Energetická nezávislosť a
želiezovský geotermálny zdroj

Spoločnosť
načrtla
tri
ekonomické
verzie realizácie projektu podľa odhadov
výdatnosti, teploty
vody, možností
nenávratného financovania a ďalších,
iba sčasti známych okolností. Konateľ
Slovgeotermu dodal, že prieskumné
prehĺbenie vrtu by si vyžiadalo asi 300 tis.
eur.
(Viac na str. 4.-5.)
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Vyrubovanie daní mešká,
ale už sa rozbieha

„Meškanie spôsobuje nutnosť zabezpečiť
nový sovér na poštu a registratúru po
zmene legislatívy. Vyrubovanie daní a
poplatkov sa začalo v mesiaci jún, avšak
doručovanie obyvateľom prebehne
v mesiacoch júl a august...“

3
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cena: 0,35 eur

Nárast
očakávaných
nákladov na rekonštrukciu kaštieľa ovplyvňujú najmä cenové šoky
v podobe extrémneho
rastu trhových cien
drevného reziva a ocele, ale aj potreba
statickej
stabilizácie
niektorých
konštrukčných prvkov.
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Začala sa výstavba kanalizácie

Dlho očakávané práce na dobudovaní kanalizačnej siete mesta sa
v polovici júna začali. Ako prvá prišla na rad Hurbanova ulica,
pokračovalo sa na Hviezdoslavovej a Adyho. Spoločnosť AVA-stav,
realizujúca práce, vypracovala harmonogram, ktorý však nie je
záväzný. Pokračovať v prácach sa plánuje na Dózsovej a Želiezničnej
ulici, vo Svodove a v Mikule.
Mesto na svojej webstránke a sociálnej sieti v prvých dňoch priebehu
prác informovalo občanov o tom, čo je potrebné vedieť v súvislosti
s výstavbou kanalizácie. „Ulice, na ktorých práce prebiehajú, sú uzavreté
po 25-metrových úsekoch od 7. hodiny ráno do 18. hodiny podvečer.
V tomto čase sa obyvatelia dotknutých ulíc motorovými vozidlami

zrejme nedostatnú k svojim domom, môžu však parkovať v susedných
uliciach. Každý večer po ukončení prác cestu opäť sprejazdnia,“ povedal
referent mestského úradu Vojtech Kalló.
Prístup a spôsob realizácie prác dodávateľa chvália obyvatelia
dotknutých ulíc aj vedenie mesta, najmä v súvislosti s tým, že každý
deň po ukončení prác sa môžu dostať k svojim domom aj motorovými
vozidlami. „Je to skúsený dodávateľ, ročne budujú kanalizáciu za
30 miliónov eur. Na základe svojich skúseností si zvolili túto formu
výstavby, že najprv vybudujú hlavné vetvy, po montáži potrubí a šácht
všetko zakryjú a takto pokračujú po 25-metrových úsekoch.
→3

2

Želiezovský spravodajca

júl-august 2022

Júnové zasadnutie MsZ

Státisíce z predaja pozemkov v centre
a lokalite za Záhradnou ulicou
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojej 37. schôdzi v posledný
júnový deň vo veľkej sále domu kultúry.
Zasadnutie sledovalo minimum občanov.
Prvýkrát v poslaneckej lavici zasadla Henrieta
Kurucová namiesto odstúpeného poslanca
Miroslava Krišku. Na zasadnutí boli schválené
zámery predaja stavebných pozemkov
v centre mesta na Mierovej ulici a v lokalite za
Záhradnou ulicou.
Rezervný fond doplnený
V úvode sa zastupiteľstvo zaoberalo návrhom
záverečného účtu mesta za rok 2021.
V rámci toho bez významnejšej rozpravy
zobralo na vedomie plnenie programového
rozpočtu
mesta,
hodnotiacu
správu
k rozpočtu a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu. Schválilo záverečný účet
a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
a tvorbu rezervného fondu mesta vo výške
20 949,91 eur.
Predseda ekonomickej komisie Tibor Csenger
skonštatoval, že v minulom roku rástli bežné
príjmy mesta, kapitálové príjmy a výdavky
boli nižšie z dôvodu nečerpania grantov.
Dodal, že tento rok sa to zmení z dôvodu
realizovania europrojektov a čerpania
nenávratných finančných príspevkov. Celkový
dlh mesta je na úrovni 44 % a v tomto roku
sa očakáva zvýšenie pre zvýšenie nákladov
na realizáciu projektov z dôvodu inflácie.
Vedúca finančného oddelenia MsÚ Monika
Tomeková poznamenala, že v rezervnom
fonde mesta bolo 98 tis. eur, k tomu pribudne
20 tisíc v rámci návrhu aktuálneho uznesenia.
Dodala, že 44 percentná zadlženosť je po
odpočítaní grantov a dotácií, celkovo je to
číslo 28,62 % ku koncu 2021.
Možnosť dofinancovania projektov z úveru
Ekonómka mesta informovala poslancov
o ponuke na čerpanie ďalšieho úveru.
Ten bude potrebný na dofinancovanie
rozbehnutých projektov mesta, v prípade
ktorých nastalo výrazné zvýšenie nákladov
za ostatné obdobie pre zvýšenie trhových
cien materiálov. „Ponuka znie na čerpanie
miliónového úveru s postupným čerpaním
s úrokom 0,40 % + EURIBOR, ktorý je
momentálne 0,957 % a prehodnocuje sa každých
12 mesiacov. Celkový úrok by bol teraz 1,357 %.
Splatnosť je stanovená na 10 rokov, úvery za ten
čas by predstavovali 64 tisíc eur,“ informovala
Monika Tomeková o možnosti čerpania
nového úveru. Dodala, že z podobného

(miliónového)
úveru
z roku 2020 má mesto
nedočerpaných
300
tisíc
eur.
Celková
výška úverov v prípade
čerpania ponúkaného
úveru by bola 2 957 412
eur. „Pri čerpaní týchto
úverov bude úverová
zaťaženosť mesta vo výške
45,26 %. Podľa zákona
o dlhovej brzde by sme
určité kroky museli
robiť pri 50 %. Musíme
myslieť aj na splácanie,
ak
nebudú
príjmy
z predaja kapitálového
Pozemok v centre si vysúťažila spoločnosť AVA-stav Galanta, ktorá
majetku,
budeme
v meste realizuje výstavbu kanalizácie, za sumu 250 000 eur.
musieť vytvoriť rezervu
v bežnom rozpočte,“ informovala ekonómka AZ-KOVEX Plus Levice za 340 955 eur.
mesta a zhrnula, že je možnosť čerpať ďalšie Západoslovenská distribučná a.s. (ZsD)
zdroje, ale až po dôkladnej analýze príjmov požiadala o zriadenie vecného bremena
a výdavkov. V odpovedi na poslaneckú otázku a odkúpenie časti mestského pozemku
neodporučila ísť na hranu so zadlžením. na Fučíkovej ul. v súvislosti so zriadením
Primátor Ondrej Juhász dodal, že využitie trafostanice. MsZ schválilo zriadenie vecného
tohto úveru by malo byť striktne adresné bremena za jednorazovú odplatu 7 eur za m2
na dofinancovanie projektu rekonštrukcie a predaj časti pozemku s rozlohou asi 36 m2 za
kaštieľa, budovania kanalizácie a prestavby jednotkovú cenu 12 eur za m2. Rovnaké žiadosti
ZsD prerokovali poslanci v prípade zámeru
budovy na Štúrovej 15.
osadenia trafostanice k novovytvoreným
pozemkom na Rozmarínovej ulici. Vecné
Úspešné súťaže na predaj pozemkov
Po krátkej rozprave mestské zastupiteľstvo bremeno tu bolo schválené bezodplatne, za
schválilo zabezpečenie prípadných budúcich pozemok s rozlohou 37 m2 pre transformačnú
pohľadávok spojených s realizáciou projektu stanicu bola stanovená cena 100 eur.
výstavby kanalizácie v prospech Slovenskej
agentúry životného prostredia formou Zostáva jeden volebný obvod, 12 poslancov
blankozmenky. Ako poslancov informoval V príprave na voľby do orgánov samospráv
právnik mesta, boli ponúknuté dva možné a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia
spôsoby zabezpečenia: nehnuteľnosťami 29. októbra tohto roka, bol predložený návrh
a blankozmenkou. Keďže mesto nedisponuje na určenie počtu poslancov, volebných
zaťažiteľným majetkom v potrebnej výške, obvodov a úväzku primátora v ďalšom
schodný bol druhý spôsob, aj keď zmluva volebnom období. Tak ako doteraz, aj
o vykonávacom práve k zmenke ešte nebola v novom volebnom období bude 12 poslancov
mestu doručená. Po odporúčaní právnika aj a celé mesto bude tvoriť jeden volebný obvod.
Úväzok primátora bude naďalej 100 %.
hlavného kontrolóra MsZ návrh schválilo.
Obchodné verejné súťaže (OVS) na predaj Schválený bol plán zasadnutí MsZ na druhý
mestských pozemkov v centre mesta polrok tohto roka. Podľa neho sa do volieb
a v lokalite za záhradnou ulicou boli úspešné. uskutočnia iba tri zasadnutia: 25. augusta, 29.
Ich vyhodnotenie prerokovalo aj MsZ septembra a 27. októbra. Všetky sa plánujú
a v oboch prípadoch schválilo zámer predaja v dome kultúry o 10:00 hod.
pozemkov víťazom súťaže. Pozemok v centre MsZ bez pripomienok zobralo na vedomie
si vysúťažila spoločnosť AVA-stav Galanta, správu o kontrole plnenia uznesení
ktorá v meste realizuje výstavbu kanalizácie, zastupiteľstva, návrh plánu kontrolnej činnosti
za sumu 250 000 eur, OVS na predaj pozemku na rovnaké obdobie a správu o činnosti
za Záhradnou ul., určeného na výstavbu mestskej polície za máj 2022.
(ik)
rodinných domov, vyhrala spoločnosť
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Diskusia najmä o predaji pozemkov a priebehu kanalizácie
V rámci všeobecnej diskusie júnového
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva
riešili prítomní otázku predaja mestských
pozemkov, priebeh práve realizovaných
projektov mesta, najmä kanalizácie
a rekonštrukcie kaštieľa, ako aj reakcie
obyvateľov na ne.
Viceprimátor Kazimír Kovács informoval
kolegov o návšteve delegácie mesta na
mestských dňoch v Barcsi.
Predaj pozemkov, čo očakávať od
developerov
Občan mesta sa zaujímal o predaj
stavebných pozemkov v centre mesta
za Záhradnou ulicou, najmä na záväzky
kupujúcich, termíny a obmedzenia
napríklad ďalšieho predaja po odkúpení
od mesta. Podľa neho podobne ako pri
odkúpení pozemkov súkromnými osobami,
aj v prípade obchodu s developermi by
mali pre kupujúcich platiť určité záväzné
termíny ďalších úkonov – napríklad
v prípade pozemkov za Záhradnou ul.
do určitého obdobia požiadať o vyňatie
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Podľa primátora po investovaní nie malej
čiastky do odkúpenia mestských pozekov
je logické očakávať od developerov
snahu o čo najrýchlejšie zužitkovanie
nehnuteľností
a
čo
najskoršieho
dosiahnutia zisku. Navyše, ako poznamenal
Ondrej Juhász, pri súčasných pomeroch je
ťažké očakávať plnenie určitých termínov,
keď proces stavebného povolenia trvá pol
roka.
Primátor dodal, že urobí všetko preto,
aby príprava pozemkov zo strany
developera prebiehala čo najrýchlejšie,
lebo eviduje mimoriadny dopyt po bytoch
a rodinných domoch. Dodal, že záujem
evidujú aj z radov nerezidentov, a to najmä
v súvislosti s pripravovaným otvorením
detenčného centra v Hronovciach. V meste
je podľa neho potrebných vyše 170 bytov
a množstvo pozemkov na výstavbu domov.
Problémy v tejto oblasti však spôsobuje,
že dlhé desaťročia sa neinvestovalo do
elektrickej infraštruktúry v meste.
Kazimír Kovács poznamenal, že v rámci
svojej pracovnej činnosti prichádza do
styku s levickou spoločnosťou, ktorá
vyhrala obchodú verejnú súťaž o lokalitu
za Záhradnou. „V rámci developerskej
činnosti pripravujú stavebné pozemky, ale
realizujú aj výstavbu rodinných domov.
V Starom Tekove pripravili 70 stavebných
pozemkov, v Kalinčiakove tiež asi 70
stavebných pozemkov, v Tlmačoch postavili 5

ulíc. Dokážu veľmi rýchlo napredovať, máme
s nimi v Západoslovenskej distribučnej dobré
skúsenosti.“ Viceprimátor dodal, že je
možné, že s výstavbou za Záhradnou ulicou
budú pokračovať. V rámci ďalšej etapy
by sa to realizovalo odkúpením ďalších
pozemkov od súkromných vlastníkov
smerom k hlavnej ceste na Veľký Dvor.
Dobré ohlasy na prácu AVA-stav, ale aj
množstvo „frflania“ na sieťach
Obyvateľ z Hurbanovej ulice pochválil
prístup spoločnosti realizujúcej budovanie
kanalizácie, ako aj rýchlosť priebehu prác
a dodržanie bezpečnostných požiadaviek.
Podobnú skúsenosť vyslovili poslanci,
ktorí si boli práce pozrieť. Ako ďalej
odznelo, chýba detailnejšie informovanie
na dennej báze o aktuálnych úsekoch a ich
dôkladnejšie označenie. Negatívnejšia
je skúsenosť s niektorými vodičmi,
ktorí prechádzajú napr. Hurbanovou
ulicou, aj keď sa tam pracuje a spôsobujú
dodávateľovi problémy. Rovnako niektorí
komentujúci na sociálnych sieťach vraj
kreujú problémy aj tam, kde nie sú. Podľa
primátora po Hurbanovej ulici sa začali
práce na Hviezdoslavovej, pokračovať sa
bude na Dózsovej, Želiezničnej, vo Svodove

a v Mikule.
Tibor Csenger sa zaujímal o to, či už
bola podaná žiadosť o dofinancovanie
projektov mesta z programu Interreg. Ako
dodal, v prvom kole bolo vyhovené v 12
prípadoch od 20 do 360 tisíc eur. Uviedol,
že žiadosti treba podať do augusta. Podľa
primátora sa pripravuje detailný rozbor
nárastu cien projektov. Sú prísne pravidlá,
na každej komodite treba vydokladovať
časovo presne vymedzený nárast cien, ako
aj to, či dodávateľ mohol predísť zvýšeniu.
Dodal, že sa vyvíja maximálne úsilie, aby
nárast nákladov muselo mesto znášať v čo
najmenšej miere.
Na poslaneckú otázku o využití príjmov
z predaja pozemkov primátor navrhol
prioritné témy: výstavba urnového hája
na katolíckom cintoríne, dobudovanie
kamerového systému v celom meste,
prípadne zaobstaranie si vlastného
vysokozdvižného vozíka. Dodal, že je
potrebné dobudovať aj priemyselný park,
pretože Želiezovce disponujú veľkou
výhodou: vysporiadanými pozemkami.
Na záver Pavol Ivan pozval svojich
kolegov na 10. ročník Dňa Mikuly, ktorý sa
uskutoční 16. júla.
(ik)

