SPRAVODAJCA

marec, 3/2019, XX. ročník

Mestské noviny

Život prináša zaujímavé situácie a neraz sa
stane, že to, čo na prvý pohľad vyzeralo ako
konšpiračná teória, sa časom potvrdí ako
reálna prax a veci sa naozaj majú inak, ako
by sa na prvý pohľad zdalo.
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Keď primátor Ondrej Juhász vo
svojich predvolebných vyjadreniach neustále zdôrazňoval, že chce pokračovať
v začatej práci z minulého volebného obdobia
a kontinuálne nadviazať na prístup k investičnej
činnosti, ako aj na jej intenzitu, málokto si dokázal predstaviť, že jeho slová naberú reálne kontúry už v prvom roku nového obdobia. Že sa
tieto kontúry zreálnili, o tom hovorí schválený
rozpočet na tento rok, konkrétne množstvo navrhovaných investičných akcií, ktoré by sa mali
zrealizovať v roku 2019. (Viac na 5. strane.)

ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

Denne stretávam jedného školáčika, ktorý
žije len s mamičkou a sestrou. Talentovaný
chlapec Attila Peter Belák je vynikajúcim
gitaristom. Cvičí denne, neustále sa zdokonaľuje, aby bol najlepším.

6.

Ocenili darcov
krvi

Finančné výhody modernizácie verejného osvetlenia vyčíslené

Úspory počítané
v desaťtisícoch
Úspešnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia, zrealizovanej pred tromi rokmi, už
dokumentujú prvé výsledky vyplývajúce z
porovnania jeho nákladov pred a po výmene svetelných zdrojov. K dispozícii sú údaje
o nákladoch na celoročné svietenie z roku
realizácie rekonštrukcie a ďalších dvoch
rokov – 2017 a 2018. Na ich základe možno skonštatovať: Popritom, že nové svetlá
zabezpečujú oveľa viac svetla, a tým aj väčší
komfort a bezpečnosť miestnych obyvateľov, nezanedbateľná je aj úspora, ktorá sa
dá počítať na desiatky tisíc eur. Určitý tieň
na tieto výsledky vrhajú občasné výpadky
niektorých úsekov, ktoré, ako sme o tom už
mnohokrát informovali, súvisia so zastaraným vedením, ktorého výmena nebola
súčasťou projektu. Postupne sa rieši aj tento

problém.
Komplexnú kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených
prostriedkov v rámci projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia vykonal Najvyšší
kontrolný úrad SR v novembri 2018.
Predmetom kontroly NKÚ bolo aj preverenie verejného obstarávania, zmluvných
vzťahov a financovania investície. V zázname o výsledku kontroly úrad konštatuje:
„Mesto preukázalo reálne úspory v odbere
elektrickej energie v rámci celej sústavy
verejného osvetlenia na úrovni 65 719,60
ročne a celkové ročné prevádzkové náklady
na verejné osvetlenie znížilo o 17 843,80
eur. Realizáciou modernizácie verejného
osvetlenia mesto znížilo emisie, podľa svetelnotechnickej štúdie modelové zníženie

Mesto Želiezovce a Územný spolok Slovenského červeného kríža v Leviciach v posledný februárový deň ocenili želiezovských
dobrovoľných darcov krvi. Na podujatí
v sobášnej sieni mestského úradu sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Juhász a zástupcovia mesta, ÚS SČK Stanislava Sládečeková a Peter Benček. Primátor vo svojom
príhovore vyzdvihol význam dobrovoľného
darcovstva, krv nazval tým najcennejším,
čo človek môže darovať a darcov označil za
tých, ktorí prejavujú spolupatričnosť v anonymite. Peter Benček vyjadril radosť z toho,
že stretol záchrancov ľudských životov,
pretože takéto stretnutia si cení najviac, aj
keď darcovia sú podľa neho z tohto hľadiska
občas nedocenení. Spomenul svoje vlastné
skúsenosti s darcovstvom krvi a vyslovil
názor, že je dobré, keď človek je na strane
darujúceho a nie obdarovaného. Aj preto je
podľa neho potrebné, aby darcov krvi bolo
čo najviac. Ocenenie z rúk predstaviteľov
SČK a mesta si prevzali: Adriana Beseová,
Ivana Krišková, Elena Sasová, Gabriel Petrík, Zoltán Családi a Mário Virág. (foto: ik)

emisií CO2 dosahuje 111,84 ton a podporuje
pasívnu bezpečnosť obyvateľov“ konštatuje
sa v správe NKÚ.
Priemerná reálna spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia za roky 2011 až
2015 bola podľa správy úradu 188 387,60
kWh. V poslednom roku pred modernizáciou (2015) to bolo 212 415 kWh pri
546 svetelných bodoch, v minulom roku
157 395 kWh, avšak po meste svietilo už
883 svetelných bodov. „Reálna úspora v porovnaní s priemerom rokov 2011 až 2015
a roka 2017 bola 65 719 kWh, čo predstavuje
skutočnú úsporu 35 % po zohľadnení zvýšenia počtu svietidiel. V peňažnom vyjadrení
to znamená pokles celkových prevádzkových
nákladov za verejné osvetlenie o 17 843,60
eur ročne,“ píše NKÚ. Keďže súčasťou do→2
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dávky zo strany víťaza verejného obstarávania spoločnosti SolarEnergia Invest, s.r.o.

Bratislava bolo aj zabezpečenie údržby modernizovaného systému verejného osvetlenia po dobu 10 rokov od odovzdania, počas
tejto doby sú náklady mesta na údržbu nulové. V rokoch predchádzajúcich rekonštrukcii a modernizácii
verejného osvetlenia boli
tieto náklady na úrovni 6,2
tis. eur ročne, čo znamená,
že za 10 rokov záruky bude
úspora len na údržbe vyše
60 tis. eur. „Náklady na
verejné osvetlenie môžeme
rozčleniť na spotrebu elektrickej energie a náklady
na údržbu systému. Údržbu
systému verejného osvetlenia opäť členíme
na údržbu svetelných zdrojov a údržbu
ostatných zariadení – elektrických rozvodov,
rozvádzačov, podperných bodov. Náklady na
spotrebu elektrickej energie v roku 2018 bola
14 000 eur, náklady na údržbu svetelných
zdrojov z dôvodu 10-ročnej záruky neboli
žiadne a náklady na údržbu ostatných zariadení dosiahli v minulom roku 1400 eur.
Náklady na energie sa výrazne znížili,
náklady na údržbu ostatných zariadení sa
zvyšujú, keďže rozvody neboli predmetom rekonštrukcie,“ informoval vedúci oddelenia
správy mestského majetku a služieb MsÚ
Peter Haris.
Verejné obstarávanie dospelo do úspešného konca po dvoch neúspešných pokusoch
na tretíkrát. Najlepšia ponuka v prvom, neúspešnom prípade bola 630 tis. eur. V druhej výzve zareagoval iba jediný záujemca,
ktorého ponuka nespĺňala požiadavky.
Následne verejný obstarávateľ vyzval na
rokovanie 6 firiem, z ktorých cenové ponuky predložili dve. Kritériom hodnotenia pri

verejnom obstarávaní bola ekonomická výhodnosť ponuky s úpravou: cena predmetu
zákazky tvorila váhu 70
%, výhodnosť zmluvných
podmienok 30 %. Víťaznou
sa stala ponuka v hodnote
570 241,12 eur.
Mesto teda na verejnom
osvetlení šetrí, avšak problémy naďalej spôsobujú
jeho
nezmodernizované
súčasti, ktoré neboli predmetom projektu rekonštrukcie. „Časť vedení je vo
výlučnom vlastníctve mesta.
Z veľkej časti ide o podzemné vedenia, ktorých poruchovosť je minimálna. Výpadky
sú najčastejšie na úsekoch,
kde sa nachádzajú spoločné
vedenia mesta a Západoslovenskej distribučnej (ZsD),
a.s. Výmenu týchto vedení realizuje ZsD
podľa vlastného harmonogramu, avšak nie
vo všetkých prípadoch počítajú s výmenou

KRÁTKO
Mesto koncom minulého roka dostalo správu o finančnej kontrole Štátneho fondu rozvoja bývania vo veci
dodržiavania zmluvných podmienok
pri výstavbe bytoviek na Rákócziho
ulici. Kontrolná skupina ŠFRB zistila, že použitie poskytnutej podpory
bolo v súlade s účelom poskytnutia
prostriedkov. Konštatovala, že objekt je
využitý na 100 %, byty sa prenajímajú
na dobu určitú, spravidla 1 rok, v súlade s VZN o podmienkach prideľovania
bytov. Splátky úveru, ktorý bol vo výške 1 086 150 eur a predstavoval 65 %
obstarávacích nákladov, platilo mesto
riadne a načas, a to mesačne vo výške
3493,49 eur. Ku koncu minulého roka
dosiahla suma uhradených splátok
101 311,21 eur, z toho zaplatená časť
istiny 75 527,10 €, úrokov 25 784,11
eur.
Zápis do 1. ročníka ZŠ Želiezovce
na
školský
rok
2019/
2020 sa uskutoční v dňoch 4.
a 5. apríla 2019.
V stredu 20. marca bude na ZŠ s VJM
v Želiezovciach deň otvorených dverí
pre budúcich prvákov a ich rodičov.
Návštevníci budú môcť navštíviť vyučovacie hodiny 1. a 2. ročníka a zúčastniť sa remeselníckych a športových
aktivít spolu so žiakmi 3. a 4. ročníka.
Rodičia budú mať možnosť na neviazanú konzultáciu s pedagógmi školy.

rozvodov pre verejné osvetlenie. Napríklad
na Petőfiho ulici bude po rekonštrukcii
vzdušné vedenie zrušené, ale nové vedenie
od ZsD nebude obsluhovať systém verejného osvetlenia. V tomto prípade bude nutné,
aby si mesto samo zabezpečilo nový rozvod,
dokonca aj nové podperné body, pretože súčasné betónové stĺpy sa plánujú demontovať.
V niektorých prípadoch zas ZsD pri výmene
vlastných rozvodov rekonštruovala aj rozvody verejného osvetlenia, napr. na Hurbanovej
alebo časti Ul. SNP, je to na rozhodnutí distribučnej spoločnosti. S tým však nemôžeme
rátať naisto, preto bude nutné naplánovať

