós növelésével, és ugyanakkora
összeggel számol a kiadási oldalon is. A képviselők jóváhagyták néhány
városi tulajdonban levő termőföld-parcella bérbeadását. Képviselői
kérdésre válaszolva a város jogi képviselője az ügy hátteréről tájékoztatva
elmondta, hogy az új bérleti szerződések célja a telekkönyvi határok és a
korábban, szerződésekben rögzített határok közti eltérések helyrehozatala.
Jóváhagyták a város nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérbeadására
kiírt pályázat kiértékeléséről szóló beszámolót. Két pályázat kiértékelése
alapján a testület jóváhagyta a szolgáltatások háza 1. emeletén levő 40
négyzetméteres helyiség évi 30 eurós négyzetméterenkénti egységáron
való bérbeadását a nagysallói Miriam Mojžišovának, aki szoláriumot
üzemeltet majd ott, valamint a városi piactér épületében levő 31
négyzetméteres helyiség bérbeadását az Alexada K-nek évi 16 eurós
négyzetméterenkénti áron zenekari próbaterem és stúdió céljára.
A kemping területén található telkek iránti élénk érdeklődés arról
biztosította a városvezetést, hogy a lakáspolitika családiház-építés
támogatása eredményes. Ennek szellemében meggyorsította a Kert
utca mögötti, 42 építési telek kialakítására alkalmas terület eladásának
előkészületeit. A februári ülésen a testület telekeladási pályázati feltételeit
hagyta jóvá.
A képviselők tudomásul vették a városi hivatal szerkezeti felépítésének
módosítását. Képviselői kérdésre válaszolva Juhász András polgármester
arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a módosítások nyomán 5 személlyel
csökkent a városi hivatal állománya. A testület tudomásul vette a főellenőr

2021-es tevékenységéről szóló beszámolóját, a határozatok teljesítéséről
szóló, valamint a városi rendőrség decemberi és januári tevékenységéről
szóló beszámolót.
(ik)

A megye döntött a Zselíz—
Nagypuszta útszakasz felújításáról

Zselíz mellett Garammikola és Nagypuszta között újabb harmadosztályú
útszakasz újul meg. Erről Nyitra megye közgyűlése döntött február
elején tartott 35. rendes
tanácskozásán.
Az
ülésen
jóváhagyták
az
idén
felújítandó
útszakaszok listáját, amelyekre
a megyei önkormányzat
összesen 7 millió eurós
keretet hagyott jóvá a megye
másod- és harmadosztályú
útszakaszainak biztonságossá
tételét
célzó
program
keretében. A listára 30
útszakasz került fel, összesen
45 km hosszúságban. A Lévai
járásban öt, 5,2 km-es útszakaszt újítanak fel: Endréden, Felsőpélen,
Ipolyfödémesen, valamint a Tergenye—Lontó és a Zselíz—Nagypuszta
szakaszon. Zselíz mellett több mint 2 km-es utat újítanak fel, idén ez a
leghosszabb szakasz a járásban.
A tanácskozáson jóváhagyták az idei költségvetés módosítását is. Csenger
Tibor, Nyitra megye zselízi alelnöke javaslatára növelték a kerület
támogatási keretét; a kultúra terén 42,5 ezer euróval, a sport terén 37,2
ezer euróval, a tanúsítvánnyal rendelkező szállások és idegenforgalom
támogatására 65,6 ezer euróval többet fordítanak majd.
(ik)