Vyrubovanie daní mešká,
ale už sa rozbieha

Viacero občanov sa ohlásilo, že im ešte neboli vyrubené tohtoročné mestské dane. O tom,
čo spôsobuje meškanie v tejto oblasti, aký bude harmonogram vyrubovania daní a teda
kedy môžu občania realizovať úhradu miestnych daní, sme sa spýtali vedúcej finančného
oddelenia MsÚ v Želiezovciach. „Meškanie spôsobuje nutnosť zabezpečiť nový sovér na poštu
a registratúru po zmene legislatívy. Vyrubovanie daní a poplatkov sa začalo v mesiaci jún, avšak
doručovanie obyvateľom prebehne v mesiacoch júl a august. Termíny úhrad budú rozvrhnuté
do dvoch splátok, a to: prvá splátka do 15 dní, druhá splátka do 31. októbra 2022.“ Monika
Tomeková poznamenala, že meškanie úhrady miestnych daní by nemalo spôsobiť problémy
s plnením rozpočtu. Naopak, daňový bonus z dielne ministra financií bude mať negatívny
vplyv na budúcoročný rozpočet. Podľa M. Tomekovej príjem mesta poklesne následkom
tohto rozhodnutia o 60 až 70 tisíc eur.
(ik)

Začala sa výstavba...
1→

V ďalšej fáze príde subdodávateľ, ktorý bude budovať prípojky k domom. Zmierňujú sa tým
dopady na obyvateľov a zvyšuje sa bezpečnosť a priechodnosť na dotknutých uliciach,“ povedal
primátor Ondrej Juhász.
Ako poznamenal Vojtech Kalló, v začiatkoch tu pracoval iba jeden subdodávateľ, následne
AVA-stav podpíše zmluvy s ďalšími. Vďaka tomu bude v meste naraz pracovať 4–8 pracovných
čiat, čo značne urýchli tempo prác. Ako dodal, neznamená to však, že po ukončení práce
v danej ulici sa obyvatelia hneď budú môcť napojiť na kanalizáciu. Bude to možné až po
dokončení a kolaudácii celej stavby, keď budú môcť uzavrieť zmluvy so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou.
(ik)
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Energetická nezávislosť a želiezovský
Nielen u nás, ale v celej Európe rezonujú
otázky ďalšieho využívania ruského
plynu, východísk z energetickej závislosti
a
možností
diverzifikácie
zdrojov.
Odborníci aj politici súhlasia s tým,
že dlhodobo je potrebné zabezpečiť si
nezávislosť od ruského plynu, nie je však
zhoda v tom, či sa to má realizovať okamžite
alebo postupne, s dôrazom na budovanie

si v roku 2018 objednalo geologicko-tec
hnologicko-ekonomickú štúdiu využitia
geotermálnej energie v Želiezovciach
u spoločnosti Slovgeoterm, a.s. Bratislava.
Samozrejme, štúdia za asi 20 tisíc eur nemohla
zahŕňať podrobnejší prieskum. Predstaviteľ
spoločnosti Oto Halás pri predstavení
výsledkov štúdie potvrdil, že pri jej
spracovaní vychádzali z dostupných údajov,

alternatív zabezpečenia zemného plynu
z iných zdrojov, alebo či je to príležitosť na
masívnejší prechod na zelené zdroje.
Európska komisia pripravuje plán na
postupné zníženie až úplné skoncovanie so
závislosťou od ruského plynu v roku 2027.
Svoje miesto medzi obnoviteľnými zdrojmi
energie ako náhrady za ruský plyn môže mať
aj doteraz značne opomínaná geotermálna
energia, o ktorej sa v ostatnom období
čoraz častejšie hovorí v tejto súvislosti.
Paradoxne tak súčasná nepriaznivá situácia
môže otvoriť šancu pre mesto Želiezovce,
ktoré si dlhodobo robí plány na využitie
svojho geotermálneho potenciálu.

neboli realizované nové prieskumné vrty ani
analýza materiálov. Podľa štúdie by zloženie
vody získanej z vrtu by neumožňovalo
vypúšťanie použitej vody do voľnej prírody
z dôvodu relatívne vysokej rádioaktivity.
Ideálnym riešením by preto bola realizácia
nového vrtu a využitie súčasného vrtu na
reinjektáž, čiže spätné vstrekovanie použitej
vody do podložia. Odovzdávanie tepla by
sa z rovnakého dôvodu uskutočňovalo len
prostredníctvom výmenníkov. Spoločnosť
načrtla tri ekonomické verzie realizácie
projektu podľa odhadov výdatnosti, teploty
vody, možností nenávratného financovania
a ďalších, iba sčasti známych okolností.
Konateľ Slovgeotermu dodal, že prieskumné
prehĺbenie vrtu by si vyžiadalo asi 300 tis.
eur.

Želiezovský potenciál
Geofyzikálne, geologické a seizmické
prieskumy sa v regióne realizovali v rokoch
1956 až 1970. Od novembra 1989 do marca
1990 bol spoločnosťou Unigeo Ostrava
realizovaný prieskumný geotermálny vrt
s označením HGŽ-3 do hĺbky 916 metrov.
K využitiu poznatkov z jeho analýzy však
pre politické a spoločensko-ekonomické
zmeny nikdy nedošlo. Dlhé roky bol vrt
zakonzervovaný, až súčasné vedenie mesta
vyvinulo určitú aktivitu v tejto oblasti, keď

Z európskej perspektívy
Táto suma je z roku 2018, dnes by už
bola značne vyššia. Mesto by teda aj na
prieskumný vrt potrebovalo nenávratné
financovanie, o investícii do využitia
vrtov ani nehovoriac. Kým však doteraz
sa na úrovni vlády, ale aj Európskej únie
o podpore využitia geotermálnej energie
takmer ani nehovorilo, teraz sa pozornosť

stále viac upriamuje na tento druh
obnoviteľného zdroja. „Geotermálna energia
je perspektívnou oblasťou obnoviteľných
zdrojov energie a Slovensko má v tejto oblasti
obrovský potenciál. V Košiciach sa dlhodobo
rieši tepláreň, ktorá by z geotermálneho zdroja
vedela zabezpečiť teplom celé Košice. Takýchto
zdrojov by sme našli dosť na južnom aj
západnom Slovensku. Snažím sa aj vo svojom
výbore v Európskom parlamente presadzovať,
aby sme jej dávali väčší význam a aby sme
z disponibilných peňazí, či už z Fondu
obnovy alebo štrukturálnych fondov presunuli
peniaze aj na geotermálne zdroje,“ povedal
pre naše noviny europoslanec Róbert Hajšel
(SMER–SD, frakcia S&D). Podobný názor
má jeho kolega Martin Hojsík (Progresívne
Slovensko, frakcia Obnovme Európu), ktorý
v znižovaní závislosti od ruského plynu vidí
šancu na urýchlenie prechodu z fosílnych
palív na obnoviteľné zdroje: „Prechod na
zelené energie sme zanedbávali 15 rokov,
namiesto toho sme v posledných rokoch len
zvyšovali našu závislosť od plynu. Energetickú
nezávislosť v súčasnej situácii môžeme
dosiahnuť znížením spotreby fosílnych palív,
rozbehnutím podporných mechanizmov
v oblasti zateplenia, zelených energií,
uvoľnením aspoň časti sumy 1 miliarda
eur z Environmentálneho fondu pre malé
a stredné podniky, domácnosti, diverzifikáciou
zdrojov a odstránením byrokracie v rozvoji
zelených energií,“ zhrnul svoj pohľad na
oblasť potrebných aktivít dosiahnutia
energetickej nezávislosti. Ciele SR, ale aj
EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
sú však podľa neho málo ambiciózne.
„Na Slovensku máme šťastie, máme tu
vynikajúce podmienky na geotermálnu
energiu, ktorú sme doteraz trestuhodne
nevyužívali. Geotermálny zdroj v Ďurkove
pri Košiciach, ktorý by mohol zásobovať
veľkú časť Košíc teplom, leží už vyše 20 rokov
nevyužívaný a mesto doteraz vykurovali
uhlím, dovážaným z Ruska. Pripravovalo sa
tzv. ozelenenie, čo mala byť náhrada ruského
uhlia zemným plynom z Ruska – namiesto
využívania geotermálnej energie. Toto sa
konečne začalo meniť. A nie je to len na juh
Slovenska, geotermálny zdroj sa napríklad
pripravuje aj pri Žiari nad Hronom. Na tento
účel dokonca vieme využívať aj staré banské
diela, kde sa dajú inštalovať tepelné čerpadlá
pod zemou, čo umožní využívať energiu zo
starých baní, tam je tiež veľký potenciál,“
povedal nám Martin Hojsík, podľa ktorého
prekážky využívania geotermálnej energie
sú aj na úrovni Európskej únie, pretože
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geotermálny zdroj
plynová lobby v minulosti pretlačila
veci, ktoré kladú prekážky zapájaniu
geotermálnej energie do vykurovania. „Bolo
by to potrebné odstrániť, pretože geotermálnu
energiu nemusíme dovážať. Na Slovensku má
obrovský potenciál najmä v problematickom
sektore vykurovania.“ Doplnil, že podľa
jednej analytickej firmy sme v r. 2021
zaplatili Rusku za fosílne palivá skoro 7
miliárd eur, pritom keby sme odstránili
byrokratické bariéry a oblasti investícií
do obnoviteľných zdrojov, časť tejto sumy
mohla zostať na Slovensku.
Chýbajúca finančná podpora
Podporu pre geotermálnu energetiku na
úrovni EÚ potvrdila aj komisárka pre
energetiku Kadri Simson, podľa ktorej
môže zohrať nezastupiteľnú úlohu najmä
v tepelnej energetike, výrazne sa však
môže uplatniť aj pri výrobe elektrickej
energie. V tomto kontexte sa má meniť
aj smernica o obnoviteľných zdrojoch.
O zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov
a v rámci nich aj geotermálnej energii sa
hovorí aj v Integrovanom energetickom
a
klimatickom
pláne
Ministerstva

hospodárstva SR na roky 2021 – 2030, avšak
čo vo všeobecnosti chýba na národnej aj
európskej úrovni, sú konkrétnosti. Napríklad
o
spustení
podporných
finančných
mechanizmov. Podľa štúdie Slovgeotermu
by želiezovský geotermálny projekt bez
nenávratného financovania nedosiahol
ekonomickú návratnosť ani po 30 rokoch.
„Na dosiahnutie diskontovanej návratnosti
20 rokov je potrebné získať nenávratný
finančný príspevok vo výške minimálne 96
% investičných nákladov pri pesimistickom
scenári, resp. 48 % pri optimistickom scenári.
Nepriaznivé ekonomické výsledky sú dané
pomerne nízkym energetickým potenciálom
geotermálneho zdroja pri pomerne vysokej
potrebnej investícii,“ tvrdí Oto Halás.
Predstaviteľ Slovgeotermu poznamenal,
že ekonomické hodnotenie výhodnosti
projektu ovplyvnila aj skutočnosť, že
dodávateľ tepla využíval popri zemnom
plyne aj biomasu, ktorá je výrazne lacnejšia
ako zemný plyn. Dodajme, že pri súčasných
cenách zemného plynu a možných
ohrozeniach dodávky by model návratnosti
vyzeral úplne inak, nehovoriac o tom, že
prieskumné prehĺbenie existujúceho vrtu

by mohlo odhaliť úplne iné parametre
geotermálneho
potenciálu
miestneho
územia. I na to by sme však potrebovali
investora alebo nenávratné financovanie.
Ako na svojom blogu píše Michal Mašek,
projektový manažér spoločnosti PW
Energy, pôsobiacej v oblasti investícií
do geotermálnej energie, medzi hlavné
problémy geotermu na Slovensku patrí aj
nemožnosť čerpať eurofondy na prieskum
a vrty a žiadna priama podpora zo strany
štátu, pričom
máme
nadpriemerné
prírodné podmienky na využívanie tohto
druhu čistej energie. „Slovensko by malo
v prvom kroku odstrániť balík byrokratických
prekážok a následne si zadefinovať priority
v energetickej stratégii. Prechod na obnoviteľné
zdroje energie je nutný nielen pre záchranu
životného prostredia pre ďalšie generácie.
Ukazuje sa aj ako kľúčový pri znižovaní našej
závislosti od fosílnych zdrojov a zvyšovaní
energetickej sebestačnosti a bezpečnosti
Slovenska. Na ťahu je exekutíva. Projekty na
posilnenie energetickej nezávislosti Slovenska
tu sú, stačí im vytvoriť priaznivé podmienky
na realizáciu,“ dodáva odborník.
Ladislav Levicky

Tvorí sa PHRSR nového obdobia

K rozvoju môže prispieť každý – napríklad vyplnením dotazníka
V ostatnom období sa intenzívne pracuje
na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta
Želiezovce na obdobie 2021 – 2027. Základný
programovací dokument mesta má určovať

avšak nezanedbateľnú časť prác v oblasti
zberu dát a mapovania potrieb, konkrétnych
návrhov, ako aj vyhodnocovania daností
miestnych pomerov a možných prekážok
rozvoja vykonávajú pracovné skupiny tvorené
miestnymi odborníkmi. V procese
tvorby PHRSR pôsobia tri pracovné
skupiny:
hospodárska,
sociálna
a environmentálna. Tieto skupiny sa
pravidelne stretávajú a koordinujú
svoju
činnosť,“
informovala
o prípravách dokumentu referentka
MsÚ
Želiezovce,
poverená
koordinovaním prác na tvorbe
PHRSR.
Denisa
Majtánová
dodala, že v záujme získania čo
najlepšieho obrazu o predstavách
občanov a predstaviteľov miestnych
Pracovné skupiny zasadali v máji a v polovici júna, organizácií a firiem bol spracovaný
dotazníkový prieskum. „Dotazníky
v práci budú pokračovať aj v lete
boli distribuované dvomi kanálmi:
hlavné ciele rozvoja v kľúčových oblastiach na internete a fyzicky v papierovej forme.
na základe analýzy súčasného stavu, plánov Úspešnejší v získavaní spätnej väzby vo forme
a zámerov samosprávy, ako aj potrieb vyplnených dotazníkov sme boli v prípade
miestnych organizácií a obyvateľov mesta. online dotazníkov, ktoré sme propagovali na
„Dokument je tvorený externým dodávateľom, mestskej webovej stránke a na sociálnych

sieťach. Tu sme za prvé týždne zaznamenali
do 300 vyplnených formulárov.“ Dotazníky
obsahujú aj otvorené otázky, na ktoré
môžu občania odpovedať voľnejšie formou
návrhov ďalších oblastí rozvoja alebo
konkrétnych projektov, investícií či zásahov.
Pri konečnom návrhu opatrení a investícií
v rámci programu rozvoja môžu zavážiť
aj podnety z vyhodnotených dotazníkov,
preto platí, že k rozvoju mesta môže osobne
prispieť každý.
(ik)
Mestský úrad v Želiezovciach naďalej vyzýva
občanov, predstaviteľov organizácií, spolkov
a firiem, aby
sa zapojili do
dotazníkového
prieskumu.
Dotazníky
sú
dostupné
na MsÚ, na
úrade
práce,
v
čakárňach
na poliklinike,
ako aj online, napr. s prístupom z mestskej
webovej stránky (zosnímaním QR-kódu).
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Projekty sa pohli, hrozí však zvýšenie nákladov.
Najmä v prípade kaštieľa
„Dlhodobo očakávané projekty boli konečne
naštartované. Práce na kaštieli sa začali
v apríli, na kanalizácii boli odštartované druhý
júnový týždeň. To sú dobré správy, avšak pri
dnešnom vývoji na trhu musíme počítať s tým,
že môžu vniknúť náklady navyše. Musíme
preto zvážiť vydanie každého centa,“ vyhlásil
primátor Ondrej Juhász. Dodal, že v prípade