V piatok 1. marca mala Mestská knižnica v Želiezovciach deň otvorených
dverí. Pri tejto príležitosti bol možný
bezplatný zápis do knižnice.
rekonštrukciu rozvodov v najproblémovejších lokalitách – na Petőfiho, Schubertovej,
Hviezdoslavovej a Železničnej ulici,“ načrtol ďalšie úlohy mesta v oblasti skvalitnenia systému verejného osvetlenia Peter
Haris. Každopádne, modernizácia vedení by
nás neobišla tak či tak, vďaka modernizácii
svetelných zdrojov a z toho plynúcim úsporám to však bude klásť oveľa menšie nároky
na mestskú kasu.
Ladislav Levicky

Vývoj nákladov mesta Želiezovce na verejné osvetlenie (zdroj: NKÚ SR)
ukazovateľ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Náklady na
30 819,08 30 143,41 26 930,39 33 375,48 25 484,45 18 799,76 17 743,08
el. energiu
Náklady
6678,04
7210,52
5252,94
6855,10
5184
793,46
0
na údržbu
Celkové
37 497,12 37 353,93 32 183,33 40 230,58 30 668,45 19 593,22 17 743,08
náklady
*približný údaj

2018*
14 000
0
14 000
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Dňa 4. marca rokovala revízna komisia
Dolnohronského regionálneho združenia o zmene zmluvy o Spoločnom
obecnom úrade. Dôvodom bol návrh
mesta na prehodnotenie platieb obcí
do rozpočtu SOcÚ, iniciovaný mestom
Želiezovce. Po prerokovaní v komisii sa
otázkou bude zaoberať aj snem DRZ.
V Želiezovciach má vzniknúť betonáreň, alebo dokonca až dve. V úvode
tohto roka prebiehali na mestskom
úrade schvaľovacie konania. Ak skončia
s pozitívnym výsledkom, na želiezovské stavby sa betón bude môcť dodávať
z miestneho zdroja už v tomto roku.
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Prestaň s tými konšpiráciami
– je častá odpoveď na vetu: Nemusí to byť
úplne tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Život
prináša zaujímavé situácie a neraz sa stane,
že to, čo na prvý pohľad vyzeralo ako konšpiračná teória, sa časom potvrdí ako reálna
prax a veci sa naozaj majú inak, ako by sa na
prvý pohľad zdalo.
Keď sa začiatkom februára na sociálnej
sieti želiezovskej skupiny objavili fotografie
z parku a okolia amfiteátra, zachytávajúce
kopy smetí – sklenené, umelohmotné fľaše,
bandasky, obaly z umelej hmoty, pneuma-

Občianske združenie Mikulčan zasadne
na výročnej schôdzi v sobotu 23. marca
v mikulskom kultúrnom dome.
V priebehu marca sa uskutočnia slávnostné skúšky tanečných kurzov žiakov
oboch základných škôl. Žiaci 9. resp. 8.
ročníka absolvujú svoj prvý bál, čiže
venček vo veľkej sále Domu kultúry.
Mesto koncom minulého roka získalo
do svojho majetku bitúnok účasťou
v dražbe. Vyvolávacia cena objektu
bola stanovená na 21 200 eur. Mesto
Želiezovce sa zapojilo až do 2. kola
dražby, v ktorom ho získalo za 19 080
eur. Na liste vlastníctva má nehnuteľnosť od januára 2019.

Pripravuje sa
budovanie wi-fi siete
Mesto pripravuje rozšírenie wi-fi siete
na svojom území pre lepšiu dostupnosť
internetu občanom a návštevníkom. V záujme toho zareagovalo na výzvu v rámci
programu Integrovaná infraštruktúra, keď
na januárovom zasadnutí MsZ schválilo
vypracovane projektu a podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, ktorého
maximálna výška je 15 tis. eur. Prvé kolo
programu Wifi pre teba bolo na Slovensku
vyhodnotené koncom minulého roka. Ako
o tom informoval poslanec Európskeho
parlamentu József Nagy, bolo mimoriadne
úspešné.
„Výsledky odzrkadľujú dôležitosť informovania našich občanov o možnostiach, ktoré
ponúka EÚ. Som rád, že starostovia majú
záujem o projekty podporované Úniou“ – povedal europoslanec za Most-Híd. „Na výzvu
prišlo 13 tisíc žiadostí, z ktorých 2800 dostane
nenávratnú finančnú podporu na vybudovanie prístupových bodov na WiFi. Namiesto

tiky a ďalší rôzny odpad, v okamihu
sa spustila spŕška výčitiek a skalopevných morálnych postojov. Tie
prvé boli smerované, samozrejme,
samospráve, ktorá odpad neodpratala. Spomínal sa v nich mestský úrad,
zastupiteľstvo, dokonca menovite aj
poslanec, ktorý s tým mal niečo urobiť. Morálne motivované príspevky
odsudzovali ľudí, ktorí to všetko urobili a smeti v prírode nechali.
Prípad bol nevšedný, akosi sa vymykal z radu podobných. Smeti boli
v sústredených kopách, no žiadne
stopy po nejakých vozidlách alebo kárach,
ktorými ich tam mohli dopraviť. Po relatívne krátkom vyšetrovaní, do ktorého bola
zapojená aj mestská polícia, sa nakoniec sa
našiel aj „páchateľ“, ktorý tie kopy smetí
založil. Bol ním Želiezovčan v stredných
rokoch. Lenže nebolo všetko tak, ako sa na
prvý pohľad zdalo.
pomerného jednopercentného podielu pre
slovenské obce bolo pre promptné prihlášky
pridelené trikrát viac, teda 93 poukážok
na vybudovanie WiFi sietí. Na porovnanie
s našimi susedmi, dvakrát väčšie Maďarsko
dostalo 91 a Česko 127 poukážok.“ Medzi 93
obcami, ktoré boli úspešné v prvom kole,
bolo niekoľko samospráv aj z nášho okolia,
napríklad Veľký Ďur a Kamenín.
Z projektu plánuje mesto zabezpečiť pokrytie širokopásmovým internetom v okolí
Domu kultúry, mestského úradu a na Námestí sv. Jakuba.
(ik)

Dotyčný bol naozaj „páchateľom“, ktorý to
tam všetko zhromaždil, to áno. Ibaže to nepriniesol z domu. Smeti pozbieral po okolí,
medzi stromami a kríkmi a zhromaždil ich
na kôpky, aby ich ľahšie mohli naložiť, keď
ich budú odnášať. Z neznámeho znečisťovateľa sa teda vykľul akýsi Zorro environmentalista, ktorý pod rúškom anonymity
páchal dobro – zbieral smeti v prírode. Žiaľ,
jeho konanie je nám, väčšine, tak vzdialené
a neznáme, že je až nepochopiteľné, a preto
nepredstaviteľné. Preto sa ani náhodou nenašiel nikto, kto by vo svojom komentári na sociálnej
sieti aspoň len pripustil, že
nevysvetliteľný úkaz nie
je súčasťou problému, ale
už jeho riešenia. Ale ruku
na srdce: kto z nás by tak
uvažoval po toľkých negatívnych skúsenostiach?
Čo k tomu dodať? Snáď len
toľko, že nevšedný prístup
Zeleného Zorra si vyslúžil
hlboké uznanie primátora

mesta, ktorého prvá reakcia bola, že toho
človeka treba nejakým spôsobom odmeniť,
oceniť a vyjadriť tak podporu aj takémuto,
u nás novátorskému, gerilovskému environmentalizmu.
Na koniec by sa žiadalo doplniť isté informácie. Napríklad, že náš aktivista sa volá
Marián Kardos. Podarilo sa mu pozbierať
50 kg plastov, 160 kg fliaš a 70 kg komunálneho odpadu, prezradil nám kolega
z oddelenia správy mestského majetku.
Výsledok vidíme na prvej fotke. Pracovníci
mesta odpad vyseparovali a odviezli na príslušné miesto, plasty a sklenené fľaše budú
recyklované. Dozvedeli sme sa aj to, že jeho
prípad predsalen nebol tak ojedinelý. Našli
sa pokračovatelia. Ďalší obyvateľ mesta
spolu so svojimi vnúčatami zbieral odpad
na Gaštanovej aleji. Fotka nižšie zachytáva
výsledok ich práce. Na základe vyššie uvedeného je teda konklúzia poloradostná. Sme
síce občas hrozní, ale ešte nie stratení...
Ladislav Levicky
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Spravodajca 20

Ako sme sa o tom zmienili vo februárovom čísle, Želiezovský spravodajca má
20 rokov. Tu a teraz si to pripomenieme
tradične a zároveň aj netradične. Tradične
príhovorom prvého šéfredaktora Gábora
Ábela, netradične pohľadom stáleho čitateľa. Netradičnosť v tomto prípade spočíva v
konštruktívnom dialógu, ktorý jeho článok
vyvolal, a keďže druhou stranou je korektor
našich novín, odpoveď vychádza zároveň s
článkom, na ktorý reaguje.
Možno aj táto polemika pomôže pochopiť,
aký prínos môžu mať miestne noviny v živote komunity. I keď sociálne siete preberajú
mnoho úloh tlačených médií, diskusia vedená v kultúrnom rámci, žiaľ alebo našťastie,
nepatrí medzi ne. Tu ešte vyhráva papier.
Samozrejme, nemôžeme zovšeobecňovať,
ale snažíme sa, aby Želiezovský spravodajca
bol v tejto rovine istým bodom.
Jubileum mestských novín si ešte budeme počas
tohto roka pripomínať.
Ladislav Levicky