Kisorsolták a kemping területén levő építkezési telkek tulajdonosait
A városi képviselő-testület februári ülésén
kisorsolták a Rozmaring utcai építkezési
telkek jövendőbeli tulajdonosait, amivel
új fejezet kezdődött a terület lakásépítési
előkészületeiben. Az egy évtizedig húzódó
folyamat során a város felvásárolta a telkeket
az eredeti tulajdonosoktól, rendezte a
tulajdonjogi viszonyokat, átminősíttette
és előkészítette a kemping területén levő
parcellákat. Februárban a testület jóvá
is hagyta a város értékesítési szándékát
a sorsolás által kiválasztott jövendőbeli
tulajdonosoknak, akik nagy számban
mutattak érdeklődést a telkek iránt. A város
nyolc építkezési telket kínált eladásra a
Csikókertben, amelyek iránt 44 érdeklődő
jelezte vásárlási szándékát. Közülük 29en rendelkeztek zselízi állandó lakhellyel.
Miután az egyes telkekre 16–33 érdeklődő
jelentkezett, minden esetben egyfordulós
volt a sorsolás, így a zselízi állandó lakhellyel
nem rendelkező 15 érdeklődő nem is került
be a sorsolásba.
A nyilvános sorsolás, amelyen több potenciális

vásárló is részt vett, 8
érdeklődőnek hozott
szerencsét:
Nagy
Zoltán, Beke Szabolcs
és felesége, i. Csenger
Tibor,
Beníková
Martina, Csonka Ákos,
Kotasz
Marianna,
Sokol
Zsuzsanna,
Gutrai
Krisztián.
Következő lépésként
a városi képviselőtestület
jóváhagyja
az egyes adásvételi
szerződéseket, és ezt
követően a város eladja
az építkezési telkeket.
Közben folynak a Amíg a városi hivatalban az építései telkek iránt érdeklődők
munkák
a
terület sorsolásának előkészületei zajlottak, a terepen is folytak a munkák
kitisztításán és az új a terület megtisztításáért. Felvételünkön a városi dolgozók a kemping
tulajdonosoknak való egyik kunyhóját távolítják el.
(fotó: GA)
átadás
előkészítésén.
Hamarosan kiépül az egyetlen hiányzó villanyvezetéket telepítenek a Rozmaring
közmű is: a következő hónapokban új utcai új házak számára.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság
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Az ukrajinai orosz invázióra reagálva
Szlovákia számos pontján nyújt segítő
kezet a lakosság, különféle intézmények
és szervezetek azzal a céllal, hogy
segítség a megtámadott ország lakosságát
és a háború menekülteket. Zselíz sem
képez kivételt. Több szervezet jelentett
be humanitárius gyűjtést, amelyben a
lakosság nagy számban vesz részt.
(Bővebben a 3. old.)

93701@pobox.sk
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SELÍZI

ára: 0,35 euró

A város nyolc építkezési telket kínált eladásra a
Csikókertben, amelyek iránt 44 érdeklődő jelezte vásárlási
szándékát. Közülük 29-en rendelkeztek zselízi állandó
lakhellyel. Az egyes telkekre 16–33 érdeklődő jelentkezett.
Amíg a városi hivatalban az építései telkek iránt érdeklődők
sorsolásának előkészületei zajlottak, a terepen folytak a
munkák a terület megtisztításáért.

2

32. önkormányzati ülés

Nagy közérdeklődés övezte
a teleksorsolást

A városi képviselő-testület egy havi kihagyás után február 24-én ülésezett
a városi művelődési otthon nagytermében. A 32. testületi ülés kezdetét
nagy közérdeklődés övezte: a Rozmaring utcai telkek megvásárlása
iránt érdeklődők egy része személyesen kívánt részt venni a nyilvános
sorsoláson.
Mivel mind a nyolc telek iránt nagy volt az érdeklődés, az összes esetben
sorsolással dőlt el a leendő tulajdonos kiléte. A sorsolást Nyúl Péter, a
város jogi képviselője vezette, akinek a felhívásra önkéntesen jelentkező

Juhász Eszter képviselő szekundált. Az összes telek iránt több, zselízi
állandó lakhellyel rendelkező érdeklődő jelentkezett, így a korábban
jóváhagyott telek-kiutalási alapelvek értelmében az egyéb településen
állandó lakhellyel rendelkezők eleve nem kerülhettek be a sorsolásba. ...
A testület jóváhagyta a telkek eladásának szándékát is immár a konkrét,
kisorsolt érdeklődők nevével és rendkívüli tényezők figyelembevételével.
„Rendkívüli tényezőként a lakáspolitika családi házak építése formájában
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