Vrbovec – nie je to
také jednoduché

Potok pretekajúci cez Želiezovce, ako aj
jeho okolie sú dlhodobo zarastené hustou
vegetáciou. V súvislosti s tým odznieva častá
otázka: nedalo by sa s tým niečo urobiť?
Mnohí očakávajú akciu od mesta. Ide však
o cudzí majetok, na ktorom samospráva
nemôže a nesmie vykonávať zásahy. Správca
to však tiež nerobí, a tak výsledkom je súčasný
stav.
K častej téme nespokojných občanov sa
obyvatelia domov nachádzajúcich sa v blízkosti
potoka postavili svojsky. Na koniec júna si
naplánovali brigádu, v rámci ktorej chceli
vyčistiť koryto a breh svojho úseku Vrbovca.
Vedenie mesta túto iniciatívu kvitovalo
a dokonca im prisľúbilo pomoc v podobe
odvozu odstránených rastlín. Pred brigádou
sa neoficiálne sa obrátili aj na správcu, aby mu
v dobrej viere oznámili svoj zámer. Respektíve
na štátny podnik Hydromeliorácie, ktorý
reguluje tok vody v koryte. Z jeho odpovede sa
však príliš netešili: zásahy v koryte smie robiť
len táto spoločnosť po analýze vzoriek. V tomto
roku to však už nie je reálne.
Potenciálni účastníci brigády si zistili aj to,
že v žiadnom prípade by nemali čistiť koryto
z vlastnej iniciatívy, riskujú totiž dokonca
trestné stíhanie. A to už nie je sranda. A tak
sa čistenie potoka koncom júna neuskutočnilo
a zrejme ešte chvíľu ani neuskutoční.
Aby to nebolo také jednoduché, vypočuli sme
si aj iný názor. Keď sa odstráni vegetácia,
voda sa v betónovom koryte rýchlo zohreje, čo
živočíchom v potoku neprospieva. Hustý porast
ho chráni pred slnečným žiarením a zohriatím,
poskytuje rybám a iným živočíchom ochranu.
To sa však netýka brehov, ktoré spravuje
Povodie Hrona. O nečinnosti v oblasti ich
úpravy pred mesiacom informoval vedúci
oddelenia správy mestského majetku a služieb.
Systém zodpovednosti je teda v prípade potoka
Vrbovec spletitejší a môže mať za následok
aj súčasný stav, keď sa zdá, že zodpovednosť
nenesie viac subjektov, ale dokonca žiadny.
Ladislav Levicky

kanalizácie došlo k výraznému zníženiu
vysúťaženej hodnoty dodávky, kde pôvodná
suma vyše 7 miliónov eur bola v rámci
verejného obstarávania znížená na 5,3 mil., V
prípade rekonštrukcie kaštieľa už dodávateľ
naznačil, že je potrebné počítať s výrazne
zvýšenými nákladmi. „Náklady môžu vzrásť
o 300 tisíc eur, možno aj o viac. Preto všetky
finančné rozhodnutia mesta budeme musieť
hodnotiť aj v kontexte so zazmluvnenými
europrojektmi,“ vyhlásil primátor.
Nárast
očakávaných
nákladov
na
rekonštrukciu kaštieľa ovplyvňujú najmä
cenové šoky v podobe extrémneho rastu
trhových cien drevného reziva a ocele, ale

odborníkov z dodávateľskej firmy už pri
prvej návšteve kaštieľa, keďže nad dverami
a stavebnými otvormi chýbali preklady
s potrebnými presahmi a podopretie
prepadávajúceho sa stropu v niektorých
(pre
verejnosť
zneprístupnených)
priestoroch bolo nedostatočné. Keďže pri
demolačných prácach hrozili otrasy, statické
stabilizovanie týchto častí budovy bolo
z hľadiska bezpečnosti práce nevyhnutné.
Boli to však práce nad rámec schváleného
rozpočtu, ktoré bude musieť vyfinancovať
mesto.
Ďalším z dôvodov zvýšenia nákladov
bude väčšia spotreba výstužovej ocele do
stropov oproti pôvodnému
zámeru. Keďže podkrovie
bude zariadené a bude
slúžiť pre potreby ZUŠ, čo
podľa primátora odobril aj
Krajský pamiatkový úrad
v Nitre, bude potrebné
zosilniť výstuž stropu, čiže
podlahy
podkrovného
podlažia.
Namiesto
pôvodných
približne
15
ton bude potrebných asi 20
ton výstuže. Vďaka týmto
nákladom navyše však mesto
Časť materiálu je už na stavbe. Na oceľovú výstuž začiatkom júla získa cenné priestory, ktoré
stále čakali - popri vyšších cenách bol aj nedostatkovým tovarom by inak zostali nevyužité.
Pokiaľ by si chcelo takéto
aj potreba statickej stabilizácie niektorých priestory postaviť, pri dnešných cenách by
konštrukčných prvkov. Ide najmä o stropy, ho to vyšlo neporovnateľne drahšie.
Ladislav Levicky
klenby a stavebné otvory. Ich stav šokoval

V júlis sa ľady predsa len pohli. Naliehanie samosprávy nezostalo bez efektu, keď Povodie
Hrona začalo s kosbou brehov potoka Vrbovec.
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V centre mesta môžu Reštauračné práce na
vzniknúť nové služby kostole budú pokračovať
Na voľnom priestranstve za obchodným centrom na Mierovej
ulici môže v blízkej budúcnosti vyrásť nová budova so
zdravotníckymi a sociálnymi službami. Ako naše noviny
informoval primátor Ondrej Juhász, Záchranná zdravotná služba
ZaMED, prevádzkujúca v Želiezovciach stanicu rýchlej lekárskej
pomoci, prejavila záujem o výstavbu vlastného objektu. „Do
nových priestorov sa plánuje presťahovať zo súčasných na Poštovej
ulici, ktoré má aktuálne v prenájme. Vytvorí tam novú budovu
s rýchlou lekárskou pomocou, zamestnávajúcou 15 ľudí. V tejto
lokalite sme v minulosti plánovali výstavbu zdravotníckeho centra,
zámer už bol aj odsúhlasený mestským zastupiteľstvom,“ povedal
primátor. Dodal, že v susedstve tohto objektu by mal stáť dom
s opatrovateľskou službou s 30 samostatnými izbami. O lokalitu
sa zaujíma konkrétny investor, ktorý realizuje podobné projekty
s podporou štátu v Liptovskom Mikuláši a Turčianskych
Tepliciach.
(ik)

Projekt pokračovania reštauračných prác na Kostole sv. Jakuba bol
úspešný, informoval o výsledkoch v tejto oblasti poslanec Ákos
Csonka. Práce na rekonštrukcii kostola tak môžu pokračovať aj
v tomto roku, a to aj vďaka finančnej podpore vo výške 18 tisíc eur. „Z
tejto sumy budú odborne rekonštruované stredoveké kamenné fragmenty
v presbytériu. V minulom období sme získali viac ako 50 tisíc eur na
reštaurovanie fresiek a stredovekých častí kostola a podobnú sumu
z Ministerstva kultúry SR aj na vonkajšie úpravy,“ dodal poslanec.
(ik, foto: FB farnosť Želiezovce)

Malí umelci zo škôlky
pomáhajú núdznym

Materská škola Hopsasa počas dvojtýždňového pôsobenia
praktikantiek v triede Žirafiek sa rozhodla kreatívnym spôsobom
predviesť a poňať výtvarnú výchovu. Využila pri tom predchádzajúce
skúsenosti učiteľky Kataríny Bordánovej s abstraktným umením,
ktorá deťom priblížila tvorbu maliara Jacksona Pollocka a jeho
techniku „action painting“ (akčná maľba). „Technika spočíva
v spontánnej tvorbe striekaním, fŕkaním, liatím a dôraz sa kladie viac
na samotný akt maľby ako na výsledné dielo. Tento spôsob maľovania
si deti rýchlo osvojili a vytváranie diela ich fascinovalo. Svojej fantázii
nekládli medze a dielo dotvárali podľa vlastných predstáv. Výsledné
dielo sme darovali do dobročinnej dražby Art for Help prostredníctvom
Jozefa Kanyuka. Dielo bude pred najbližšou aukciou vystavené,
následne sa vydraží a výťažok z neho bude využitý na dobročinné
účely,“ informovala nás riaditeľka MŠ Hopsasa v Mikule. Margaréta
Adamčeková dodala, že na základe iniciatívy učiteľky Bordánovej sa
inšpirovala aj trieda Zebričiek pod vedením učiteľky Bagócsiovej. Aj
detičky z tejto triedy si vyskúšali moderné umenie a obraz darovali
Jozefovi Kanyukovi do dobročinnej dražby.
(ik)

„Reštaurátorské práce pokračujú aj vo farskom kostole, opravovať sa bude
gotické rebrovanie a kamenné stĺpy v presbytériu. Týmto sa ukončí etapa
reštaurovania stredovekých častí nášho kostola,“ informoval o prácach
v kostole dekan Stanislav Illés na sociálnej sieti želiezovskej farnosti

Rekonštrukcia na Štúrovej 15
sa začne ešte tento rok

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu objektu bývalej
základnej umeleckej školy na Štúrovej 15 bol pridelený, pre rôzne
prekážky v prípravnej fáze sa však v tomto roku uskutoční iba
menšia časť prác. „Máme vysúťažené finančné prostriedky, stále sa
tam však vyskytujú problémy. V každom prípade však túto investíciu
zrealizujeme, naše deti už nemôžu zostať v priestoroch na Ul. SNP 9,“
povedal primátor Ondrej Juhász. Dodal, že v tomto roku sa podľa
plánov uskutoční len výmena okien a dverí, ostatné práce budú
zrealizované na budúci rok. Rekonštrukcia objektu a jeho prestavba
na materskú školu a detské jasle zapadá do širšej koncepcie
mesta v tejto oblasti. „Našou základnou filozofiou je, že ZUŠ sa po
rekonštrukcii presťahuje do kaštieľa a materskú školu z Ulice SNP 9
presťahujeme na Štúrovu 15, kde zriadime aj jasle. Kuchyňa na SNP
9 ešte určitý čas bude fungovať, priebežne sa však preorientujeme na
školské jedálne, ktoré by postupne mali zabezpečovať všetky potreby
mesta v tejto oblasti. Uvoľnenú lokalitu na SNP 9, ktorá je v územnom
pláne definovaná ako občianska vybavenosť, ponúkneme na účely
vybudovania sociálneho zariadenia.“
(ik)
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Krisztián Vincze Dóka stále v boji o titul
Po viacerých úspechoch v minulosti pokračuje
želiezovský kartingový jazdec vo výborných
výkonoch aj v tomto súťažnom ročníku. Dva
roky po sebe potvrdil postavenie najlepšieho
kartingového pretekára Slovenska vo svojej
triede, keď sa ako reprezentant SR prebojoval
na majstrovstvá sveta. Žiaľ, účasť mu nebola
súdená. „MS 2020 v Portugalsku boli zrušené
pre pandémiu covidu a na MS 2021 v Bahrejne
nemohol vycestovať z dôvodu nedostatku
financií. Napriek tomu, naším cieľom aj
v tomto roku je zisk titulu majstra SR a
prebojovanie sa na majstrovstvá sveta,” hovorí
Krisztiánov tréner Ľudovít Dóka. Na základe
doteraz dosiahnutých výsledkov v rámci
série Moravského pohára a Majstrovstiev
SR (MP+MSR) má na to predpoklady, aj keď
účasť na všetkých 7 pretekoch tohtoročnej
série zatiaľ finančne nie je zaistená.
Prvá súťažná zastávka bola na Slovakiaringu
v Orechovej Potôni v apríli a ako súčasť

Slovenského pohára mala byť prípravou
na súťažnú sezónu, skončil želiezovský
pretekár na stupni víťazov. Na druhých
pretekoch, ktoré sa konali začiatkom mája
na Slovakiaringu v rámci série MP+MSR si
Krisztián vybojoval celkové 1.
miesto, keď v troch rozjazdoch
získal dve prvé a jedno druhé
miesto. Preteky v rakúskom
Brucku v júni nevyšli podľa
predstáv, v prvých dvoch
jazdách sa nie vlastným
zavinením stal účastníkom
havárie, v tretej štartoval z
posledného miesta a v 20člennom poli sa v priebehu
jazdy prebojoval na konečné
12. miesto. Začiatkom júla sa
konali preteky v Třínci, kde
Krisztián v troch jazdách
získal dve 2. a jedno 5. miesto,

čím si vybojoval celkové 1. miesto a pripravil
tak svojmu trénerovi skvelý narodeninový
darček.
(ik, foto: FB VDK, Edit a Sara Pokorna)

Družstvo Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
v Želiezovciach si koncom mája pripísalo medzinárodný úspech.
V posledný májový víkend sa v maďarskom Szécsényi zúčastnilo
XXXIX. ročníka Ipeľského pohára - pretekov v love rýb udicou
– plávaná. Družtvo mužov v zložení Attila Dániel, Ján Dulai,
Adrian Pustai, Peter Szusztor, Tadeáš Valkovič obsadilo 6. miesto,
Tünde Fuxhofferová zvíťazila v kategórii žien.
(ik, foto: MO SRZ)

Športové hry seniorov so
želiezovskými úspechmi

Žiači 3. až 7. ročníka ZŠ Želiezovce si v priebehu júna vypočuli sériu
prednášok Mestskej polície v Želiezovciach na tému bezpečnosť
v cestnej premávke. Pozornosť bola venovaná najmä jazde na
bicykloch,
kolobežkách,
elektrokolobežkách
a podmienkam
používania priechodov cez cesty. Policajti upozornili školákov aj na
to, že podľa novely zákona o cestnej premávke môžu na elektrických
kolobežkách jazdiť deti až od 15 rokov.
(ik, foto: archív MsP)

Dňa 19. mája sa konali okresné športové hry seniorov,
na ktorých zabodovali aj naši seniorskí športovci.
Populárne podujatie, organizované Jednotou dôchodcov
na Slovensku, sa každoročne organizuje v inej obci,
tentoraz sa športových hier v Rybníku zúčastnilo 165 skôr
narodených športovcov, ktorí si svoje zručnosti preverili v
siedmych disciplínach a viacerých vekových kategóriách.
Účastníci súťažili v behu na 50 (ženy) a 60 (muži) metrov,
hode granátom, hode do koša, kope do bránky, streľbe a
stolnom tenise.
V behu žien na 50 metrov v kategórii do 70 rokov zvíťazila
Valéria Bitterová, v behu mužov na 60 metrov v kategórii
do 70 rokov si Tibor Nagy vybojoval 2. miesto, v streľbe
žien do 70 rokov získala Margita Köpenceyová 3. miesto.
(zdroj: Slovenská brána,
spracoval: ik)
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Novinky z tenisových dvorcov
Tenisový klub Euro Energy Slovakia
Želiezovce účinkuje v kategórii mužov v II.
lige – západ už piaty rok. V tomto ročníku
sa umiestnil na poslednom, 6. mieste
tabuľky, keď získal 5 bodov za rovnaký počet
prehier. „V družstve máme veľa mladých
hráčov a účinkujeme v súťaži s veľmi silnými
družstvami. Navyše dvaja hráči odišli na
dlhšiu dobu do zahraničia a trápili nás aj
zranenia,“ zhodnotil v krátkosti tohtoročnú
sezónu vedúci družstva Michal Plešinský.
Ako dodal, nie je ešte jasné, v ktorej súťaži
budú v nasledujúcej sezóne pokračovať. Ak
budú vhodné podmienky, TK EES Želiezovce
zostáva v II. lige, v opačnom prípade bude
pokračovať v krajskej súťaži.
Okrem
mastrovskej
súťaže
sa
na
želiezovských dvorcoch odohrávajú aj rôzne
Tenis, II. liga - západ, muži
1. TK Dúbravka BA (A)
5
2. TK Tlmače (A)
5
3. TC Matúškovo (B)
5
4. TK Spartak Komárno
5
5. TK Slovan Galanta
5
6. TK EES Želiezovce
5