Pozdravujeme čitateľov mesačníka, zdravíme redaktorov
a externých spolupracovníkov!
Pred dvomi desaťročiami sme sa
v záujme vecného a pestrého informovania obyvateľov rozhodli
vydávať Želiezovského spravodajcu. Ako šéfredaktor som
vtedy napísal: Radi by sme sa zaoberali všetkým, čo Vás zaujíma.
Som presvedčený, že táto túžba sa naplnila.
Do zostavenia novín sme sa pustili v skromných, jednoduchých podmienkach. Odvtedy
sa zrodili nové médiá, vydávanie iných je
pozastavené alebo bolo zrušené. Počiatočné
ťažkosti sme premohli rýchlosťou vetra a
dnes vieme záujemcom ponúknuť periodikum dobrej úrovne. Redaktora môžu ľudia
poznať, on si však nikdy nemôže myslieť, že
dokonale pozná ich, preto sa musí pýtať neustále, kým píše. Všetci môžeme byť radi, že

Dvadsať rokov Želiezovského spravodajcu
Prešiel som si januárové a februárové vydanie. Konštatujem vysokú úroveň zvoleného
formátu, jeho vizuál, obsahovú a jazykovú
kultúru, ktorou sa mesto Želiezovce jeho
municipálnej kategórie do 7 tisíc obyvateľov, môže pýšiť po celom Slovensku.
Vzhľadom k výške nákladov a formátu, je spravodajca z roka na rok dokonalejší. Navrhujem
novinárom a mestu v možnosti (záujem by
bol) aspoň jednodňovú krajskú konferenciu
redaktorov mestských novín NSK pre účel
výmeny názorov a skúseností s komunálnou
žurnalistikou (podmienky, postavenie mestského, okresného, krajského novinára, kódex
novinára, novinárska sloboda, ochrana novinára, medzimediálna spolupráca v slobodnom
a demokratickom zriadení v komunálnom
prostredí) rok po poprave novinára Jána
Kuciaka a vražde jeho snúbenice. Ďakujem
primátorovi mesta a jeho tímu za vykonanú
prácu a zjavné výsledky, ktoré sú viditeľné na
tvári mesta a prajem im úspešné naplnenie
vízií a plánov v druhom primátorskom volebnom období. Po ôsmych polomŕtvych rokoch
neproduktívneho a drahého predchodcu sa
mesto a jeho škatule konečne pohli… Z príležitosti 20. výročia trvania Želiezovského spravodajcu navrhujem mestu zaslúžené ocenenie
práce jeho redaktorov. K poslaneckému zboru:
Najmä v malej komunálnej politike politikárčenie
a frakcionizmus na národnostnom a akomkoľvek
inom, než spoločnom záujme a záujmovom
princípe nemá miesto, lebo spomaľuje a blokuje spoločný záujem o rozvoj mesta.
Nie ale vždy a všade je všetko v spravodajcovi v úplnom poriadku a správne
(malá jazyková poznámka a odporúčania):
1. K názvu mestského spevokolu: V sloven-

čine ide o typ dospelého zmiešaného, nie
miešaného zboru, tvoria ho zmiešané hlasy
mužov a žien. Maďarčina zrejme nemá svoj
ekvivalent typu „gemischte“ (gemischter
chor) a miešanie je v nemčine vermischung
podobne ako angličtina „mixed choir“ (má
len mix alebo mixed) detto francúzština (choeur mixte) a zbormajster pán Horváth by mal
tento fakt akceptovať, pretože slovenčina má
okrem miešať aj zmiešavať (zmiešavač zvuku,
signálu) a miešanou môže byť v slovenčine
zelenina alebo vajcia na cibuľke alebo zmixované ovocie (v mixeri). Na slovenskom vidieku
poznáme obchody so zmiešaným nie miešaným
tovarom. Miešaný tovar a miešaný zbor nepatria do lexiky slovenského jazyka. Maďarčina
zrejme pozná len ének kórus, vegyes kórus.
V tejto veci (novinárom) by slovenská jazyková verzia spravodajcu a názvu (charakteru,
typu) speváckeho zboru nemala mať výnimku. Neslovenský názov Miešaný zbor Franza
Schuberta sa v pomenovaní jeho charakteru
stáva jazykovým memetickým infektom, ktorý
s prirodzenou dôverou v jazykovú správnosť
názvu prijíma a šíri ďalej slovenská časť čitateľskej verejnosti Želiezovského spravodajcu.
Jazykovo správne varianty možných slovenských názvov: Spevokol, spevácky zbor,
zmiešaný zbor, zmiešaný spevokol. Charakter
zboru v názve byť nemusí. Želiezovský zbor
F. Schuberta poznám a pamätám od 70-tych
rokov, keď som v Nitre pracoval so spevokolmi
v rámci ZUČ a organizoval ich súťaže, festivaly,
prehliadky, školenia a semináre s tematikou
detského, mládežníckeho a dospelého ženského a zmiešaného zborového spevu (len mužské
zbory boli a sú aj dnes raritou. Chlapčenský
zbor je len jeden, v Bratislave). So zbormi

noviny boli schopné uchovať si politickú nezávislosť a sledovať každodenný
život všetkých vrstiev obyvateľstva.
„Bez zmeny je pokrok nemysliteľný a kto
nedokáže korigovať svoj názor, nedokáže
zmeniť nič,” povedal Bernard Shaw. Neúnavne musíme premýšľať o zmene a
pokroku. Raz by sme si mohli sadnúť k
spoločnému stolu, niekdajší a terajší redaktori, všetci, ktorí v minulosti alebo v
súčasnosti prispeli aspoň maličkým textom,
nech to je reportáž, správa, poznámka, rozhovor či rezencia. Nie aby sme sa navzájom
velebili, pretože môžeme sa tešiť a navzájom
sa pochváliť, ale aby sme optimisticky prediskutovali použiteľné návrhy do budúcnosti. Po porade by sme iste dokázali čitateľskej
verejnosti ponúknuť ešte záživnejšie, pestrejšie noviny. Všetko najlepšie k narodeninám!
Gábor Ábel,
prvý šéfredaktor Želiezovského spravodajcu

Vážený pán Režo!

Vaše riadky som prijal s potešením.
Vždy nám spôsobovalo problém, keď
sme museli uviesť názov nášho spevokolu doma, na Slovensku. Stalo sa, že sme
napísali „Miešaný“ a organizátori nám
to opravili na „Zmiešaný“, ale stalo sa to
aj naopak. Akaceptujúc Vaše erudované
vysvetlenie, odteraz budeme používať
výraz Zmiešaný. Polemizoval by som iba
s jediným detailom. Píšete, že „Maďarčina zrejme nemá svoj ekvivalent...“ Lebo,
na jednej strane zmiešaný (vegyes) má
v maďarčine množstvo podôb (kevert,
→

a pre ne som pracoval teoreticky aj prakticky
plus publikačná činnosť aj ako koncertantný
člen SZSU. V tomto jazykovom prostredí sa
pohybujem spoľahlivo a nespochybniteľne.
Želiezovský Franz Schubert Vegyeskar je aj
v opore o slovenský jazykový zákon Zmiešaný spevácky zbor Franza Schuberta. V súlade aj s recipročnou ochranou maďarského
jazyka v maďarskom jazykovom prostredí.
Toľko k článku: Géza Horváth dostal
hudobné ocenenie KÓTA (februárové vydanie, strana 7, podpísaný ik).
Zbormajster si svoje ocenenie za mnohoročnú prácu zbormajstra nepochybne zaslúžil.
2. K článku pána Csonku (Migrant chytený
v Želiezovciach, februárové vydanie, strana
5): „...maďarská vláda podporou obnovenia
sírskych nemocníc.“ Síra je chemický prvok.
Toľko k sýrskym nemocniciam („chybička se
vloudí“). Článok je inak dobrý. Obom redaktorom ďakujem za ich kvalitnú prácu. Vážme
si a majme úctu nielen sami k sebe a svojej
práci ale aj k práci druhých… Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan
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Veľkým krokom do nového obdobia
Keď primátor Ondrej Juhász vo svojich
predvolebných
vyjadreniach
neustále
zdôrazňoval, že chce pokračovať v začatej
práci z minulého volebného obdobia a kontinuálne nadviazať na prístup k investičnej
činnosti, ako aj na jej intenzitu, málokto si
dokázal predstaviť, že jeho slová naberú
reálne kontúry už v prvom roku nového
obdobia. Že sa tieto kontúry zreálnili, o tom
hovorí schválený rozpočet na tento rok,
konkrétne množstvo navrhovaných investičných akcií, ktoré by sa mali zrealizovať
v roku 2019. Aj keď sa tohtoročný rozpočet
netvoril ľahko, resp. jeho prijímanie nebolo
bezproblémové, a to najmä pre množstvo
navrhovaných investičných akcií, nakoniec
sa zastupiteľstvo zhodlo na tom, že podporí
návrh primátora a mestského úradu.
Podľa návrhu sa v tomto roku majú uskutočniť investície za 3,04 mil. eur. Financované budú z najväčšej časti z projektových
zdrojov, a to vo výške vyše 2,03 mil. eur.

Vážený pán Režo!
→

elegyes, különféle, különnemű, heterogén…), na druhej strane v maďarčine
môžeme drobné odchýlky vyjadriť spojeným alebo oddeleným písaním slovných spojení. Viem, to už nie je odpoveď
na Váš podnet, ale v tejto súvislosti by
som rád napísal (možno si to prečítajú
aj ďalší novinári), čo nás viacerých mrzí.
Podľa zákonov maďarského pravopisu
by sa výraz zmiešaný zbor (vegyeskar)
mal písať oddelene – vegyes kar. Avšak
profesijná verejnosť to nikdy neprijala.
Zoltán Kodály, ktorý bol nielen skladateľom, ale aj vynikajúcim jazykovedcom, písal slovo vegyeskar vždy spolu.
Pretože hudobníci veľmi dobre vedia,
aký je rozdiel medzi výrazom vegyes
kar a vegyeskar. Vôbec nie je isté, že v
zmiešanom zbore musia spievať ženy
aj muži. Zmiešaný zbor (vegyeskar)
je preto zmiešaný, že skladby v jeho v
prednese majú mužské aj ženské hlasy.
Ale nikde nie je napísané, že ženské
hlasy môžu spievať iba ženy. Dalo by
sa o tom písať dlho, v krátkosti by som
však zhrnul rozdiel. Opakom ekvivalentu výrazu vegyes kar je jednotný
zbor, opakom vegyeskar zas homogénny zbor. Pritom väčšina zmiešaných
zborov sa snaží o jednotný hlas. Slovenským ekvivalentom výrazu vegyes
kar by mohol byť rôznorodý spevácky
zbor, výraz vegyeskar zas zmiešaný
spevácky zbor.
Ďakujem za váš prínosný postreh, v budúcnosti sa toho budeme držať.
S úctou
Géza Horváth, dirigent

Ďalšími zdrojmi tohtoročných investičných
nákladov je prebytok bežného rozpočtu
z predchádzajúceho roka vo výške 227 tis.
eur, príjem z predaja majetku vo výške 200
tis. eur a nezanedbateľnou položkou je rezervný fond, z ktorého sa má použiť až 570
tis. eur.
Najvýznamnejšou investíciou tohto roka
bude projekt budovania cyklotrás na území
mesta s rozpočtom 1,24 mil. Významnou
investičnou akciou hradenou najmä z projektových zdrojov bude aj rekonštrukcia

minie vyše 342 tis. eur. Významnými investíciami z vlastných zdrojov bude pokračovanie
rekonštrukcie Námestia sv. Jakuba za 80 tis.
eur, budovanie infraštruktúry na plánovanú
výstavbu rodinných domov na Poštovej ulici
za 80 tis. eur a dobudovanie kúpaliska vo
výške 60 tis. eur. Na projektovú dokumentáciu tejto a ďalších stavieb sa v tomto roku
má vynaložiť 46 tis. eur, geodetické práce,
inžinierska činnosť a príprava projektov si
podľa rozpočtu majú vyžiadať 27 tis. eur. Rekonštrukcie za vyše 10 tis. eur sa v roku 2019
dočká aj budova mestského múzea.
Kontinuita bude charakterizovať aj mestské služby. Činnosti, ktoré mesto prevzalo
v minulom období od dodávateľov do
vlastnej réžie, ako napr. vývoz odpadu,
správu cintorínov a údržbu komunikácií,
plánuje prevádzkovať aj naďalej. Poskytovanie komunálnych služieb sa má skvalitniť
aj vďaka obstaraniu nových technologických zariadení, akým je napríklad posypové vozidlo za 47 tis. eur a technika na
asfaltovanie ciest za 30 tis. eur.
Jednou z najvýznamnejších investícií roka 2019 Z nášho prehľadu aj tabuľky je zrejmé,
bude výstavba cyklotrás, uskutočnená z projekto- že mesto vykročilo do nového volebného
vých zdrojov. Časť trasy povedie cez práve rekon- obdobia veľkým krokom v podobe odvážštruovanú Sládkovičovu ulicu
(foto: šh) neho rozpočtu. Množstvo ambicióznych
zámerov hneď v prvom roku nového obbudovy mestského úradu za takmer 410 tis. dobia indikuje, že dynamika v oblasti rozeur, prístavba a rekonštrukcia MŠ v Mikule vojových činností z minulého obdobia zoa spolufinancovanie projektov oboch ZŠ na stáva zachovaná, a to je pre nás jednoznačne
prebudovanie špeciálnych učební. Výlučne dobrá správa. Bude však pritom isto vhodné
z vlastných zdrojov mesta sa má uskutočniť jedným okom sledovať makroekonomické
rekonštrukcia strechy ZŠ s VJM, ktorá je ukazovatele, ktoré predznamenávajú aj vývoj
v mimoriadne zlom a nebezpečnom stave komunálnych financií.
už niekoľko rokov. Mesto na túto investíciu
(ik)
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Otvorený list
ministrovi dopravy

Materská škola Lienka každoročne vo fašiangovom období organizuje
detskú party. Tak to bolo aj 14. februára, keď do škôlky zavítal známy
detský zabávač Ujo Ľubo a svojimi pesničkami a hrami roztancoval
deti zo všetkých štyroch tried. Bola to party ako s patrí, preto na konci
nechýbala ani dobrá torta.
(foto: šh)

Prakticky neprebehne rok, aby si 3-kilometrový úsek cesty I/76 medzi
Želiezovcami a Hronovcami nevyžiadal ľudský život. Vedľa cesty sa
ako memento radia sviečky a pamätné tabule, ktoré sú síce pietnymi spomienkami, poskytujú však deprimujúci pohľad. Aj keď sa stav
cesty môže zdať vyhovujúci, pre intenzívnu nákladnú dopravu je plný
priehlbín. Frekventovaná cesta totiž spája Levice so Štúrovom alebo
Maďarsko, Budapešť so severným či stredným Slovenskom. Odkedy sa
v Štúrove spustila nákladná kompa, jej stav sa zhoršil. Napriek tomu
vodiči s obľubou po nej jazdia vyššou rýchlosťou. Podľa odborníkov
neexistuje optimálne riešenie na predchádzanie nehodám. Aj keby
bola vozovka vo vynikajúcom stave, jazdiť veľkou rýchlosťou po ceste
lemovanej orechmi je nebezpečné. Mestský poslanec a predseda MO
SMK Ákos Csonka sa obrátil na ministerstvo dopravy ako exekutívny
orgán otvoreným listom, žiadajúcim pomoc pri nachádzaní riešenia v
tejto veci.
„Neprejde rok, aby si tento cestný úsek nevyžiadal tragédie, žiadajúce
životy zväčša mladých, životaschopných ľudí. Jednoducho sa na to nemôžeme nečinne pozerať, aj tak už volo viac obetí, ako smelo byť. Pána
ministra a jeho rezort chceme preto v mene tu žijúcich ľudí požiadať o
prešetrenie možností a riešenie tohto problému.
Samozrejme ako environmentálne zmýšľajúci ľudia máme radi stromy a
ľutovali by sme ich výrub. Šalamúnskym riešením sa ponúka zriadenie
pásovej zábrany, ktorá by zabezpečila väčšiu bezpečnosť cesty a nevyžadovala si výrub stromov.
Prosím vás, premyslite si tento návrh. V mene obyvateľov Želiezoviec a
Hronoviec a ľudí prechádzajúcich trasou žiadame o pomoc pri realizovaní
vhodného riešenia,“ stojí v liste adresovanom Árpádovi Érsekovi.
Čakám na reakciu a kroky ministerstva. O vývoji situácie budeme,
samozrejme, informovať.
(tsák)
Fašiangový ples mala aj Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska. Dňa 8. februára patrila veľká sála domu kultúry želiezovským seniorom, do tanca im hrali Rikkoňovci a svojou návštevou ich
poctil aj primátor mesta Ondrej Juhász.
(šh)

Nadaný gitarista
V našom meste žije veľa rôznych ľudí. V
každom z nich je niečo zaujímavé a výnimočné, hoci nie každý sa vie prejaviť
a ukázať, čo je v ňom.
Denne stretávam jedného školáčika, ktorý
žije len s mamičkou a sestrou. Talentovaný
chlapec Attila Peter Belák je vynikajúcim
gitaristom. Cvičí denne, neustále sa zdokonaľuje, aby bol najlepším. Navštevuje
súkromnú Akademiu Musicana v Bratislave, kde jeho učiteľom je vynikajuci
hudobnik Filip Goldberger. Keďže býva
ďaleko od hlavného mesta, bolo mu umožnené, aby hodiny gitary navštevoval raz
do týždňa. V tento deň cestuje so svojou
mamičkou vlakom do Bratislavy. Hoci
ona sama má nemalé zdravotne problémy,
venuje sa mu maximálne, venuje mu všetok svoj voľný čas. A prvé výsledky sa už
dostavujú: koncom novembra sa v našom
meste uskutočnila talentová sútaž pre deti
s názvom Ki a vagány a vidéken, kde Attila
vyhral prvé miesto vo svojej kategórii.
Eva Frenková

O stoličkách,
starých...

O pomoc, resp. spoluprácu v náprave nepriaznivého stavu inventára v želiezovskom
Dome kultúry nás požiadala čitateľka našich novín. Ide o opotrebovanie veľkej časti
stoličiek, z ktorých novšie sú používané už
poldruha desaťročia, staršie aj násobne viac,
nehovoriac o stoloch, ktoré sú všetky z minulého tisícročia. To by ani tak neprekážalo,
avšak v poslednom období sa stáva, že ich
opotrebovanie a poškodenia spôsobujú
návštevníkom podujatí aj priame škody.
V tohtoročnej plesovej sezóne si na poškodenej stoličke jeden z návštevníkov plesu
roztrhol košeľu, návštevníčka plesové šaty.
Čitateľka našich novín vraj už o tomto
probléme hovorila s viacerými poslancami
mestského zastupiteľstva, ktorí jej sľúbili
angažovanie sa v záujme nápravy súčasného stavu. Potrebu riešenia problému si podľa všetkého už uvedomovali aj tvorcovia
tohtoročného mestského rozpočtu, ktorý
počíta s čiastkou 30 tis. eur na tento účel.
(ik)
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Bitúnok odstránený, okolie sa skrášli
Zo všetkých miest na brehoch Hrona bol vždy asi najmenej lákavým miestom bitúnok a jeho bezprostredné okolie. Jednak šíriaci sa nepríjemný zápach a jednak zvyšky
tiel zabitých zvierat, ktoré sa z nejakých dôvodov ocitali
mimo areálu a často i v samotnej rieke. Po skončení prevádzky sa to zmenilo len čiastočne. Okolo opusteného
areálu vznikali čierne skládky a celý priestor, v ktorom
nachádzali niekedy útočisko celé svorky túlavých psov,
naďalej hyzdil túto časť mesta. Pritom tým, že sa tu končí
obytná zóna a zároveň sa tu stretávajú tri ulice (Poštová,
Sládkovičova a Hronská), priestor môže byť ideálnym
miestom začiatku rekreačnej zóny, rodinných prechádzok, športu...
Jednou z priorít Strategického plánu rozvoja mesta je aj
riešenie potrieb občanov mesta v oblasti bývania, ktoré
okrem výstavby nájomných bytov obsahuje aj vytváranie
priestoru pre individuálnu výstavbu - pozemkov na predaj a výstavbu rodinných domov. Za takýto priestor bol
určený priestor na konci Poštovej ulice od Poľovníckeho
domu po bitúnok.
Vďaka úspešnému projektu boli na týchto miestach už
v roku 2016 zlikvidované čierne skládky a zároveň bol
zarovnaný terén. V tomto roku sa začalo čistenie aj blízkeho okolia tohto priestoru.
„Miesta, ktoré projekt z roku 2016 neriešil, začali čistiť
zamestnanci mesta za pomoci aktivačných pracovníkov. Okrem nežiaducej vegetácie bolo potrebné odstrániť aj inertný odpad, ktorý