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

turnaje. V sobotu 25. júna sa uskutočnil
jubilejný 20. ročník turnaja EES Holding
Cup v štvorhre, ktorého sa zúčastnilo 10
párov. Víťazom sa stal domáci pár Ján
Mišík – Gabriel Bombicz. Ďalšie turnaje sa
uskutočnia 16. júla a 3. septembra, koncom
septembra sa bude konať turnaj
Burčiak Cup v štvorhre.
23:12 10
Pozitívom v klube je formovanie
24:11
9
družstva mladších žiačok, ktoré
17:18
8
by sa do súťaže mohlo zapojiť
19:16
7
už v budúcom roku. V júni sa
16:19
6
dievčatá zúčastnili turnaja Detský
6:29
5
Davis Cup a Fed Cup do 10

Súťažili o pohár primátora

V sobotu 18. júna sa na strelnici ŠSK Magnum Želiezovce konala súťaž Pištoľový trojboj
o pohár primátora mesta Želiezovce. Zúčastnilo sa na nej 29 strelcov, ktorí strieľali z
malorážnych (MPi) a veľkorážnych pištolí (VPi) a revolverov na vzdialenosť 25 metrov, po
10 rán, na terče 50/20, P 135, SČS 1-papagáj. Strieľalo sa v štyroch kategóriách: muži, ženy,
seniori A, seniori B.
V MPi u mužov zvíťazil Jozef Hubert zo Želiezoviec s
nástrelom 301 bodov, 2. skončil Andrej Tóth Kurucz
s nástrelom 278 bodov, na 3. mieste bol Juraj Varga
zo Štúrova s nástrelom 273 bodov. U žien zvíťazila
Adriana Nosianová zo Šurian s nástrelom 267 bodov
pred Annamáriou Urbánovou z
Ipeľského Sokolca. V
kategórii seniori A zvíťazil Stanislav Laluha z Handlovej
s nástrelom 290 bodov pred Ladislavom Svanczárom z
Lontova s 278 bodmi a Richardom Nosianom zo Šurian. V
kategórii seniori B zvíťazil Milan Vrábel s 264 bodmi pred
nestarnúcim oddielovým kolegom Ondrejom Benkem,
ktorý dosiahol 251 bodov. Tretí skončil Ján Maturkanič
z Hronských Kľačian s nástrelom 249 bodov. Vo VPi
zvíťazil Juraj Varga zo Štúrova s nástrelom 263 bodov pred
Andrejom Tóthom Kuruczom, ktorý dosiahol 256 bodov,
rovnako ako tretí Jozef Hubert. U žien zvítazila Adriana Nosianová s nástrelom 249 bodov
pred Annemáriou Urbánovou so 175 bodmi. Vo VPi v kategórii seniorov A zvíťazil Stanislav
Laluha s nástrelom 304 bodov pred Ladislavom Svanczárom s 291 bodmi a Richardom
Nosianom s 290 bodmi. Kategóriu seniori B vyhral Ondrej Benke s nástrelom 268 bodov
pred Františkom Csalom zo Šiah (255 bodov) a Milanom Vráblom (251 bodov). Celkovým
víťazom sa stal člen ŠSK Handlová Stanislav Laluha, ktorý s nástrelom 304 bodov získal
pohár primátora mesta Želiezovce za rok 2022.
(LV)

rokov v Topoľčanoch. V poli 5 družstiev
si želiezovské žiacke družstvo v zložení:
Natália Hegedűšová, Nela Hegedűšová, Lily
Hegedűšová a Milada Horanská vybojovalo
4. miesto. Ich trénerom je Alexander Bubák,
prevádzkujúci v Želiezovciach Tenisovú školu
BUBO, ktorú navštevuje asi 25 detí. Tenisová
škola organizuje nábor celoročne a v dňoch
11. – 15. júla usporiadala letný tenisový kemp
pre deti. Do tenisovej školy alebo kempu je
možné sa prihlásiť na tenisových dvorcoch,
ktoré sú otvorené každý deň v týždni od 8:
00 do 20:00 hod. Kontaktné telefónne číslo je
0915 667 401.
(ik)

F U T B A L
V. liga – dospelí – juhovýchod
Želiezovce – Mužla 0:4 (0:3), Vida 2, Pathó
Komjatice – Želiezovce 7:1 (2:1), Krehák 3,
Garay, Trebuňa, Holík, Barta – Víglaš
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Zl. Moravce B/Vráble 3:5 (1:3),
Beňo, Ilko, Pompos – Kapitančík, Ivanička,
Hudec, Zölder, Lauro
Kalná – Želiezovce 4:3 (3:2), Ujhelyi,
Szolcsánszky, Bielik, Mikovych – Pompos
2, Benko
III. liga – juh, starší žiaci
Želiezovce – Šahy 3:2 (1:1), Balázs, Bahorec,
Varga – Menyhárt 2
V. Meder – Želiezovce 4:1 (3:1), Nagy,
Lelovics, Raik, Juhász - Németh
III. liga – juh, mladší žiaci
Želiezovce – Šahy 3:7 (1:5), Lakatoš,
Konopková, Gáloš – Kékesi 3, Cellaho,
Hlbočan, Bodzsár, Urblík
V. Meder – Želiezovce 6:2 (4:1), Rojko,
Forró, Pálfi, Kovács, Patócs, Tánczos
– Pásztor, Lakatoš
(ik)
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POZVÁNKA
Republiková rada Csemadoku, Miestna
organizácia Csemadoku v Želiezovciach
a Neinvestičný fond Čistý pramen v
Želiezovciach Vás s úctou pozývajú
17. - 21. augusta 2022
do mestského parku v Želiezovciach,
kde sa uskutoční

56. Celoštátny
ľudovo-umelecký
festival
Návrh programu

skupiny Generáció

18. augusta 2022 (štvrtok)
20:00 Hovoriaci župan – divadelná
adaptácia Jókaiho divadla v Komárne podľa
románu Kálmána Mikszátha
Vyhlásenie permanentky pre Csemadok

20. augusta 2022 (sobota)
19:00 Hosť do domu... spoločný program
zahraničných súborov
20:00 koncert budapešťianskej skupiny
Söndörgő
20:30 Naša láska, Sisi – recitál Ági Gubík v
Sacherovej pivnici
21:00 Tanečné pódium alebo Toto miesto
patrí nám! – odborný kvalifikačný
galaprogram maďarských ľudových
tanečníkov na Slovensku

19. augusta 2022 (piatok)
19:00 Otváracia slávnosť 56. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu
19:30 Hosť do domu... spoločný program
zahraničných súborov
Folk Dance Ensemble „ZORA“, Srbsko
IZNIK Folk Dance Ensemble, Turecko
20:00 Piesne o víne – večer s Villonom
v podaní Tamása Gála v Sacherovej pivnici
20:00 András Nagy Csomor so skupinou
– koncertná prezentácia nového albumu
21:30 Domáca esencia – program tanečnej

21. augusta 2022 (nedeľa)
15:00 Päťdesiat rokov tanečného hnutia
– rozhovor s Ferencom „Tatom“ Novákom
a Andrásom „Taki“ Takácsom v Sacherovej
pivnici
16:00 Bábkové divadlo Fabók Mancsi

Letná prechádzka umením
Celodenný festival s názvom Letná prechádzka
umením zorganizovala ZUŠ F. Schuberta
v Želiezovciach 27. júna na Námestí sv. Jakuba.
Dopoludnie patrilo aktivitám a prezentácii školy
pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa miestnych
ZŠ. Okrem hudobného programu si mohli
vyskúšať tvorivé výtvarné a modelárske techniky,
tanečné a pohybové aktivity. Prezentoval sa aj
Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Popoludní
si záujemcovia mohli pozrieť koncert žiakov ZUŠ.
„Nápad organizovať tento festival vznikol pred
dvomi rokmi s cieľom priniesť umenie bližšie
k ľuďom. Ani tento školský rok sme si nemohli
vydýchnuť Ani tento školský rok sme si nemohli
užiť voľnosť pre pandemické obmedzenia, preto
sme pripravili túto prezentáciu v centre mesta.
Dnešný program sme navrhli tak, aby sme ukázali
toho čo najviac z vedomostí našich žiakov,“
povedala o podujatí riaditeľka ZUŠ Diana
Horváthová.
(ik)

v Detskom svete
18:00 Slávnostný galaprogram 56.
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu,
záverečná slávnosť
20:00 Koncert Ferenczi György a skupiny
Rackajam
Sprievodné podujatia: Cesta svetom
chutí a gastrotúra s prezentáciou regiónov,
Rozprávkový kútik, Popevky – kolíska,
trhovisko Palóc, dopoludňajšie rodinné
tanečné domy, prezentácie kníh, výstavy diel
remeselných majstrov, ochutnávka vína a
mnohé iné.
Želiezovský
Celoštátny
ľudovo-umelecký
festival je
podujatím s
medzinárodným
statusom CIOFF
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Prečítané leto - druhýkrát

Nemzetközi pályázatban a
Csemadok-alapszervezet

Mestská knižnica Želiezovce má počas leta pripravenú prázdninovú aktivitu pre deti s
názvom Prečítané leto. Do tohto projektu sa knižnica zapojila po druhýkrát. Cieľom je
motivácia detí k čítaniu a zároveň aj pomoc nezabudnúť vedomosti nadobudnuté v škole.
Stačí prečítať počas leta 4 - 6 kníh, ktoré slúžia zároveň aj ako oddych a dokážu všetko
naučené udržať v detských hlávkach. Odborné štúdie to potvrdzujú. V rámci tejto aktivity
sú pre deti v knižnici pripravené tvorivé dielne, vypočujú si obrázkovú rozprávku, v ponuke
majú zopár tipov na čítanie (nie je povinné využiť práve tie) a plagát Abecedy prečítaného
leta, do ktorého si môžu zapisovať a nájdu tam aj nápady na zábavné aktivity pre celú rodinu.
Celé leto je rozdelené do troch tém: O meste a mestečku, O tme a O pomoci a tieto majú
ešte týždenné podtémy. Každé dieťa si v knižnici dokáže nájsť vhodnú knihu, stačí len prísť.
Aktivita je každý pracovný deň od 12. do 14. hodiny až do konca augusta. Deťom prajeme
príjemné prázdniny a veľa oddychu s knihou.
(MsK)

Nyári séta a művészetben

címmel egész napos fesztivált
szervezett a Franz Schubert
Művészeti Alapiskola június
27-én a Szent Jakab téren.
Délelőtt az óvodások és
alsó tagozatos alapiskolások
tartottak
bemutatókat
és
foglalkozásokat.
A
zenei
program mellett különféle
képzőművészeti és modellező
technikákat
próbálhattak
ki, és mozgásfoglalkozáson
vehette részt. Bemutatkozott
a Büntetésvégrehajtó Intézet
is. Délután a növendékek
koncertét tekintették meg
az érdeklődők.
„Két évvel
ezelőtt született a rendezvény
ötlete, hogy közelebb hozzuk
a művészetet az emberekhez.
Idén sem lélegezhettünk fel a
járványügyi korlátozások miatt, ezért készítettük el iskolánk bemutatkozását ilyen formában.
A mai műsort úgy szerkesztettük meg, hogy a lehető legtöbbet mutassunk be növendékeink
tudásából” – számolt be az eseményről Horváth Diana igazgatónő.
(ik)

Iskolai sakkverseny

Nemzetközi pályázatban vesz részt a
Csemadok zselízi alapszervezete a Pontibus
Európai Területi Társulás (EGTC) Re-Start
akciótervének részeként. A projekt több
rendezvénye Zselízen valósult, illetve
valósul meg. A pályázatról Cserba Gabriella,
a Csemadok helyi vezetőségi tagja számolt
be. „A projekt, amelyben rajtunk kívül a
szalkai tájház, egy ipolydamásdi és egy
bernecebaráti egyesület vesz részt, több
tevékenységi területből áll. Az egyik terület
a mentálhigiénés előadások sorozata.
Összesen 8 előadást tartunk, az első
június végén volt a Magyar Házban. Egy
nagyelőadást a művelődési otthonban
tartunk, ahol Zacher Gábort várjuk
előadónak, kettő pedig más színhelyen
– Perőcsényben és Ipolyvisken – valósul
meg. Nyáron egynapos kirándulás
keretében ellátogatunk Bernecebarátiba,
Nagybörzsönybe és Ipolyszalkára. A
pályázat része a hagyományőrzés is,
ennek keretében majálist tartottunk, több
háznál májusfát állítottunk, Garamsallón
hagyományos szüretet, Ipolyszakálloson
szüreti
felvonulást,
Zselízen
karácsonyvárót szervezünk. Szeptember
17-én a helyi sportpályán tervezünk egy
nagyobb családi sportos rendezvényt,
gazdag programmal, amelyben a 100-tagú
cigányzenekar 5 zenésze, operetténekesek
és táncosok szerepelnek, este pedig
utcabált tartunk Hutai Péter és Forgács
Róbert közreműködésével.” A zselízi
projektfelelős hozzátetette, hogy a projekt
része egy gasztronómia tudástranszfer
is, amelynek keretében idősek tanítják
majd a fiatalokat hagyományos ételek
elkészítésére. A pályázat 45 800 eurós
költségvetésből valósul meg az Interreg VA program keretében.
(ik)

8→

Jutalmuk oklevél, érem, a győztes Chen Juan az iskolai sakkbajnok
címmel járó vándorserleget is elnyerte. A résztvevők csokoládét
és sakktriatlon-kiadványt kaptak. „Végig küzdelmes partikat
láthattunk, itt-ott egy-egy susztermattal tarkítva. Két forduló után
a résztvevők egymástól okulva bepótolták a hiányosságaikat, és a
továbbiakban nem fordult elő ilyen jellegű fölény” – jellemezte a
versenyt Machník János. Elmondta azt is, hogy a verseny során a
résztvevők további játékokkal is megismerkedtek: Shogi – japán
sakk, Starchess – magyarországi Polgár-sakk, Chess 960 – amerikai
Fischer-sakk, Hexasakk, francia sakk. „Némi vonakodás után az
új játékok iránti érdeklődés fokozódott. Olyannyira, hogy volt,
aki megfejtette a két lépéses hexasakk-feladványt is” – nyilatkozta
elismerően a játékvezető, aki a résztvevőket meghívta a zselízi sakkklub hetente szerda este hatkor a kultúrházban tartott edzéseire is.
(ik, foto: AI)
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2022. július–augusztus
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 €

30. 6. 2022
831 233,07 €

Záväzky voči dodávateľom

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

34 955,90 €

47 785,52 €

Dlhodobé investičné úvery

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 797 068,80 €

1 677 780,80 €

159,28 €

264,47 €

299,87 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

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

Az Optosan optika

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

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Fájó szívvel gondolunk
mi minden nap rátok,
s nem tudhatjuk,
odafentről ebből ti mit láttok.
Nem búcsuzunk, hisz szívünkben
megmarad a helyetek,
s reméljük, hogy egyszer majd
találkozunk veletek.