Komisie kompletné
Na prvej tohtoročnej schôdzi mestského zastupiteľstva koncom januára boli zvolení členovia jednotlivých komisí, ktoré tak mohli
začať svoju riadnu činnosť. Primátor Ondrej
Juhász pri tejto príležitosti vyjadril presvedčenie, že budú pracovať efektívnejšie ako
v minulých obdobiach. Dodal, že od komisií
očakáva najmä nové podnety. Zaujímavosťou tohto volebného obdobia v porovnaní
s minulosťou je, že zastupiteľstvo nezaložilo
komisiu školstva. Podľa všeobecnej zhody
poslancov bude v nasledujúcich rokoch túto
úlohu plniť mestská, oficiálne obecná školská
rada. Zloženie komisií:
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja
a životného prostredia: Kazimír Kovács –
predseda, Ľudovít Baka, Géza Nagy, Norbert
Kotasz, Eva Červenáková, Miroslav Hasznos,
Tibor Molnár, Andrea Puksová; Komisia
ekonomiky: Tibor Csenger – predseda,
Marianna Šedivá, Ľudovít Baka, Kazimír
Kovács, Ladislav Boška, Eva Nagyová; Komisia kultúry, športu a voľnočasových
aktivít: Estera Juhászová – predseda, Marek
Kepka, Pavol Ivan, Ladislav Sokol, Henrieta
Kurucová, Klaudia Konczová, Gabriela Cserbová; Komisia verejného poriadku, sociálnej starostlivosti a bytovej politiky: Pavol
Ivan – predseda, Norbert Rák, Alexandra
Jurčeková, Juliana Hanzová, Daniel Bellus;
Komisia na ochranu verejného záujmu
a prešetrovanie sťažností: Norbert Rák
– predseda, Ákos Csonka, Pavol Ivan, Miroslav Kriška, Kazimír Kovács.
(ik)

pochádza pravdepodobne ešte
z čias OSP,“ povedal vedúci
oddelenia správy mestského
majetku a služieb Mestského
úradu v Želiezovciach Peter
Haris a dodal: „Teraz sa začína s odstraňovaním starých,
životu nebezpečných budov v
areáli bývalého bitúnka. Sutina z nich bude spracovaná a
zužitkovaná ako inertný materiál vhodný na spevňovanie
plôch, napríklad aj pri výstavbe cyklotrasy. V súčasnosti
sa rieši aj stavebné povolenie
na dobudovanie inžinierskych
sietí na Poštovej ulici.“
Spomínané miesta postupne
menia svoju podobu. Okrem
plánovanej domovej zástavby konca Poštovej ulice sa tu
okrem troch ulíc budú stretávať aj tri smery cyklotrasy,
z ktorej jeden bude súbežný s
rekonštruovanou Sládkovičovou ulicou. Je teda celkom možné, že z jedného nepekného miesta sa
stane jedno z najkrajších miest v našom meste.
(šh)

Mesto delegovalo členov
do školských rád

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na svojom januárovom zasadnutí delegovalo členov
do orgánov školských samospráv za zriaďovateľa – mesto Želiezovce. Zoznam delegovaných
členov: rada školy pri ZŠ Želiezovce: Pavel Polka, Kazimír Kovács, Ladislav Sokol, Marianna
Šedivá; pri ZŠ s VJM Želiezovce: Ladislav Sokol, Tibor Csenger, Ľudovít Baka, Norbert Rák;
pri MŠ SNP 9: Pavel Polka, Miroslav Kriška, Estera Juhászová; MŠ s VJM: Marek Kepka, Ákos
Csonka; MŠ SNP 93: Estera Juhászová, Pavol Ivan; pri ZUŠ Franza Schuberta: Estera Juhászová, Marek Kepka, Ľudovít Baka; Obecná školská rada: Marek Kepka, Monika Melichová. (r)

„Mesto Želiezovce vo februári začalo s odstránením komunálneho odpadu vo vlastnom katastri
vedľa ciest mimo zastavaného územia mesta. Ako prvé sa začalo so zbieraním smetí od železničného priecestia na Ul. kpt. Nálepku smerom na Veľký Dvor. Na tomto úseku až po križovatku
pred Veľkým Dvorom bolo pozbieraných 42 ks 120-litrových vriec odpadu. Toto množstvo tvoria
najmä PET fľaše a plechovky, ďalej obalové materiály z potravín, ale aj rôzne súčiastky áut,“
uviedol Peter Haris, vedúci oddelenia správy mestského majetku a služieb MsÚ
(r)
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Pred sto rokmi odznela želiezovská salva
Pred rokmi som publikoval na stránkach
Želiezovského spravodajcu spomienky pani
Budaváryovej o krvavých želiezovských
dňoch. Nechcem sa opakovať a novinárska
etika nepovoľuje, aby rovnaký text bol zverejnený vo viacerých periodikách. A práve v
týchto dňoch vyjde moje zamyslenie o tejto
téme v Magyar7. Preto teraz poskytnem ďalšie doplnenia.
Písal sa rok 1993, keď môj veľavážený učiteľ
(vo viacerých aspektoch môj vzor) György
Urbán mi pri jednom rozhovore vyrozprával,
čo sa stalo v Želiezovciach 23. marca 1919.
Prezradil, že viacerí spolupracujú na príprave
pamätnej tabule obetí salvy, ktorú by chceli
umiestniť niekde v blízkosti oných udalostí
pri príležitosti 75. výročia žandárskej salvy.
K pochopeniu treba do detailov poznať
spomínané udalosti. Výskumníkom boli k
dispozícii archívne dokumenty, žandárske/
nemocničné hlásenia, ale za nadovšetko hodnotné sa považovali spomienky ešte žijúcich
svedkov. Bolo ich viac, avšak György Urbán
vysoko vyzdvihol dvoch z nich: pani Budaváryovú a Gejzu Gaála. Pani Budaváryová svoje
spomienky spísala svojským malým písmom.
Ohromujúce čítanie. Aj keď spomienka nebola vo všetkom presná. Napríklad v tom,
kedy sa to stalo: ona si spomínala, že pochod,
do ktorého českí legionári strieľali, bol 15.
marca. Všetko ostatné môže byť presné, lebo
sa úplne zhoduje s rozprávaním Gejzu Gaála.
György Urbán si poznačil slová uja Gejzu.
Ako dobrý študent: niekoľkými slovami, len
faktograficky. V ďalšej časti sa pokúsim tieto
polvety, niekoľkoslovné poznámky poskladať
do súvislého celku. Ujo Gejza Gaál mal v
roku 1919 desať rokov.
„Udalosti boli zaznamenané aj v Zlatej kni-

he, ktorá vyšla okolo roku 1940. Čo sa však
stalo? Okolo 2. hodiny popoludní sa sprievod
pohol, my deti sme viaceré stáli vonku, počuli
sme spev. Obzerali sme sa pred reformátskym
kostolom (vtedy stál na mieste dnešného
železiarstva). Kasárne
českých legionárov boli
v Hrabliach, odtiaľ prišli
3-4 konskými povozmi
so zavalitými malými
svetlými
moravskými
koňmi. Prichádzali od
dnešnej Petőfiho ulice,
prvé výstrely odzneli pri
fare. Zoskočili z vozov
a strieľali do sprievodu
z dvoch strán. Dievčatá
Váraiové (16 a 18 rokov) zomreli na mieste.
Pál Nagy, ktorý niesol
Rákócziho obraz, dostal
zásah do hlavy, ale zotavil sa, dostal 3 roky
väzenia (v Ilave), Károly
Séda bol smrteľne zranený. János Nagy (podľa
spomienok pani Budaváryovej András Nagy)
bol zasiahnutý do brucha, zatiahli ho k bráne
Budaváryovcov, do rána tam vykrvácal. Aj
ďalším zraneným pomáhali unikať tade, podlaha bola celá od krvi, nedala sa umyť, aj po
rokoch zostávala hnedá. Károlya Fejesa, ktorý
bol strážnikom v parku, zastrelili na druhý deň
ráno. Z hostinca (na mieste dnešného MsÚ
– G. H.) sa valila masa ľudí, bolo veľa zranených, ktorých ošetrovali doma. Teror pokračoval aj na druhý deň. Na tretí deň boli domové
prehliadky, všade hľadali zbrane a maďarské
zástavy. Tie, ktoré našli, roztrhali...“
S ujom Gejzom som sa o prípade rozprával