Obec Šalov vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským
– Alapiskola, Šalov č. 58. Požiadavky sú uvedené
na webovej stránke obce www.salov.sk. Termín
uzávierky prijímania prihlášok je 29. júla 2022.
Garamsalló község pályázatot hirdet a Garamsallói
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatói
állásának betöltésére. A követelmények a község
honlapján, a www.salov.sk weboldalon találhatók.
A jelentkezési határidő 2022. július 29.

aki 29 évvel ezelőtt
távozott közülünk,
valamint

i. Parák Lászlóra,
aki 14 éve hagyott itt
minket.
A gyászoló család

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

Služby Šarovce oznamujú obyvateľom,
že zber triedeného odpadu bude v
mesiacoch júl a august ráno od 5:00 hod.

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

Caplin, Julie: Hotelík na Islande (Grada 2022)
Keď ambiciózna Lucy príde o prestížnu prácu a je nútená prijať
pozíciu manažérky malého útulného hotelíka Polárna žiara na
Islande, netuší, že ju tam čaká veľké dobrodružstvo a poriadne
horúca láska.
Bykova, Anna: Samostatné dieťa alebo Ako sa stať lenivou
mamou (Ikar 2018)
Ako naučiť dieťa zaspávať vo svojej postieľke, upratovať hračky a
obliekať sa. Kedy treba dieťaťu pomôcť a kedy je lepšie ovládnuť
sa a nechať ho.
Džerengová, Petra Nagyová: Klára v Afrike (Slovart 2022)
Kláru čaká veľké dobrodružstvo. Spolu s mamou a Tity cestujú
do Afriky. Konečne uvidí všetky deti, o ktoré sa jej mamička
starala. A bude jej môcť dokonca pomáhať v ordinácii! Klára má
aj jedno veľké želanie: uvidieť živého leva.

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

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

id. Parák Lászlóra,

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

CENY

Fájó szívvel emlékezünk

(22-09)

Želiezovce - Svodov 121

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

MEGEMLÉKEZÉS
Hiányoztok drága lelkek,
kik már a menyben vagytok.
Ti sem gondoltátok, hogy magatok után
ilyen nagy űrt hagytok.

-

-

(22-05)

Položka
Zostatky na bankových účtoch

Ádám Veronika: Távolból őrzöm (Jaffa, 2020)
Edit az 1930-as években érkezik Amerikába. Pontosabban:
menekül. Az akkor már a háború felé tántorgó Európából,
Magyarországról, ahol orvosnak akart tanulni. Az Újvilág
számára nemcsak az új élet reményét jelenti, de magát az életet.
Nemere István: Tengernek fordítom lovamat (Urbis, 2020)
Kalandos sors jutott Máténak, egy szegény magyar kisnemes
fiának. A történet 1241-ben kezdődik, amikor a tatárok
megtámadják a Magyar Királyságot. A huszonéves fiatal férfinak
Béla király egyik lányát kell kimentenie a vad hódítók elől.
Gyöngyösi Katalin: Vár a bölcsőde! (Ringató, 2020)
Ha egy kisgyermek bölcsődés lesz, az egész család élete megváltozik. Minél többet beszélünk a „bölcsiről”, annál könnyebb
elfogadni a gyerekeknek az új környezetet, szokásokat, a még
ismeretlen felnőtteket és a társait.
Knihy sú z projektu Knižná paleta - Könyvpaletta.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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MEGHÍVÓ
A Csemadok Országos Tanácsa,
a Csemadok zselízi helyi szervezete
valamint a zselízi Tiszta Forrás Alap
tisztelettel meghívja Önt és családját
2022. augusztus 17-21-én Zselízen,
a városi parkban
megrendezésre kerülő

56. ORSZÁGOS
NÉPMŰVÉSZETI
FESZTIVÁLRA
„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak,
s a nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá.
Ha azonban csak az európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű népek,
de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni…..
Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent,
amit az európai művelődés nyújthat,
hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk
az európai művelődést.”
(Győrffy István, 1939)

Programtervezet
2022. augusztus 18. (csütörtök)
20:00 A beszélő köntös - a Komáromi Jókai Szinház zenés színházi
adaptációja Mikszáth Kálmán regénye alapján
A Csemadok–bérlet meghirdetése
2022. augusztus 19. (péntek)
19:00 az 56. Országos Népműveszeti Fesztivál nyitó ceremóniája
19:30 Vendég a háznál.... külföldi együttesek közös műsora
Folk Dance Ensemble „ZORA”, Szerbia és az
IZNIK Folk Dance Ensemble, Törökország előadása
20:00 Bordalok – Gál Tamás Villon estje a Sacher Pincében
20:00 Nagy Csomor András és zenekara-lemezbemutató koncert
21:30 Hazai Esszencia – Generáció Táncegyüttes műsora
2022. augusztus 20. (szombat)
19:00 Vendég a háznál.... külföldi együttesek műsora
20:00 a budapesti Söndörgő zenekar koncertje
20:30 Szerelmünk Sisi- Gubík Ági önálló estje a Sacher Pincében
21:00 Táncpódium avagy Miénk itt a tér! - a Szlovákiai Magyar
Néptáncosok Szakmai Minősitő Gálaműsora
2022. augusztus 21. (vasárnap)
15:00 Ötvenéves a táncházmozgalom – beszélgetés Novák Ferenc
„Tatával” és Takács András „Takival” a Sacher Pincében
16:00 Fabók Mancsi Bábszínháza a Gyermekvilágban
18:00 az 56. Országos Népművészeti Fesztivál ünnepi gálaműsora,
záró ceremónia
20:00 Ferenczi György és a Rackajam koncertje
Kísérő rendezvények:
Ízutazás és gasztrotúra a régiók bemutatkozásával, Mesekuckó, Dúdolóringató, Palóc Piactér, délelőtti családi táncházak, könyvbemutatók,
kézművesmesterek kiállítása, borkóstoló és számtalan más

2016-ban azt mondtuk, megvalósítani kívánt célunk az
50. jubileumi rendezvény méltó megünneplése. Célunkat
túlteljesítettük, remélni sem mert látogatottságot és érdeklődést
értünk el. Ez évben immár ötvenhatodik alkalommal kerül
megrendezésre az Országos Népművészeti Fesztivál (ONF),
amely sokszínű programkínálatával várja a Zselízre látogatókat,
a Városi (Schubert) parkban erre az alkalomra kialakított
sokadalmi tereken. A Garam-menti fesztivál több intézmény
és szervezet közös összefogásával valósul meg 2022. augusztus
17–21. között.
A festői környezetben, az Esterházy-kastély tövében megrendezett
sokadalom a nevéhez illően nemcsak egy fesztivált foglal
magába. Kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik
identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen van
Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti
lelőhelyein, továbbá az irodalomban, a művészetekben és a
bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik a gyerekként
megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott
ismeretek, a hagyományos ételek és a filmek, amelyekben
magunkra ismerünk.
Az ONF a Felvidék magyar nemzetiségű lakosainak legnagyobb
országos seregszemléjévé nőtte ki magát, az ország kimagasló
szakmai rendezvénye lett!
2018-as év mérföldkövet jelent a fesztivál életében, hiszen
felkerült a CIOFF (International Council of Organizations of
Folklore Festivals and Folkart) világfesztiválok listájára. Az
1970-ben alakult 93
nemzeti
tagországot
számláló világszervezet
több
mint
264
v ilágfesztiváljával
egyedülálló
szerepet
tölt be a tagországok
hag yományos
ku ltúr áj ána k
m e g i s m e r te té s é b e n
és népszerűsítésében,
elősegítve
ezzel
az UNESCO kulturális sokszínűség és a szellemi örökségre
vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglalt célkitűzéseinek
megvalósítását.
A zselízi Országos Népművészeti Fesztivál CIOFF nemzetközi
státuszú fesztivál
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Újdonságok a teniszpályákról
Az Euro Energy Slovakia Želiezovce
Teniszklub már 5. éve szerepel a II.
liga nyugati csoportjában a férfiak
kategóriájában. Az idei szezonban az utolsó,
6. helyen végzett, 5 pontot szerezve, miután
öt vereséget szenvedett. „A csapatban sok
a fiatal játékos, és a bajnokságban nagyon
erős csapatok szerepelnek. Ráadásul két
játékosunk hosszabb időre külföldre távozott,
és többen sérülésekkel bajlódtak” – értékelte
röviden az idényt a csapatvezető Michal
Plešinský. Hozzátette: nem tudják biztosan,
a következő szezonban melyik versenyben
folytatják a szereplést. Ha adottak lesznek a
feltételek, maradnak a II. ligában, ellenkező
esetben kerületi szinten folytatják.
A bajnokságon kívül a zselízi teniszpályákon
különféle tornákat is rendeznek. Június 25-én,
Tenisz, II. liga - nyugat, férfiak
1. TK Dúbravka BA (A)
5 5
2. TK Tlmače (A)
5 4
3. TC Matúškovo (B)
5 3
4. TK Spartak Komárno
5 2
5. TK Slovan Galanta
5 1
6. TK EES Želiezovce
5 0

0
1
2
3
4
5

szombaton
az
EES
Holding Cup jubileumi
20. évfolyamát rendezték
meg, amelyen 10 páros
szerepelt. A tornát a
hazai Ján Mišík—Gabriel
Bombicz páros nyerte
meg. További tornákat
július 16-án és szeptember
3-án tartanak, valamint
szeptember
végén
rendezik meg Burčiak
Cup címmel a párosok
tornáját.
Jó hír a klubban, hogy
alakul
a
fiatalabb
diáklányok csapata, amely akár már jövőre
bekapcsolódhat a versenyekbe. Júniusban a
lányok részt vettek a tíz éven aluliak
Gyermek Davis Cup és a Fed Cup
23:12 10
versenyén
Nagytapolcsányban.
24:11
9
Öt csapat közül a zselízi diákok
17:18
8
a negyedik helyet szerezték meg
19:16
7
a
következő
összeállításban:
16:19
6
Natália
Hegedűšová,
Nela
6:29
5
Hegedűšová, Lily Hegedűšová

A polgármester serlegéért versenyeztek

Június 18-án a zselízi Magnum Sportlövész Klub lőterén tartották a polgármester serlegéért
kiírt pisztoly-háromtusa versenyt. A tornára 29-en neveztek be, akik kisöbű és nagyöbű pisztoly
és revolver versenyágban 25 méteres távon 10 lövést
adtak le 50/20-as céltáblára (P 135, SČS 1 - papagáj).
Négy kategóriában versenyeztek: férfiak, nők, szeniorok
A, szeniorok B.
Kiskaliberű lövészetben a férfiaknál a zselízi Jozef
Hubert győzött 301 találattal, a második helyen
Tóth Kurucz Endre végzett 278 ponttal, harmadik a
párkányi Varga György lett 273 ponttal. A nőknél a
nagysurányi Adriana Nosianová nyert 267 találattal
az ipolyszakállosi Urbán Annamária előtt. A szeniorok
A versenyében a handlovai Stanislav Laluha nyert 290
ponttal a 278 találatot elérő lontói Svanczár László
és a surányi Richard Nosian előtt. A szeniorok B
kategóriájában Milan Vrábel nyert 264 ponttal, semmit
nem öregedő csapattársa, Benke András előtt, aki 251
pontot ért el. Harmadik helyen a garamkelecsényi Ján
Maturkanič végzett 249 találattal.
Nagykaliberű lövészetben a párkányi Varga György nyert 263 ponttal, megelőzve Tóth
Kurucz Endrét, aki 256 pontot ért el, hasonlóan a harmadik Jozef Huberthez. A nőknél
Adriana Nosianová győzött 249 ponttal, Urbán Annamária előtt, aki 175 pontot ért el. A
szeniorok A kategóriájában Stanislav Laluha nyert 304 ponttal Svanczár László előtt, aki
291 ponttal zárta a versenyt, őt Richard Nosian követte egy ponttal lemaradva. A szeniorok
B kategóriáját Benke András nyerte 268 találattal, utána az ipolysági Csala Ferenc (255
pont), majd Milan Vrábel (251 pont) következett. A 2022-es verseny összesített győztese a
304 pontot elérő, és ezzel a zselízi polgármester serlegét elnyerő Stanislav Laluha lett, aki a
handlovái ŠSK csapat tagja.
(LV)

és Milada Horanská. Edzőjük Alexander
Bubák, aki a Zselízen 25 gyermekkel
foglalkozó BUBO tenisziskolát működteti.
A tenisziskola egész évben tart toborzást,
és július 11—15-én nyári tenisztábort
szervez gyerekeknek. A tenisziskolába vagy
a táborba a hét minden napján 8-tól 20 óráig
nyitva tartó teniszpályán, ill. a 0915 667 401
telefonszámon lehet jelentkezni.
(ik, foto: TK EES Želiezovce)

L A B DA R Ú G Á S
V. liga V. liga – felnőttek – délkelett
Želiezovce – Mužla 0:4 (0:3), Vida 2, Pathó
Komjatice – Želiezovce 7:1 (2:1), Krehák 3,
Garay, Trebuňa, Holík, Barta – Víglaš
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Zl. Moravce B/Vráble 3:5 (1:3),
Beňo, Ilko, Pompos – Kapitančík, Ivanička,
Hudec, Zölder, Lauro
Kalná – Želiezovce 4:3 (3:2), Ujhelyi,
Szolcsánszky, Bielik, Mikovych – Pompos
2, Benko
III. liga – dél, diákcsapat
Želiezovce – Šahy 3:2 (1:1), Balázs, Bahorec,
Varga – Menyhárt 2
V. Meder – Želiezovce 4:1 (3:1), Nagy,
Lelovics, Raik, Juhász - Németh
III. liga – dél, kölyökcsapat
Želiezovce – Šahy 3:7 (1:5), Lakatoš,
Konopková, Gáloš – Kékesi 3, Cellaho,
Hlbočan, Bodzsár, Urblík
V. Meder – Želiezovce 6:2 (4:1), Rojko, Forró,
Pálfi, Kovács, Patócs, Tánczos – Pásztor,
Lakatoš
(ik)
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Vincze Dóka Krisztián harcban a bajnoki címért
A múltban elért számos siker után a zselízi
gokart versenyző az idei idényben is remek
teljesítményt nyújt. Két egymást követő
évben is bizonyította, hogy kategóriájában
Szlovákia legjobb versenyzője, hiszen

eredményeivel a szlovák válogatottságot
kiharcolva a világbajnokságon való részvételt
is kivívta magának. Sajnos mégsem vehetett
részt a vb-n. „A 2020-as portugáliai vb-t
a koronavírus járvány miatt lemondták,
2021-ben a bahreini vb-re pedig
anyagi okok miatt nem utazhatott
ki. Mindezek ellenére idén is azért
harcolunk, hogy megszerezzük
a szlovák bajnoki címet, és ezzel
együtt a vb-részvételt” – mondja
Krisztián edzője, Dóka Lajos. A
Morva Kupa és a szlovák bajnokság
(MP+MSR) sorozatában az eddig
elért eredmények alapján megvan
erre minden esély, még ha anyagi
okokból mindeddig nem is
biztosított a versenyidény mind a
hét futamán való részvétele.
Az első futamot Dióspatonyban
a
Slovakiaringen
rendezték

áprilisban a Szlovák Kupa részeként. Bár
csupán a versenyszezonra való egyfajta
felkészülésnek tekintette, a zselízi versenyző
megnyerte a versenyt. A második versenyen,
amelyet május elején szintén a Slovakiaringen
tartottak az MP+MSR sorozat keretében,
Krisztián az összesített első helyen végzett,
hiszen a három futamból kettőt megnyert,
a harmadikon a második helyen végzett.
Az osztrák Bruckban megtartott júniusi
verseny nem sikerült az elvárások szerint. Az
első két futamban önhibáján kívül balesetet
szenvedett, a harmadik futamban az utolsó
helyről indulva a 20-as mezőnyben végül a
12. helyen ért célba. Július elején a csehországi
Třinecben Krisztián a három futamban két 2.
és egy 5. helyet szerzett, amivel összesítésben
az első helyezést sikerült megszereznie,
nagy örömet szerezve ezzel az éppen a
születésnapját ünneplő edzőjének.
(ik, foto: FB VDK, Edit és Sara Pokorna)

A Szlovákiai Horgászszövetség Zselízi Helyi Szervezete május végén
nemzetközi sikert ért el. Május utolsó hétvégéjén a magyarországi
Szécsényben részt vettek az Ipoly Kupa horgászverseny XXXIX.
évfolyamán. A férfiak csoportja – Dániel Attila, Dulai János,
Adrian Pustai, Szusztor Péter, Tadeáš Valkovič összetételben – a 6.
helyen végzett. A nők kategóriájában Fuxhoffer Tünde megnyerte
a versenyt. Gratulálunk!
(ik, fotó: Horgász Szövetség, Zselíz)

Iskolai sakkverseny

Júniusban 17. alkalommal rendeztek iskola sakkbajnokságot a
zselízi magyar alapiskolában. Első ízben tartották nyáron, korábban
karácsonyi versenyként rendezték meg. Ahogy Machník János
játékvezető elmondta, statisztikái szerint az eddigi évadokon
összesen 143 tanuló vett részt a tornán.

A 16 résztvevő négy csoportban kezdte a küzdelmeket, a csoportelsők
bejutottak a döntőbe, míg a további helyezettek egymást közti
partikkal döntötték el az 5–8., 9–12. ill. 13–16. helyezés sorsát.
Chen Juan, Jasák Kevin, Raj Krisztián és Kapuszta Barnabás jutott a
döntőbe, akik a körmérkőzések után ebben a sorrendben végeztek.
→11

Időskorúak sportversenye
zselízi sikerekkel

Május 19-én tartották az időskorúak járási sportversenyét,
amelyen városunk magasabb korcsoportos sportolói is
sikereket értek el. A Szlovákiai Nyugdíjasegylet által
szervezett közkedvelt rendezvényt minden évben másmás településen rendezik meg. Az idei, Garamszőlősön
megrendezett sportjátékokon 165 időskorú sportoló mérte
össze képességeit hét sportágban és több korcsoportban.
A résztvevők 50 (nők) és 60 (férfiak) méteres futásban,
gránátdobásban, kosárra dobásban, kapura rúgásban,
sportlövészetben és asztaliteniszben versenyeztek 70 év
alatti, illetve feletti kategóriában.
A 70 év alatti nők 50 méteres futásában Bitter Valéria az
első helyet, a 70 év alatti férfiak 60 méteres futásában
Nagy Tibor a második helyet, a 70 év alatti nők
sportlövészetében Köpencey Margit a harmadik helyet
szerezte meg.
(forrás: Slovenská brána, feldolgozta: ik)
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Új szolgáltatások
létesülhetnek a
városközpontban

A Béke utcai üzletközpont mögötti szabad területen a közeljövőben új
objektum épülhet egészségügyi és szociális kihasználtsággal. Ahogy
arról lapunkat Juhász András polgármester tájékoztatta, a ZaMED
mentőszolgálat, amely Zselízen a gyorsmentő-állomást üzemelteti,
saját létesítmény felépítését fontolgatja. „Azt tervezik, hogy a
jelenlegi, Posta utcai bérleményből új, saját tulajdonú helyiségekbe
költöznének. Új, 15 ember foglakoztatására alkalmas épületet
emelnek a gyorsmentő szolgálatnak. Ezen a területen egyébként a
múltban egészségügyi központ építését terveztük, a tervezetet már a
városi képviselő-testület is jóváhagyta” – nyilatkozta a polgármester.
Hozzátette, hogy a létesítmény szomszédságában majd egy 30
önálló szobával rendelkező gondozóközpont épülhet. A terület
iránt egy konkrét befektető érdeklődik, amely Liptószentmiklóson
és Stubnyafürdőn (Turčianske Teplice) valósított már meg hasonló
projekteket állami támogatással.
(ik)
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Folytatódik a templom restaurálása
A Szent Jakab-plébániatemplom felújítási munkálatainak folytatását
érintő pályázat sikeres volt, az e téren elért eredményekről tájékoztatott
Csonka Ákos képviselő. A templom restaurálása folytatódhat,
köszönhetően a 18 ezer eurós anyagi támogatásnak. „Ebből az összegből
szakszerűen felújítják a szentély középkori faragott kőelemeit. Az elmúlt
időszakban több mint 50 ezer eurós támogatást kaptunk a freskók
és a templom középkori részének restaurálására, valamint hasonló
összeget az SZK Kulturális Minisztériumától a templom külső részének
helyrehozatalára” – tette hozzá a képviselő.
(ik)

Rászorulókon segítenek az
óvodás absztrakt művészek

A Hopsasa óvoda kreatív módon felfogott művészeti teljesítménnyel
hívta fel magára a figyelmet a Kis zsiráfok csoportjában szakmai
gyakorlaton levő óvónők kéthetes tevékenysége alatt. Ebben Bordán
Katalin korábbi, absztrakt művészettel kapcsolatos tapasztalatait
használták ki, aki a gyerekeknek bemutatta Jackson Pollock festőművész
tevékenységét és action painting (akciós festészet) technikáját. „A
technika lényege a festék spontán spriccelése, fröcskölése, öntése,
amelynek lényege maga a festés aktusa, mintsem a kész mű maga.
Ezt a technikát a gyerekek gyorsan elsajátították, az alkotás elbűvölte
őket. Nem szabtak gátat fantáziájuknak, és a művet saját elképzeléseik
szerint egészítették ki. A kész alkotást Kanyuk József közreműködésével
felajánlottuk az Art for Help jótékonysági árverés céljaira. A legközelebbi
árverés előtt kiállítják, majd az aukción elárverezik, a bevételt pedig
jótékonysági célokra fordítják” – tájékoztatta lapunkat a garammikolai
Hopsasa óvoda igazgatónője. Adamček Margaréta hozzátette, hogy
Bordán Katalin kezdeményezésén felbátorodva a Bagócsi óvónő vezette
Kis zebrák csoportja is ihletet kapott. Ők is kipróbálták a modern
művészeti alkotást, és az így született képet Kanyuk József segítségével
felajánlották a jótékonysági árverés céljaira.
(ik)

„A restaurálási munkák folytatódnak a plébániatemplomban is.
Ezúttal a gótikus kőfaragványokat, oszlopokat, oszlopfőket és
boltíveket restaurálják a szentélyben. Ezzel befejeződik a templom
középkori részeinek restaurálása” – tájékoztatott a templom felújítási
munkálatairól Stanislav Illéš esperes a zselízi egyházközség közösségi
oldalán.

A Štúr utcai létesítmény
átépítése idén elkezdődik

A Štúr utca 15. szám alatti, egykori művészeti alapiskola épületének
átépítésére kapott vissza nem térítendő támogatás már megérkezett,
de az előkészületi fázisban adódott különféle akadályok miatt idén
a munkálatoknak csupán kisebb része valósulhat meg. „Pályázaton
nyertünk anyagi támogatást, de állandóan problémák merülnek
fel a megvalósítás kapcsán. Mindenesetre ezt a beruházást
megvalósítjuk, a gyerekek már nem maradhatnak az Sznf utca 9.
szám alatti helyiségekben” – mondta Juhász András polgármester.
Hozzátette, hogy idén a tervek szerint csak a nyílászárókat cserélik
ki, a többi munkát a következő évben végzik el. A létesítmény
rekonstrukciója, óvodává és bölcsődévé történő átépítése a város
szélesebb körű koncepciójának része. „Alapfilozófiánk, hogy a
művészeti alapiskola a rekonstrukció után beköltözik a kastélyba,
az Sznf utca 9. szám alatti óvodát átköltöztetjük a Štúr utca 15.
szám alá, ahol bölcsődét is létesítünk. Az Sznf utcai konyha még
egy ideig működni fog, azonban fokozatosan áttérünk az iskolai
konyhákra, amelyek majd biztosítják a város szükségleteit e téren.
Az Sznf utcai üresen maradt területet, ami a területfejlesztési
tervben polgári célú felszereltségként szerepel, felajánljuk szociális
létesítménynek.”
(ik)
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A pályázatok haladnak, ám várhatóan többe
kerülnek majd. Elsősorban a kastélyfelújítás
„A hosszú ideje várt pályázatok végre
elindultak. A kastélyon áprilisban kezdődtek
el a munkák, a csatornahálózat munkálatai
az első júniusi héten indultak. Ezek jó
hírek, ám a mai viszonyok közt azzal is
számolnunk kell, hogy többletköltségek

Sári-patak – nem
olyan egyszerű...

A Zselízen keresztül folydogáló patak medrét és
partjait hosszú ideje sűrű növényzet lepi el. Ezzel
kapcsolatban gyakran merül fel a kérdés: nem
lehetne ezzel valamit kezdeni?
Sokan a várostól várják a beavatkozást. Ám
a kérdéses terület nincs az önkormányzat
tulajdonában, amely így nem végezhet ott
tevékenységet. A fenntartó sem teszi, az
eredményt pedig láthatjuk.
Az elégedetlen lakosok gyakori témájához
sajátságos módon próbáltak hozzáállni a patak
melletti házak tulajdonosai. Június végére önkéntes
munka keretében szerették volna kitisztítani patak
közeli szakaszát. A városvezetés üdvözölte a
kezdeményezést, és segítséget is kilátásba helyezett
az összegyűjtött növényzet elszállításának
formájában. A kezdeményezők jóhiszeműen
a fenntartónak is jelezték szándékukat. Illetve
a mederszabályozást végző Hydeomeliorácie
állami vállalatnak A cég válasza lehangoló
volt: a mederben csupán a ők végezhetnek
beavatkozásokat mintavételt és annak elemzését
követően. Ám idén ez már nem reális.
A potenciális önkéntesek azt is kinyomozták,
hogy semmi esetben sem éri meg számukra saját
kezdeményezésből megtisztítani a patakmedret,
ugyanis büntetőeljárás indulhat emiatt ellenük.
És ez már nem játék. Ezért hát a közösségi munka
június végén nem valósult meg, és valószínűleg
belátható időn belül nem is tartják meg.
Hogy mégsem legyen az ügy ilyen egyszerű,
meghallgattunk egy ellenvéleményt is. Ha ugyanis
teljesen eltávolítanák a vegetációt a patakból,
a betonmederben a víz gyorsan felmelegedne,
ami nem tenne jót a vízi élőlényeknek. A
sűrű növényzet védi a vizet a napsütéstől és a
felmelegedéstől, fedezéket nyújt a halaknak és
egyéb élőlényeknek.
Persze ez nem érinti a patakpartot, amelynek
fenntartója a Povodie Hrona. A kezelő
passzivitásáról lapunk múlt havi számában a
városi hivatal osztályvezetője számolt be.
A patakot érintő felelősség kérdése tehát
bonyolultabb. Ennek eredményeként azonban
olyan helyzet alakult ki, mintha nem több
felelőse lenne a pataknak és környékének, hanem
egyetlenegy sem.
Levicky László

léphetnek fel. Ezért minden cent kiadását jól
meg kell fontolnunk” – jelentette ki Juhász
András polgármester. Hozzátette, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítására
folyósított több, mint 7 millió eurós összeget
a licit során 5,3 millió euróra csökkentették.
A kivitelezú már jelezte, hogy a kastély
felújításának során is megemelkedett
beruházási költségekkel kell számolni. „A
projekt során akár 300 ezerrel – lehet hogy
többel is – növekedhetnek a költségek. Ezért
a város minden pénzügyi döntését a már

egyes részeinek szükségessé vált statikai
megerősítése idézte elő. Elsősorban a
födém egyes részeit, a boltíveket, valamint
az ajtónyílásokat kellett megerősíteni. Ezek
állapota szinte sokkolta a kivitelező vállalat
szakembereit, amikor először járták be a
terepet; az ajtónyílások felett hiányoztak a
megfelelő méretű áthidalások, és a födém
egyes omladozó (a nyilvánosságtól elzárt)
részeinek alátámasztása sem volt elégséges.
Ilyen állapotban a bontási munkálatok
során beomolhattak volna, ezért a statikai
megerősítés elkerülhetetlen volt a
munkabiztonság
szempontjából.
Ugyanakkor ez a tevékenység nem volt
a projekt része, ezért többletköltséget
jelent, amelyet a városnak saját
forrásból kell kifizetnie.
A költségnövekedés további oka a
födém rögzítő acélszerkezetének
az eredeti elképzeléstől nagyobb
mértékű megerősítése. Mivel a
tetőteret beépítik, és a művészeti
alapiskola céljaira szolgál majd, amit
a polgármester elmondása alapján
a nyitrai műemlékvédelmi hivatal is
jóváhagyott, a födémet, azaz a tetőtér
Az építőanyag egy része már az építekzés színhelyén van.
talaját a tervezettnél jobban meg
Az acélszerkezetre július elején még mindig vártak; nem
kell erősíteni. Az eredetileg tervezett
csak drágább, hiánycikk is lett...
15 tonna acél helyett kb. 20 tonnát
kell majd felhasználni. Ám ennek
leszerződött uniós pályázatok figyelembe
vételével kell meghozni” – jelentett ki a köszönhetően a város értékes helyiségeket
nyer, amelyek különben kihasználatlanul
polgármester.
A
kastélyfelújítás
során
jelentkező maradtak volna. Amennyiben ugyanilyen
többletköltséget egyrészt a fűrészáru kiterjedésű termeket kellene építeni, az
és az acél piaci árának robbanásszerű összehasonlíthatatlanul nagyobb költségekkel
Levicky László
növekedése, másrészt pedig a kastély járna.

Júliusban előremozdult a patakpart rendbentartásának ügye. Az önkormányzat sürgetését
meghallgatva a fenntartó megkezdte a Sári-patak partjainak kaszálását.
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geotermikus forrás
lobbi a múltban elérte, hogy bonyolultabb
legyen az ilyen rendszereket bekötni a
távfűtésbe. „El kellene hárítani ezeket az
akadályokat, hiszen a geotermikus energiát
nem kell importálnunk, Szlovákiában óriási
potenciál van éppen a fűtési problémákkal
terhelt területeken.” Hozzátette, hogy
az egyik elemző cég szerint 2021-ben 7
milliárd eurót fizettünk ki Oroszországnak
fosszilis
tüzelőanyagokért,
miközben
a megújuló energiaforrások területén
található
bürokratikus
akadályok
felszámolásával ennek az összegnek egy
része itthon maradhatott volna.