Knižničný fond rozširujú z projektov
Mesiac knihy sa v Mestskej knižnici (MsK)
v Želiezovciach začal naozaj rušne. Na 1.
marca si MsK naplánovala deň otvorených
dverí, v rámci ktorého umožnila svojim
návštevníkom bezplatnú registráciu, prípadne predĺženie registrácie členstva o ďalší
rok. Ústretový krok knižnice využilo 21 detí
a 33 dospelých.
V priebehu mesiaca pokračuje séria podujatí Kto nám to dnes číta?, tentoraz stretnutím so spisovateľom Zoltánom Kácsorom
v priestoroch ZŠ s VJM 22. marca, ako aj
Literárnej kaviarne. Jej 109. stretnutie sa
uskutoční 23. marca o 15:00 hodine v mikulskom kultúrnom dome s autormi mikulskej monografie.
„V uplynulom období sme knižničný fond
rozšírili vďaka projektu Harmónia v rozmanitosti, ktorý bol v minulom roku podporený
z Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín sumou 800 eur. V novembri 2018 sme
náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hod-

note 510,13 eur, v januári
2019 sme zakúpili ďalších
52 ks kníh v hodnote 390,26
eur. Spolufinancovanie projektu vo výške 100 eur zabezpečilo Mesto Želiezovce,“
hovorí knihovníčka Sylvia
Plízgová. Dodáva, že vlani
úspešne realizovali aj projekt Knihy – brány k poznaniu, trvajúci do júna
tohto roka, z ktorého MsK
získala z Fondu na podporu umenia dotáciu 1500
eur (100 eur dofinancovalo
mesto) na nákup nových
kníh. Z projektu zakúpili
zatiaľ 88 kníh, ďalšie pribudnú. Knižničný fond
MsK tvorí v súčasnosti 29 243 knižničných
dokumentov (z toho 487 audiovizuálnych,
ostatné sú knihy).
(ik)

iba raz (keď som pripravoval tlač mojej
knihy o Schubertovi). Vtedy mi veľmi zdôraznňoval: „Keď budeš o tom písať, nepoužívaj
výraz československý. Slováci s tým nemali nič
spoločné. Boli to Česi. Okupanti. Aj vtedajší

Slováci ich považovali za okupantov. Nemáme
sa však na Čechov prečo hnevať, veď niekoľko
ľudí nie je český národ…“ Na rozlúčku mi
vtisol do ruky fotku. Po necelých dvoch
desaťročiach museli okupanti odísť. Miestne,
vtedy takmer čisto maďarské, obyvateľstvo
im odpustilo. Na fotke sa omšou, konanou
na voľnom priestranstve, lúčia s českými
vojakmi v Trhyni (alebo Peseku?). Je aj našou
povinnosťou odpustiť. Ale rovnakou povinnosťou je zachovať spomienku želiezovských
martýrov. Aspoň názvom ulice alebo maličkého námestia, alebo ak to takto nejde, aspoň
v našich srdciach.
Géza Horváth
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Šachisti ukončili sezónu na predposlednom mieste
Partie
1. OSK Žiharec
2. ŠK Vráble
3. NSK Nitra D
4. ŠK V. Kýr 2
5. NSK Nitra E
6. N. Zámky C
7. B. Kosihy C
8. ŠK Levice C
9. Komárno D
10. SSK Šurany B
11. Želiezovce
12. ŠK Pribeta B
Šachová majstrovská súťaž 4. ligy, skupiny
B1, v ktorej účinkuje aj družstvo ŠK TJ
Slovan Želiezovce, sa posledným, 9. kolom
skončila 3. marca. Želiezovčania si v tomto
súťažnom ročníku nepočínali najlepšie,
vyhrať dokázali jediný zápas - domáci s
poslednou Pribetou B, v dvoch prípadoch
vstávali od stolov s nerozhodným výsledkom, šesť duelov prehrali. Želiezovce po
týchto výsledkoch skončili na predposlednom, 11. mieste súťaže.
Pritom rok 2019 sa pre želiezovských
hráčov, ktorí svoje domáce majstrovské
zápasy hrávajú v miestnom Dome kultúry,
začal priaznivo. Dňa 20. januára privítali
na domácej pôde B družstvo Pribety, nad
ktorým zvíťazili v pomere 4,5 : 3,5. Svoje

partie vyhrali Ján Machník, Jozef Kovács a
Ladislav Garaj, remízu uhrali Jozef Kakačka, Jozef Mihalík a Ján Dorot. Dňa 3. februára účinkovali naši šachisti v Leviciach ako
hostia tamojšieho C družstva, ktorému
podľahli 3 : 5. Svoje partie vyhrali Dušan
Forbak a Attila Mézes, remízu dosiahli Jozef Mihalík a Ladislav Garaj. O dva týždne
neskôr, 17. februára účinkovali Želiezovčania opäť na pôde súpera, tentoraz ako
hostia druhého družstva Veľkého Kýru, s
ktorým si nedokázali poradiť a prehrali 3,5
: 4,5. Z hráčov ŠK Slovan si úspešne počínali Jozef Kakačka a Attila Mézes, ktorí vyhrali svoje partie, ako aj Jozef Mihalík, Ján
Machník a Róbert Polcsák, ktorí dosiahli
nerozhodný výsledok. V poslednom kole
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si želiezovskí šachisti zahrali pri domácich
šachovniciach, avšak nedokázali si poradiť
s E družstvom Nitry, ktorému podľahli 2,5
: 5,5. Zvíťaziť nad svojím súperom dokázali
iba Jozef Kakačka a István Farkas, Róbert
Polcsák uhral remízu, ostatní hráči podľahli svojim protivníkom.
Najúspešnejším hráčom želiezovského
Slovana v sezóne 2018/2019 sa stal Attila
Mézes, ktorý získal v 6 partiách 5 bodov.
Ďalšie poradie želiezovských hráčov: Ladislav Garaj (5/3,5), Jozef Kakačka (8/3,5),
Ján Dorot (9/3,5), Róbert Polcsák (4/2,5),
Ján Machník (4/2), Jozef Kovács (5/2), Dušan Forbak (6/2), István Farkas (7/2), Jozef
Mihalík (8/2).
(ik)

Zimný volejbalový turnaj
Aj v súvislosti s nedávnym športovým podujatím je možné konštatovať, aké je potešiteľné, že miestna organizácia Csemadoku,

oslavujúceho v tomto roku 70 rokov svojej existencie, je tak
rozmanitá. Okrem pravidelných kultúrnych podujatí organizuje
rôzne eventy iného charakteru, napríklad nedávno tradičnú
zabíjačku alebo volejbalový turnaj, ktorý si tiež buduje svoju tradíciu. Jeho organizátori sa v uplynulom období snažia
organizovať ho dvakrát ročne: v lete na volejbalových ihriskách Bowling baru a v zime v športovej hale. Zimný volejbalový turnaj, zorganizovaný 23. februára, spoluorganizovala
miestna organizácia mládežníckeho zoskupenia Via Nova a
OZ Mladí za Poiplie a Pohronie s podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
V krásne slnečné sobotné dopoludnie sa na turnaji v telocvični T18 zišlo 6 družstiev regiónu. I keď organizátori
pôvodne počítali s väčším počtom účastníkov, nakoniec
mohli byť spokojní tak s priebehom, ako aj úrovňou a náladou celého turnaja. V poli dvoch družstiev zo Želiezoviec,
celkov z Levíc, Kalnej nad Hronom a dvoch družstiev z
Veľkých Ludiniec si prvenstvo vybojoval celok mladých
hráčov Veľkých Ludiniec, keď v priebehu turnaja nenašiel
premožiteľa. Konečné poradie turnaja: 1. V. Ludince - mladí,
2. Old Boys V. Ludince, 3. Vinohrady Levice, 4. Retro Stars
Želiezovce, 5. Sacia Komando Želiezovce, 6. Via Nova Kalná
nad Hronom.
(ik, foto: Csemadok, MS Želiezovce)
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OZNAM
Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod., ktorý sa uskutoční od 8. apríla do
12. apríla 2019 do 10.00 hod. počas otváracích hodín na zbernom dvore
nachádzajúcom sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na
Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale
(škatuľa, fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
• objemného odpadu (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby,
plechové rúry a podobný odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
• biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva,
konáre, lístie a pod.),
• drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
počas celého roka v otváracích hodinách.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť
na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok
vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.). Za porušenie tohto
zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

2019. tavaszi rágcsálóirtás

MEGEMLÉKEZÉS
Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint meg a gyász.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,
Fülünkben újra felcsendülnek a hangok.
Nincsenek már velünk együtt,
Kiket oly nagyon szerettünk,
De lélekben ma újra velük lehetünk.
Hulló könnyeinkkel állunk sírotok felett,
Áldja meg az Isten a sírhalom minden porszemét,
Amely takarja drága szüleink áldott jó szívét.
Oda a segítő kéz, a szülői szeretet,
S feledni őket nem lehet.
Nem maradtak csak a fényképek, emlékek, könnycseppek,
És a temetőhöz vezető út, mert több már nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk

Csontos Bélára,
halálának 7. és

Csontos Rózsára,

halálának 1. évfordulóján.
Emléküket örökké őrzik szerető gyermekeik és családjuk.

(19-07)

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi és területfejlesztési osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes
személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú
ÁÉR 5. § 6. bekezdése értelmében a házak és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább 2 alkalommal kötelesek rágcsálóirtást
végezni ingatlanjaikban, tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán.
Felhívjuk a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a
rágcsálók elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Tekintettel arra, hogy 2019. március 25. és 30. között az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutya tulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult rágcsálóval
való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért fokozottan
ügyeljenek kutyájukra, március 25. és április 1. között pedig lehetőleg
ne engedjék el őket a pórázról. Közreműködésüket köszönjük!