Hiányzó pénzügyi támogatás
A geotermikus energia uniós szinten történő
támogatásáról a Bizottság energiaügyekért
felelős biztosa, Kadri Simson is biztosított,
aki szerint ez a fajta energiaforrás
pótolhatatlan szerepet játszhat főleg a
hőelőállításban, ám nagyon hasznos lehet
a villamosenergia-gyártásban is. Ebben a
szellemben tervezik a megújuló erőforrások
európai irányelveinek módosítását is. A
megújuló források arányának növelésével – és
azon belül a geotermikus energia szerepéről
– az SZK gazdasági minisztériuma által a

2021–2030-as évekre kidolgozott Integrált
energia- és klímaterv is foglalkozik. Ami
hiányzik mind európai, mind nemzeti
szinten, azok a konkrétumok. Például
pénzügyi
támogatási
mechanizmusok
indításáról. A Slovgeoterm tanulmánya
szerint a zselízi geotermikus beruházás
30 év után sem térülne meg vissza nem
térítendő támogatás hiányában. „A projekt
20 éves diszkontált megtérüléséhez a
pesszimista forgatókönyv esetén legalább
96 százalékos támogatásra, az optimista
variáns szerint legalább 48 százalékos
támogatásra lenne szükség. A kedvezőtlen
gazdasági kilátások oka a geotermikus
forrás viszonylag alacsony energetikai
potenciálja, valamint a meglehetősen magas
beruházás feltétele” – állította Oto Halás.
A Slovgeoterm képviselője megjegyezte:
a pénzügyi elemzés eredményeit az is
befolyásolta, hogy a távhőszolgáltató
a földgáz mellett a jelentősen olcsóbb
biomasszát is nagy mértékben használja
fűtőanyagnak. Tegyük hozzá, hogy a földgáz
jelenlegi ára és a szolgáltatás lehetséges
rizikói mellett a megtérülési modell
valószínűleg teljesen más eredményt hozna,
nem beszélve arról, hogy a forrás vizsgálati

mélyítése új paraméterekkel szolgálhatna a
terület geotermikus potenciálját illetően.
Ám ehhez is beruházóra vagy vissza nem
térítendő támogatásra lenne szükség.
Michal Mašek, a geotermikus beruházások
egyik legjelentősebb hazai vállalatának, a
PW Energy projektmenedzsere blogjában
nemrég arról írt, hogy a hazai geotermikus
lehetőségeinek kiaknázásának legnagyobb
problémái közé a hiányzó uniós pályázatokat,
valamint a nem létező hazai közvetlen
pénzügyi támogatást sorolta, miközben az
országnak átlagon felüli adottságai vannak e
tiszta energia felhasználására. „Szlovákiának
először is el kellene hárítania a bürokratikus
akadályokat, ezt követően pedig meg kellene
határoznia
energetikai
stratégiájának
prioritásait. Ennek kulcsszerepe lehet mind
a fosszilis energiaforrástól való függőség
csökkentésében, mind pedig az ország
energetikai önellátásának és biztonságának
növelésében. Most a végrehajtó szerveknek
kell lépniük. Léteznek tervek Szlovákia
energiafüggetlenségének
erősítésére,
elég lenne, ha megfelelő feltételeket
biztosítanának nekik a megvalósításra”
– tette hozzá a szakember.
Levicky László

Készül a város fejlesztési programja

A fejlesztéshez mindenki hozzájárulhat – pl. kérdőív kitöltésével
Az utóbbi időben hathatós munka folyik
Zselíz város gazdasági és szociális fejlesztési
programja 2021—2027 megvalósításán. A
város alapvető fejlesztési dokumentuma
az önkormányzat jelenlegi helyzetének,
terveinek
és
szándékának
elemzése,
valamint a város helyi szervezetei és

A munkacsoportok májusban és június
tanácskoztak, nyáron is folytatják a munkát
lakosai szükségletei alapján meghatározza a
kulcsfontosságú területek fejlesztésének fő
céljait. „A dokumentumot külső beszállító
készíti, de a munkák nem elhanyagolható
részét – az adatok beszerzését, a szükségletek

feltérképezését, a konkrét javaslatokat, a
helyi viszonyok, adottságok kiértékelését, a
fejlesztést lehetségesen gátló tényezőket –
helyi szakemberekből álló munkacsoportok
végzik. A gazdasági és szociális fejlesztési
program megalkotásának folyamatában
három munkacsoport vesz részt: gazdasági,
szociális és környezetvédelmi. Ezek
a csoportok rendszeresen találkoznak
és
egyeztetik
tevékenységüket”
– tájékoztatott a dokumentum
előkészületeiről Denisa Majtánová,
a Zselízi Városi Hivatalnak a
programalkotás
munkáinak
koordinálásával megbízott referense.
Hozzátette: annak érdekében, hogy
minél átfogóbb képet alkothassanak a
polgárok, a helyi szervezetek és cégek
közepén képviselőinek véleményéről, kérdőíves
felmérést is készítettek. „A kérdőíveket
két csatornán keresztül juttattuk el az
érintettekhez: az interneten és fizikailag,
papírformában. A kérdőívek kitöltésében
sikeresebbnek bizonyult az online forma,
ami a város weboldalán és a szociális hálón
is elérhető. Ezeken a felületeken az első

héten közel 300-an töltötték ki a kérdőívet.”
A kérdőív tartalmaz nyitott kérdéseket is,
amelyekre a polgárok szabadabb formában
válaszolhatnak,
javaslatokat
tehetnek
a fejlesztési területeken vagy konkrét
projektek, beruházások esetében. A tervezett
intézkedések és beruházások véglegesítésekor
a fejlesztési programba bekerülhetnek a
kiértékelt kérdőívekben szereplő javaslatok
is, ezért érvényes, hogy a városfejlesztéshez
végső soron mindenki személyesen is
hozzájárulhat.
(ik)
A Zselízi Városi Hivatal felhívja a polgárok,
szervezetek, társaságok, cégek képviselőinek
figyelmét, hogy továbbra is részt lehet
venni a kérdőíves
felmérésben.
A
kérdőívek elérhetők
a városi hivatalban,
a
munkaügyi
hivatalban, az orvosi rendelőintézet
várótermeiben, de
online formában
is, pl. a város honlapján (a mellékelt QRkód leolvasásával).
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Energiafüggetlenség és a zselízi
Nemcsak
itthon,
egész
Európában
foglalkoztatja az embereket az orosz
földgáz felhasználásának kérdése, az
energiafüggőségből kivezető utak, valamint
az
energiaforrások
diverzifikálásának
lehetőségei. A szakértők és a politikusok
is egyetértenek abban, hogy hosszú távon
szükséges biztosítani az orosz földgáztól
való függetlenedést. Kisebb az egyetértés
abban a kérdésben, hogy ezt azonnal vagy
fokozatosan tegyük-e, biztosítva az egyéb
forrásokból megszerzett földgáz alternatív
útvonalait, avagy a szükséghelyzetet a zöld
energiák felhasználására való gyorsabb
átmenet lehetőségeként fogjuk-e fel.

Az Európai Bizottság készíti az orosz
földgáztól való függőség fokozatos, végül
teljes felszámolásának tervét, amelyet az
EU-nak 2027-ben kellene elérnie. Az orosz
földgázt felváltó megújuló energiaforrások
között ennek tekintetében helyet kaphat az
eddig háttérbe szoruló geotermikus energia
is, amelyről ebben az összefüggésben egyre
több szó esik. Paradox módon a jelenlegi
kedvezőtlen helyzet új lehetőségeket
nyithat Zselíz város hosszú évtizedek óta
dédelgetett, a korábban feltárt hőenergiaforrás kiaknázására irányuló terveinek
megvalósításában.
A zselízi potenciál
Geofizikai, geológiai
és
szeizmikus
kutatások már 1956 és 1970 között folytak
a régióban. 1989 novemberétől 1990
márciusáig az Unigeo Ostrava végezte a
HGŽ-3 elnevezésű geotermikus fúrást
916 méter mélységig. Az ismeretek és a
feltárás elemzéseinek hasznosítására már
nem került sor a társadalmi és gazdasági
változások miatt. Hosszú évek óta áll
lezárva az elemző hévízforrás, csak a város
jelenlegi vezetése próbált tevékenységet

kifejteni e téren, amikor 2018-ban a
pozsonyi Slovgeoterm Rt-nél megrendelte
a geotermikus forrás hasznosíthatóságának
geológiai, technológiai és gazdasági
elemzését. Természetesen a kb. 20 ezer
euróból kivitelezett tanulmány nem
járt komolyabb kutatással. A kivitelező
ügyvezetője az eredmények bemutatásakor
megerősítette, hogy az elemzés kidolgozása
során a korábban meglévő adatokból
indultak ki, nem végeztek kutató fúrásokat,
sem anyagelemzést. Oto Halás hangsúlyozta:
a forrásból nyert víz összetétele nem
tenné lehetővé, hogy a hő kinyerése után
a természetbe engedjék vissza, mivel
viszonylag
magas
a radontartalma. A
tanulmány
szerint
a megoldást egy
új, mélyebb furat
jelentené, a már
meglévőt pedig a
víz mélybe való
visszajuttatására
használnák. Hasonló
okok
miatt
a
hőleadás hőcserélők
segítségével
történne. A vállalat
három megvalósítási
forgatókönyvön
gondolkozott a víz hőmérsékletétől, a
forrás hozamától, pályázati források
elérhetőségétől és további, jelenleg csak
részben ismert tényezőktől függően. A
Slovgeoterm képviselője hozzátette, hogy a
forrás vizsgálati célból való továbbmélyítése
kb. 300 ezer euróba kerülne.
Európai perspektívából
Persze, ez az árszint 2018-ban volt érvényes,
ma már jóval magasabb lenne. A városnak
tehát a vizsgálati fúráshoz is vissza nem
térítendő támogatásra lenne szüksége,
nem beszélve a forrás kiaknázásáról. Ám
amíg kormányszinten, de az Európai Unió
struktúráiban is a geotermikus energia
hasznosításáról korábban szinte alig esett
szó, az utóbbi időben egyre nagyobb
figyelem övezi ezt a tiszta energiát.
„A geotermikus energia a megújuló
energiaforrások perspektív területe, és
Szlovákiában óriási hasznosítási potenciálja
létezik. Kassán már hosszú ideje készítik
elő azt a hőerőművet, amely geotermikus
forrásból az egész város hőellátását
biztosítani tudná. Ilyen forrásokat bőven
találnánk Dél- és Nyugat-Szlovákiában.

Az európai parlamenti bizottságomban is
igyekszem elérni, hogy nagyobb figyelmet
fordítsunk a geotermikus energiaforrásokra,
és a rendelkezésre álló pénzcsomagokból
– akár a megújulási alap, akár a strukturális
alapok – különítsünk el keretet erre a
célra is” – mondta el lapunknak Róbert
Hajšel EP-képviselő (SMER – SD, S&D
frakció).
Hasonló
véleményen
van
kollégája, Martin Hojsík is (Progresívne
Slovensko, Újítsuk meg Európát frakció),
aki az orosz földgáztól való függőség
csökkentésében esélyt lát a fosszilis
energiákról a megújulók felé való átmenet
gyorsítására. „A megújuló energiára való
átmenetet 15 éven keresztül hanyagoltuk,
ehelyett az utóbbi években csak növeltük
a földgáztól való függőségünket. A jelen
helyzetben az energiafüggetlenséget úgy
érhetjük el, hogy csökkentjük a fosszilis
energiaforrások felhasználását, támogatási
programokat indítunk a hőszigetelésre, a
zöldenergiára való áttérés céljából, például
a környezetvédelmi alapban összegyűlt
1 milliárd eurós összeg egy részének
felhasználásával a háztartások, kis és
középvállalatok számára, diverzifikáljuk
a forrásokat, és elhárítjuk a zöldenergiafelhasználás
bürokratikus
akadályait”
– foglalta össze az energiafüggetlenség
eléréséhez szükséges teendők listájáról
alkotott véleményét. A képviselő szerint
azonban mind Szlovákia, mind az unió a
megújuló energiára való áttérés érdekében
kitűzött céljai kevéssé ambiciózusak.
„Szlovákiában szerencsénk van, remek
feltételeink vannak a geotermikus energia
hasznosítására, amelyeket azonban eddig
elítélhető módon nem aknáztunk ki.
A Kassa melletti györkei geotermikus
forrás, amely szinte egész Kassát ellátná
távhővel, 20 éve kihasználatlan, a város
eddig Oroszországból importált szénnel
fűtött. Ún. zöldítést készítettek elő, ami
abból állt volna, hogy az orosz szenet
orosz földgázzal helyettesítették volna – a
geotermikus energia hasznosítása helyett.
Ez a helyzet lassan változóban van. És nem
csak Dél-Szlovákiáról van szó, például
Garamszentkereszt mellett is geotermikus
hőforrást készítenek elő. Sőt, ilyen célra
régi bányákat is ki tudunk használni, ahol
hőszivattyúkat lehet elhelyezni a föld alatt,
és így kinyerni a hőt, ebben is nagy lehetőség
van” – nyilatkozta lapunknak Martin
Hojsík, aki szerint európai uniós szinten
is nagy akadályai vannak a geotermikus
energia hasznosításának, mert a földgáz-
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Telekeladás, csatornahálózat-építés a
testületi ülés vitájában

A júniusi önkormányzati ülés általános
vitájában a városi telkek eladásáról, a
város folyó projektjeiről, elsősorban a
szennyvízcsatorna-hálózat építéséről, a kastély
felújításáról, valamint a beruházások lakossági
visszhangjáról is szó volt.
Telekeladás
–
mi
várható
az
ingatlanfejlesztőktől
Egy lakos a városközponti és a Kert utca mögötti
telkek eladásáról, elsősorban a vásárlók további
kötelezettségeiről, határidőkről, esetleges
korlátozásokról érdeklődött, pl. a további
értékesítés tiltásáról. Szerinte hasonlóan a
magánszemélyeknek történő telekeladásokhoz
ebben az esetben is, tehát ingatlanfejlesztőknek
való eladás során is bizonyos kötelező
határidőket kellene szabni – például a Kert utca
mögötti telkek esetében meghatározni, hogy a
vásárló egy bizonyos határidőn belül kérvényezi
a telkek mezőgazdasági termőföldalapból való
átminősítését. A polgármester szerint a vásárló
nem kis összeget fizet ki a városi telkekért, így
logikusan elvárható, hogy az ingatlanfejlesztő a
lehető leggyorsabban megpróbálja hasznosítani
a megszerzett ingatlant. Ezen felül, ahogy Juhász
András megjegyezte: „A jelenlegi viszonyok
mellett nehéz határidőket teljesíteni, amikor
egy építési engedély megszerzése fél évbe telik.”
A
polgármester
hozzátette:
mindent
megtesz azért, hogy az ingatlanfejlesztő
minél hamarabb előkészítse a telkeket, mert
rendkívül nagy az igény a lakások és családi
házak iránt. Nagy az érdeklődés a városon
kívülről is, elsősorban a Lekéren rövidesen
megnyíló pszichiátriai kényszergyógykezelő
központban elhelyezkedők részéről. A
polgármester szerint a városban több mint 170
lakásra és számos építési telekre lenne szükség.
Gondot okoz e téren, hogy évtizedek óta nem
történtek beruházások a város villanyáraminfrastruktúrájába.
Kovács
Kázmér
megjegyezte,
hogy
munkaköréből kifolyólag figyelemmel kíséri
a Kert utca mögötti terület telekeladási
versenypályázat-győztesének tevékenységét.
„A lévai vállalat ingatlanfejlesztési tevékenysége
során építési telkeket készít elő, és családi
házakat is épít. Óbarson 70 építési telket,
Hontvarsányban szintén kb. 70 telket készítettek
elő, Garamtolmácson pedig 5 új utcában
épített házakat. Jó tapasztalataink vannak
velük a Nyugat-szlovákiai Villamosenergiaelosztó társaságban.” Az alpolgármester
hozzátette: lehetséges, hogy a Kert utcai terület
előkészítését követően tovább folytatják az
ingatlanfejlesztő tevékenységet, mégpedig
további telkek megvásárlásával a Nagypuszta