Jarná deratizácia 2019

Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja
oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia domov
a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát ročne
vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa
a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži,
upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá
prebehne
od 25. marca do 30. marca 2019 upozorňujeme majiteľov psov na
hrozbu otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa a podľa
možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 25. marca do 1. apríla. Za
pochopenie ďakujeme!
MsÚ Želiezovce
KÖZLEMÉNY
Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. április 8-tól április
12-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek,
akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a vasúton
túl, a Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban,
nyitva tartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól
zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitva tartási időben az egész év folyamán a
• nagy terjedelmű hulladék (bútor, öreg ablakok, ajtók, szőnyegek,
edények, bádog szerelvények, stb. – olyan hulladékok, amelyek a
méretük miatt nem férnek el az általában használatos hulladékgyűjtő
edényben)
• kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
• kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap,
stb.)
elhelyezésére kijelölt hely.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi fent említett
hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot máshova,
mint az elhelyezésére kijelölt helyre tenni tilos! (Pl. bútort közterületen, szemétgyűjtő konténer mellé.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

28. 2 . 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

937 242,79 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

39 895,01 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 050 436,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

Zostatky na bankových účtoch

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

-

MEGEMLÉKEZÉS
Bíborpiros szép rózsa
Nyílik a Golgotán.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján
az egykori zselízi és nyíri kántorra,
Luky Lajosra
Fia Zoltán, menye Móni, unokái Otília és Rudi

(19-06)

31. 12. 2014

Položka

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)

(18-06)

Firma
Rieker Obuv, s.r.o.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(18-31)

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

Perec, Jicchok Lejbuš: Chasidské príbehy (Európa 2017)
Smutno-úsmevné poviedky nastavujú krivé zrkadlo spoločenským pomerom vo východoeurópskej židovskej populácii
a vrhajú kritický, a predsa láskyplný pohľad na túto dnes
takmer vykynoženú komunitu.
Baričák, Pavel Hirax: Čo všetko o mne nevieš (Hladohlas 2018)
Základ knihy stojí na partnerskom vzťahu, ale paralelne s
hlavným príbehom sa vyvíja aj hrdinov vzťah s dcérou, ako aj
s jeho rozvedenými rodičmi, súrodencami, kolegami, priateľmi, nepriateľmi...
Slovák, Jozef: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých (Verbarium 2017)
Veselé a nápadité rozprávkové príbehy, písané jazykom dnešnej
mladej generácie, ktoré majú v sebe citlivo zakomponované nielen
všetky „múdrosti“ dnešnej doby, ale predovšetkým potrebu hľadať
vo svete a vzťahoch dobro, láskavosť a porozumenie.

hľadá pracovníka na pozíciu
technická kontrola
ručného šitia obuvi
do ÚVTOS Želiezovce.
Základná zložka mzdy (brutto)
a ďalšie odmeny:
555 Eur + variabilné zložky
Bližšie informácie na čísle:
035/790 05 60, 035/790 05 62,
alebo osobne
v ÚVTOS v Želiezovciach.

Sparks, Nicholas: Kedvesem (General Press, 2018)
Első látásra szerelem. Elválás. Kitartás. És egy nem várt befejezés. Nicholas Sparks legújabb regényében a közelmúlt
eseményeibe ágyazza szerelmi történetét.
Simon, Attila: Csak álltunk és sírtunk (Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018)
A kötet az első bécsi döntés 80-évfordulója alkalmából
jelenik meg. Célja az 1938-as eseményeknek a kisember szemszögéből, naplók, visszaemlékezések részletein és korabeli fotókon keresztül való bemutatása.
100 magyar népmese (Alexandra, 2018)
A Magyar népmesék sorozat valódi kulturális kincsünk: több
generáció felnőtt már rajtuk, a sorozat zenéje, a főcím ágról ágra
szálló madara mindannyiunk közös élménye és emléke. A történetek valódi családi mesék, amelyek tökéletesen alkalmasak arra,
hogy közelebb vigyék a gyerekekhez népmesei hagyományunkat.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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Sakkozóink utolsó előtti helyen zárták
a bajnokságot
A sakkozók idei küzdelmei 4. liga B1 csoportjában, amelyben
a zselízi Slovan TE sakk-szakosztálya is szerepel, az utolsó, 9.
fordulóval március 3-án fejeződtek be. A zselíziek számára az
idei szezon nem sikerült túl jól, csupán egyetlen összecsapást
sikerült megnyerniü az utolsó helyezett Perbete B csapatával
szemben, két alkalommal döntetlen eredményt értek el, hat
mérkőzésen szenvedtek vereséget. Ezek az eredmények az utolsó előtti, 11. helyre voltak elegendőek.
Pedig a 2019-es év jól kezdődött a hazai mérkőzéseiket a művelődési otthonban játszó zselízi játékosok szempontjából. Január
20-án Perbete B csapatát látták vendégül, amellyel szemben
4,5:3,5 arányban sikerült diadalmaskodniuk. Machník János,
Kovács József és Garaj László megnyerték partijukat, Kakačka
József, Mihalík József és Dorot János döntetlent értek el. Február
3-án sakkozóink Léván szerepeltek az ottani C csapat vendégeként, amellyel szemben 3:5 arányban alulmaradtak. Dušan Forbak és Mézes Attila megnyerte partiját, Mihalík József és Garaj
László döntetlent ért el. Két héttel később, február 17-én ismét
ellenfele otthonában szerepelt a zselízi csapat, ezúttal Nagykér
második csapata látta őket vendégül, amellyel szemben a Slovan TE 3,5:4,5 arányban kapott ki. Játékosaink közül Kakačka
József és Mézes Attila tudta legyőzni ellenfelét, Mihalík József,
Machník János és Polcsák Róbert döntetlent ért el. A
szezon utolsó fordulójában a zselíziek hazai pályán
szerepeltek, ám nem bírtak ellenfelükkel, Nyitra E 1. OSK Źihárec
csapatával, amellyel szemben 2,5:5:5 arányban ma- 2. SK Vráble
radtak alul. Partiját csak Kakačka Józsefnek és Farkas 3. NSK Nitra D
Istvánnak sikerült megnyernie, Polcsák Róbert dön- 4. SK Veľký Kýr 2
tetlent ért el, a többiek alulmaradtak ellenfeleikkel 5. NSK Nitra E
szemben.
6. N. Zámky C
A zselízi Slovan legeredményesebb játékosa a 2018/ 7. B. Kosihy C
2019-es idényben Mézes Attila lett, aki 6 partiban 5 8. SK Levice C
pontot szerzett. A zselízi sakkozók további sorrendje
9. Komárno D
eredményesség szerint: Garaj László (5/3,5), Kakač10. SSK Šurany B
ka József (8/3,5), Dorot János (9/3,5), Polcsák Róbert
(4/2,5), Machník János (4/2), Kovács József (5/2), 11. Želiezovce
Forbak Dušan (6/2), Farkas István (7/2), Mihalík 12. SK Pribeta B
József (8/2).

Parti
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
0

=
1
2
1
1
3
1
1
2
2
0
2
0

1
1
2
3
2
4
4
4
4
6
6
9

TB1
22
20
19
16
15
13
13
11
11
9
5
0

TB2
45,5
45,0
43,5
36,0
38,0
37,5
35,5
36,5
35,5
30,5
28,5
20,0

TB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ik)

Téli röplabdatorna
A legutóbbi sportendezvény kapcsán is
megállapítható, milyen örvendetes, hogy
az idén 70 éves Csemadok zselízi alapszervezetének tevékenysége ilyen szerteágazó.
A rendszeresen megvalósuló kulturális
rendezvények mellett számos egyéb beállítottságú megmozdulást is szervez, mint pl.
a hagyományos disznóölés vagy legutóbb a
szintén hagyományossá váló zselízi röplabdatorna. A sportrendezvényt az utóbbi időszakban igyekeznek évente két alkalommal megvalósítani: nyáron szabadtéren a Bowling bár
röplabdapályáján, télen pedig tornateremben.
A február 23-án megvalósult téli tornát a Via
Nova ICS helyi szervezetével és a Fiatalok az
Ipoly és Garam mentéért polgári társulással
karöltve a Nyitra megyei önkormányzat támogatásával hívták életre.

A T18-as tornateremben 6
helyi és környékbeli csapat találkozott a napfényes szombati
napon. Bár eredetileg még több
résztvevővel számoltak, végül
mind a lebonyolítással, mind
a színvonallal, mind pedig a
torna hangulatával elégedettek
lehettek a szervezők. A két
helyi, garamkálnai, lévai és két
nagyölvedi csapat mezőnyében
a nagyölvedi fiatalok gárdája
szerezte meg a tornagyőzelmet,
miután minden mérkőzését sikerült megnyernie. A torna végső sorrendje:1. Nagyölvedi Fiatalok, 2. Old Boys Nagyölved, 3. Vinohrady
Léva, 4. Retro Stars Zselíz, 5. Sacia Komando

Zselíz, 6. Via Nova Garamkálna.
(ik, fotó: a Csemadok zselízi alapszervezete)
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Száz éve dördült el a zselízi sortűz
Évekkel ezelőtt adtam közre a Zselízi Hírmondó hasábjain Budaváry
Béláné visszaemlékezéseit a véres zselízi napokról. Nem szándékozom
ismétlésbe bocsátkozni, és az újságírói etika azt sem engedi meg, hogy
ugyanazt az írást több lapban is megjelentessük. Márpedig a napokban fog megjelenni az erről szóló eszmefuttatásom a Magyar 7-ben. Ezért most
újabb adalékokkal szeretnék szolgálni.
1993-at írtunk, amikor nagyrabecsült
tanárom (sok tekintetben példaképem), Urbán György egy náluk megejtett beszélgetés
során elmesélte nekem, mi történt Zselízen
1919. március 23-án. Azt is elmesélte: néhányadmagával azon dolgoznak, hogy a
sortűz áldozatainak emléktáblát készíttesenek, és jó lenne, ha ezt a táblát a csendőrsortűz 75. évfordulóján elhelyezhetnék valahol a tett színhelyének közelében. Ehhez
részletesen ismerni kellett a történteket.
Levéltári adatok, csendőri/kórházi jelentések voltak a kutatók segítségére, de mindennél értékesebbnek tartották a még élő
szemtanúk szavahihető visszaemlékezéseit.
Többen is voltak, de Urbán György kettőt közülük magasan kiemelt:
Budaváry Bélánét és Gaál Gézát. Budaváryné sajátos gyöngybetűivel
papírra vetette emlékeit. Megdöbbentő írás. Még akkor is, ha nem
mindenben volt pontos. Például épp az időpontban: ő úgy emlékezett,
hogy a felvonulás, amelybe belelőttek a cseh légiósok, március 15-én
volt. Minden egyéb pontos lehet, mert pontról pontra megegyezik
Gaál Géza szóban elmondott visszaemlékezésével. Urbán György lejegyzetelte Géza bácsi szavait. Mint egy jó diák vagy egyetemi hallgató: néhány szóval, csak a tényekre szorítkozva. Az alábbiakban ezeket
a félmondatokat, egy-két szavas beszúrásokat próbálom folyamatos
leírássá változtatni. Gaál Géza bácsi 1919-ben tíz éves volt.
„A történteket az Aranykönyv is rögzítette, ami 1940 táján jelenhetett meg. Mi is történt? Délután 2 körül indult a menet, kint álltunk
többen gyerekek, hallottuk az énekszót. A református templomnál
bámészkodtunk (ami akkor a mai vasas helyén állott). A cseh légiósoknak a Gereblében volt a laktanyájuk, onnan jöttek be 3-4 lovaskocsival,
tömzsi, kis világos, morva lovakkal. A mai Petőfi utca felől közeledtek,