felé vezető főút irányában.
Jó visszajelzések az AVA-stav munkájáról és
morgolódás a közösségi oldalakon
Egy Hurban utcai lakos dicsérte a
csatornahálózat-építést
végző
vállalat
tevékenységét, a munkák menetét és a
biztonsági követelmények példás betartását.
Hasonló tapasztalataiknak adtak hangot a
munkákat figyelemmel kísérő képviselők
is. Ahogy elhangzott: ami hiányzik, az a
munkaterület jobb megjelölése és a napi
tájékoztatás arról, hogy mely szakaszon
folynak a munkák. Negatívabb tapasztalataik
vannak a Hurban utca lakóinak néhány
autóvezetővel, akik a munkálatok idején
próbálnak áthajtani a munkagépek mellett,
és akadályozzák a tevékenységet. Azokkal is,
akik a közösségi oldalakon olyan problémákat
kreálnak ezzel kapcsolatban, amelyek nem is
valódi problémák. A polgármester szerint a
Hurban utca után a Hviezdoslav utcában is
elkezdődtek a munkálatok, és tovább a Dózsa,
a Vasút utcában, Szódón és Garammikolán
folytatódnak.
Csenger Tibor érdeklődött, hogy a város
kérvényezte-e már az Interreg program

keretében
megvalósuló
pályázatai
költségnövekedésének
finanszírozását.
Hozzátette: már 12 ilyen kérvényt elégítettek
ki 20 ezertől 360 ezer eurós összegig.
Emlékeztetett, hogy a kérvényt augusztusig
kell beadni. A polgármester szerint készülnek
a pályázatok költségnövekedésének tételes
elemzései. Szigorúak a feltételek, minden
tételnél időben beazonosított módon kell
dokumentálni az árnövekedést, ahogy azt is,
hogy meg lehetett-e volna előzni. Hozzátette:
a város mindent megtesz azért, hogy minél
kisebb arányban kelljen finanszíroznia a
projektek költségnövekedését.
Képviselői kérdésre válaszolva a polgármester
javasolta, hogy az építési telkekből
származó bevételt elsődlegesen a temetőben
tervezett urnafal építésére, a város teljes
bekamerázására, valamint egy saját targonca
beszerzésére fordítsák. Emellett az ipari park
továbbfejlesztése is szükséges, hiszen Zselíznek
nagy versenyelőnye van e téren: vagyonjogilag
tisztázott telkekkel rendelkezik.
Befejezésül Ivan Pál meghívta kollégáit a
Mikolai nap 10. évadjára, amelyet július 16-án
tartanak.
(ik)

A helyi adók kivetése késik, de már
elkezdődött

Többen is furcsálták, hogy még mindig nem kapták kézhez a helyi adók kivetését. A városi
hivatal pénzügyi osztályvezetőjét kérdeztük arról, mi ennek az oka, és hogy milyen ütemterv
szerint vetik ki idén a helyi adókat. „A késedelem oka, hogy a hivatalban egy törvénymódosítás
miatt új postai és irattári szovert kellett beszereznünk. A helyi adók és illetékek kivetését
júniusban megkezdtük, azonban a lakosnak csak július–augusztus folyamán kézbesítjük
az erről szóló értesítést. Az adók és illetékek befizetését ennek megfelelően két részletben
határoztuk meg. Az első részletet a kivetés utáni 15 napon belül, a másodikat 2022. október
31-ig kell befizetni.” Monika Tomeková megjegyezte, hogy a helyi adók későbbi befizetése
várhatóan nem okoz gondot a költségvetés teljesítése szempontjából. Ami viszont gondot
okozhat a jövő évi büdzsé esetében, az a pénzügyminiszter által bevezetett adóbónusz.
Monika Tomekovás szerint az intézkedés nyomán jövőre 60–70 ezer euróval csökkenhet
a város adóbevétele.
(ik)

Megkezdődött a...

1→

szakaszonként. A következő fázisban egy alvállalkozó építi majd meg a házakhoz vezető
csatlakozásokat. Ezzel csökkenteni tudják az építkezés negatív hatásait, valamint növelik a
lakosok és a közlekedés biztonságát” – mondta Juhász András polgármester.
Ahogy Kalló Béla megjegyezte, kezdetben csak egy alvállalkozó tevékenykedett a városban,
később az AVA-stav több alvállalkozóval is szerződik majd. Ennek eredményeként egyszerre
4–8 brigád dolgozik majd egy időben, ami jelentősen meggyorsítja a folyamatot. Ahogy
hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy az egyes utcák befejezése után azonnal rá lehetne majd
kötődni a csatornahálózatra. Ez csak az egész beruházást befejezése, átadása után válik
lehetségessé, amikor a háztartások megkötik a szerződést a Nyugat-szlovákiai Vízművekkel.
(ik)

2

2022.július–augusztus

Zselízi Hírmondó

Júniusi önkormányzati ülés

Több százezres bevétel a városközponti és
a Kert utca mögötti telkek eladásából
A zselízi városi képviselő-testület június
utolsó napján a művelődési otthon
nagytermében tanácskozott 37. rendes
ülésén. Az önkormányzati ülést minimális
számú érdeklődő követte figyelemmel.
A képviselők között első ízben foglalt
helyet Henrieta Kurucová, aki a lemondott
Miroslav Kriškát váltotta a testületben. Az
ülésen jóváhagyták a városközpontban és
a Kert utca mögötti területen meghirdetett
városi telkek eladási szándékát.

Feltöltötték a tartalékalapot
Bevezetőben a testület a város 2021-es
zárszámadásának javaslatával foglalkozott.
Ennek
keretében
szélesebb
körű
vita nélkül tudomásul vette a város
programköltségvetésének teljesítését, a
költségvetés értékelő beszámolóját és
a főellenőr zárszámadásra vonatkozó
állásfoglalását. Kifogás nélkül jóváhagyta
a város zárszámadását, egész éves
gazdálkodását,
valamint
a
város
tartalékalapjának további 20 949,91 euróval
való feltöltését.
A pénzügyi bizottság elnöke megállapította,
hogy a város rendes bevételei a múlt év
során növekedtek, a tőkealapú bevételei
és kiadásai a támogatások merítésének
hiánya miatt alacsonyabbak voltak. Csenger
Tibor hozzátette, hogy idén a helyzet
több uniós pályázat megvalósítása és a
támogatások merítése miatt megváltozik.
A város eladósodottsága 44%, de ebben
az évben növekedés várható a projektek
költségnövekedése és az infláció miatt. A
városi hivatal pénzügyi osztályvezetője
elmondta: a város tartalékalapjában 98 ezer
euró volt, ezt az összeget növelték most
a testületi határozat értelmében 20 ezer
euróval. Monika Tomeková hozzátette, hogy
a 44%-os eladósodottsági ráta a támogatások
leszámítása után érvényes, egyébként ez a
mutató 28,62% volt 2021 végén.
Hitelből fedezhető a projektköltségnövekedés
A város közgazdásza további hitelkeretajánlatról is tájékoztatta a képviselőtestületet. A hitelből a város futó
pályázatainak az építőanyagok utóbbi
időben tapasztalt meredek áremelkedése
okozta költségnövekedését fedezhetné.
„A javaslat egy millió eurós hitelről szól
0,40 százalékos kamattal + EURIBOR, ami

jelenleg 0,957%, és 12 havonta aktualizálják.
A kamat tehát most 1,357% lenne. A lejárat
10 év, ez idő alatt a kamatköltségek 64 ezer
eurót igényelnének” – tájékoztatott Monika
Tomeková a hitelkínálat részleteiről. Azt
is elmondta, hogy egy hasonló (1 millió
eurós) 2020-as hitelből a város még
300 ezer eurót nem merített ki. Ezzel
együtt az ajánlat igénybevétele esetén
a város teljes hiteladóssága 2 957 412
euró lenne. „A felajánlott hitel merítése
esetén a város adósságrátája 45,26% lesz.
Az adósságstop-törvény értelmében az
50 százalékos határérték elérése esetén
kellene intézkedéseket elfogadnunk a
további növekedés elkerülése érdekében.
És gondolnunk kell a törlesztésre is;
amennyiben a városnak nem lesz
vagyoneladásból származó bevétele, a
rendes költségvetésben kell találnunk
tartalékot erre a célra” – tájékoztatott a
városi közgazdász, és összegezte: lehet
további hitelmerítéssel számolni, de csak
a bevételek és kiadások alapos elemzését
követően. Képviselői kérdésre válaszolva
nem javasolta, hogy a törvény adta
határértékig emeljék a város adósságát.
Juhász András polgármester javasolta, hogy
a felajánlott hitel felhasználása szigorúan
kötött legyen, mégpedig a kastélyfelújítás, a
csatornahálózat és a Štúr u. 15 alatti épület
felújításának megemelkedett pályázati
költségeire fordítsák.

Sikeres telekeladási versenytárgyalások
Rövid vitát követően a testület jóváhagyta
a
szennyvízcsatorna-hálózat
építési
pályázatával kapcsolatos, a jövőben
esetlegesen
kialakuló
követelések
biztosítását a Szlovák Környezetvédelmi
Ügynökség
számára
biankó
váltó
formájában. Ahogy a képviselőket a város
jogi képviselője tájékoztatta, a támogatást
szolgáltató fél két lehetséges fedezeti módot
ajánlott fel: ingatlan, illetve váltó. Mivel a
város nem rendelkezik megfelelő értékű
szabad és leterhelhető ingatlanvagyonnal,
a második megoldást választották, bár
a beváltás jogát szabályozó szerződést a
város még nem kapta kézhez. A jogász és a
főellenőr javaslatára a testület jóváhagyta az
erről szóló határozatot.
Sikeresek voltak a város ingatlanértékesítési
versenytárgyalásai,
amelyek
által
a
városközpontban, illetve a Kert utca mögötti

területen lakás- és házépítésre kínált fel
építési telkeket. A versenytárgyalásokat a
testület megtárgyalta, és mindkét esetben
jóváhagyta a telekeladás szándékát a
versenyek győzteseinek. A városközponti
telket a Zselízen csatornahálózatot építő
galántai AVA-stav 250 000 euróért, a Kert
utca mögötti, családi házak építésére
kiszemelt területet a lévai AZ-KOVEX Plus
vásárolhatja meg 340 955 eurós áron.
A Nyugat-szlovákiai Villamosenergiaelosztó Rt. (ZsD) szolgalmi jog létesítését
és egy városi telekrész eladását kérvényezte
a Fučík utcában egy transzformátorállomás létesítéséhez. A testület egyszeri,
négyzetméterenkénti 7 eurós fizetség
ellenében jóváhagyta a tárgyi teher
létesítését, a kb. 36 négyzetméternyi
telekrész árát 12 eurós egységáron
határozta meg. Azonos jellegű kérvénnyel
fordult a ZsD az újonnan kialakított
építési
telkek
villanyáram-ellátására
létesülő transzformátorállomás számára a
Rozmaring utcában. A testület a szolgalmi
jog létrehozását ebben az esetben
bérmentesen, a 37 négyzetméteres, trafó
számára kialakítandó terület árát 100
euróban állapította meg.
Marad az egy választókörzet 12
képviselővel
Az október 29-én tartandó községi és
megyei
önkormányzati
választások
előkészítésével kapcsolatban a hivatal
a törvény szerint javaslatot terjesztett
elő a következő időszak képviselői
helyeinek, választási körzeteinek, illetve
a polgármester munkakötelezettségének
meghatározásáról. Ahogy eddig is, 12
képviselőt választunk egyetlen választási
körzetben. A polgármester továbbra is
100 százalékos munkakörben végzi majd
feladatát.
A testület tudomásul vette az önkormányzati
ülések második féléves tervezetét. Eszerint a
választásokig három testületi ülést tartanak:
augusztus 25-én, szeptember 29-én és
október 27-én. Az ülések a tervek szerint
minden alkalommal délelőtt 10.00 órakor
kezdődnek majd a művelődési otthonban.
A plénum tudomásul vette a határozatok
teljesítéséről szóló beszámolót, a főellenőr
második félévre tervezett tevékenységét,
valamint a városi rendőrség májusi
tevékenységéről szóló beszámolót. (ik)

Energiafüggetlenség és
a zselízi geotermikus forrás
A
vállalat
három
megvalósítási
forgatókönyvön gondolkozott a víz
hőmérsékletétől, a forrás hozamától,
pályázati források elérhetőségétől és további,
jelenleg csak részben ismert tényezőktől
függően. A Slovgeoterm képviselője
hozzátette, hogy a forrás vizsgálati célból
való továbbmélyítése kb. 300 ezer euróba
kerülne.
(Bővebben a 4-5. old.)
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2022/7,8, július-augusztus, XXIII. évfolyam
A helyi adók kivetése késik,
de már elkezdődött

„A késedelem oka, hogy a hivatalban egy
törvénymódosítás miatt új postai és irattári
szovert kellett beszereznünk. A helyi adók
és illetékek kivetését júniusban megkezdtük,
azonban a lakosnak csak július–
augusztus folyamán kézbesítjük az
erről szóló értesítést.
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ára: 0,35 euró

A kastélyfelújítás során
jelentkező többletköltséget egyrészt a fűrészáru
és az acél piaci árának
robbanásszerű
növekedése, másrészt
pedig a kastély egyes részeinek
szükségessé vált statikai megerősítése idézte elő.
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Megkezdődött a
csatornahálózat-építés

Június közepén elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat sokak
által régóta várt kiépítése. Elsőként a Hurban utcában, majd a
Hviezdoslav és az Ady utcában folytatódtak a munkák. A kivitelező
AVA-stav kidolgozta a munkák ütemtervét, ám jelezte, a tervezet
csak tájékoztató jellegű. A munkák a tervek szerint Dózsa és a Vasút
utcában, Szódón és Mikolán folytatódnak.
Honlapján és közösségi oldalain a város röviddel a munkák
megkezdése után tájékoztatta a lakosságot az építkezéssel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról. „Az utcákat, ahol a munkák folynak,
25 méteres szakaszonként zárják le naponta reggel 7-től este
18 óráig. Ebben az időszakban az érintett utcákban lakók nem
tudják járműveikkel megközelíteni házaikat, a szomszéd utcákban

parkolhatnak. Minden este a munkák befejezését követően ismét
átjárhatóak lesznek az utcák” – tájékoztatott Kalló Béla, a városi
hivatal illetékes szakelőadója.
A munkavégzés közelében lakók és a városvezetés is elismerően
nyilatkozott a kivitelező hozzáállásáról és az építkezés rendszeréről,
főleg abban a tekintetben, hogy az emberek minden este haza tudnak
jutni járműveikkel. „Tapasztalt vállalatról van szó, amely évente 30
millió euró értékben épített ki csatornahálózatot. Tapasztalataik
alapján választották az építkezésnek ezt a formáját, hogy előbb a
fő vezetékeket építik ki, majd a csővezeték és az aknák beszerelését
követően betemetik a területet, és így folytatják a munkát 25 méteres
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