a paplak táján dördültek el az első lövések. A lovaskocsikról leugrálva
két oldalról lőtték a menetet. A Várai-lányok (16 és 18 évesek) a helyszínen meghaltak, Nagy Pál, aki a Rákóczi-képet vitte, fejlövést kapott,
de felépült, 3 évi börtönt kapott (Ilaván ült), Séda Károly is halálosan
megsérült. Nagy János [Budaváryné
visszaemlékezései
szerint Nagy András] haslövést
kapott, őt a Budaváry-kapuba
húzták be, másnap reggelre ott
vérzett el. Más sebesülteket is
oda menekítettek, a padló csupa
vér volt, nem lehetett felmosni,
évek múlva is barna volt. Fejes
Károly a parkban őr volt, őt
másnap reggel lőtték le. A
vendéglőből (a mai városháza
helyén – H. G.) ömlött ki a
nép, sok sebesült volt, otthon
részesültek házi kezelésben. A
terror másnap is folytatódott.
Harmadnap házkutatást tartottak, mindenhol fegyvereket
és magyar zászlót kerestek. A megtalált zászlókat széttépték...”
Géza bácsival jómagam csak egyszer (amikor a Schubert-könyvemet rendeztem sajtó alá) beszélgettem az esetről. Ő akkor a lelkemre
kötötte: ha majd valamikor írsz róla, ne használd a csehszlovák jelzőt.
A szlovákoknak ezekhez semmi közük sem volt. Ezek csehek voltak.
Megszállók. Akiket ekkor még a szlovákság is megszállónak tekintett.
De a csehekre sincs miért haragudnunk, hiszen ez a néhány ember nem maga a cseh nemzet... Búcsúzásul a kezembe nyomott
egy fényképet. Nem egészen két évtized múltán a megszállóknak
távozniuk kellett. A helyi – akkor még majdnem színmagyar – lakosság megbocsátott nekik. A fotón egy szabadtéri istentiszteleten búcsúztatják a cseh katonákat Tergenyén (vagy Peszeken?).
Nekünk is az a kötelességünk, hogy megbocsássunk. De ugyanilyen kötelességünk, hogy megőrizzük a zselízi mártírok emlékét.
Legalább egy utcanévvel, vagy egy aprócska tér nevével, és ha így
nem megy, akkor a szívünkben.
Horváth Géza

Pályázatokból gyarapszik a könyvtár állománya
A könyv hónapja a Zselízi Városi Könyvtárban ugyancsak mozgalmasan kezdődött. A
könyvtár március elsején
nyitott napot tartott, melynek keretében lehetővé
tette a látogatók számára
az ingyenes regisztrációt,
ill. a regisztráció ingyenes meghosszabbítását
újabb egy évre. A könyvtár nyújtotta lehetőséget 21 gyermek és 33
felnőtt használta ki.
A hónap folyamán,
március 22-én a magyar
alapiskolában folytatódik
a Ki olvas ma nekünk?
rendezvénysorozat, amelyen ezúttal Kácsor Zoltán író lesz a vendég. Az Irodalmi Kávéház
109. találkozóját március 23-án 15 órakor
tartják a mikolai kultúrházban, ezúttal a mikolai monográfia szerzőivel találkozhatnak

az érdeklődők.
„Az elmúlt időszakban a Harmónia a

sokszínűségben projektnek köszönhetően
tovább gyarapítottuk a könyvtár könyvállományát, amit a nemzetiségi kisebbségek
kulturális alapjának 800 eurós támogatá-

sával sikerült elérni. 2018 novemberében
52 könyvet vásároltunk 510,13 euró értékben, idén januárban pedig további
52 könyvet 390,26 euró értékben. A
pályázat 100 eurós önköltségét Zselíz
város támogatta” – mondta el Plizga
Sylvia könyvtáros. Hozzátette még,
hogy a júniusig tartó, Könyvek – kapu
az ismeretekhez elnevezésű projekt is
egyelőre zökkenőmentesen valósítják
meg. A Művészettámogató Alapból a
könyvtár 1500 eurót nyert új könyvek
vásárlására, 100 euróval a város társfinanszírozta a projektet. A támogatásból
eddig 88 könyvet vásároltak, továbbiakat a közeljövőben szereznek be. A városi könyvtár állománya jelenleg 29 243
tételt számlál (ebből 487 audiovizuális
médium, a többi könyv).
(ik)
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Nyílt levél a közlekedésügyi miniszterhez
a Zselíz–Lekér útszakasszal kapcsolatban
Gyakorlatilag nincs olyan év, hogy a Zselíz
és Lekér között húzódó I/76-os út három
kilométeres útszakasza ne követelne halálos
áldozatot. Az út mellett mementóként sorakoznak a gyertyák és emléktáblák, melyek
kegyeleti okokat szolgálnak, mégis lehangoló
látványt nyújtanak. Bár a nyílegyenes út állapota jónak tűnhet, a fokozott teherforgalomtól erősen ki van kátyúsodva. A frekventált
útszakasz ugyanis Lévát Párkánnyal, vagy
éppen Magyarországot, Budapestet Északés Közép-Szlovákiával köti össze. Amióta
Párkány mellett megépült a teherkomp, még
inkább romlott az állapota. Ennek ellenére
az autósok előszeretettel haladnak rajta nagyobb sebességgel. A szakemberek szerint a
balesetek megelőzésére nincs optimális me-

goldás. Ha az útfelület kifogástalan állapotú
is lenne, akkor is veszélyes nagy sebességgel
diófák övezte úton haladni. Csonka Ákos
városi képviselő, az MKP helyi szervezetének elnöke úgy döntött, valamit tenni kell
ez ügyben, ezért nyílt levelet fogalmazott
meg közlekedésügyi minisztériumhoz, hogy
döntéshozatali helyzetükből fakadóan segítsenek megoldást találni erre a lakosságot
fokozottan érintő ügyre.
„Nincs olyan év, hogy ne vesztené életét
tragikusan ezen a szakaszon valaki, zömmel életerős fiatalok. Ezt egyszerűen nem
nézhetjük tétlenül tovább, így is több
áldozatot követelt már, mint amennyit
szabad lett volna. Arra szeretnénk kérni a
Miniszter Urat és a szaktárcát az itt élők

nevében, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket és orvosolják ezt a problémát.
Természetesen környezetbarátként szeretjük
a fákat és sajnálnánk azokat kivágni. Salamoni megoldásul szolgálhat a helyzetre
egy szalagkorlát létesítése, mely biztonságosabbá tenné az utat, és a fákat sem
kellene kivágni.
Kérem, fontolják meg a javaslatot, Zselíz,
valamint Lekér lakosai és az útszakaszon
áthaladók nevében kérjük, hogy segítsenek
megfelelő megoldást eszközölni” – fogalmaz az Érsek Árpádnak címzett levélben.
Kíváncsian várjuk a minisztérium reakcióját és lépéseit. A fejleményekről természetesen beszámolunk.
(tsák)

Horváth Diana újabb budapesti sikere
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa március
9-én délelőtt a budapesti Szent István-bazilikában fellépett azon
a – szentmisével kezdődő – ünnepélyen, ahol Esterházy Jánosra
emékeztek. Az Esterházy János Emlékbizottság Esterházy-díjat
adományozott Ďurčo Zoltánnak, a nyitrai egyházmegye magyar
püspöki helynökének és Dagmar Babčanovának, volt vatikáni
szlovák nagykövetnek. Az esti órákban ugyancsak Esterházy
János emléke előtt tisztelegve adta elő a Tanítókórus Wolfgang
Amadeus Mozart Requiemjét. Közreműködött a Musica Sonora
Kamarazenekar Szűcs Dániel vezényletével. A szopránszólót – a
közönség őszinte tetszését kiérdemelve – a zselízi Franz Schubert
Művészeti Iskola énektanára, Horváth Diana énekelte. További
szólisták voltak: Geréb Zsuzsanna (alt), Farkas András (tenor) és
Cser Ágoston (basszus).
–hg–

Egy tehetséges gitáros
Városunkban sok különféle ember él. Mindannyiukban van valami érdekes és egyedi,
bár nem mindenki tud megnyilvánulni, és
megmutatni, milyen adottságokkal rendelkezik.
Naponta találkozom egy kisiskolással, akik
édesanyjával és nővérével él itt. A tehetséges
Belák Péter Attila kitűnő gitáros. Naponta
gyakorol, mert a legjobb gitáros szeretne
lenni. A pozsonyi Akademia Musicana növendéke, ahol egy nagyszerű zenész, Filip
Goldberger irányítása alatt tanul játszani.
Mivel a fővárostól távol lakik, külön engedéllyel hetente egyszer látogatja az órákat.
E napon édesanyjával vonaton utazik Pozsonyba, akinek bár egészségügyi gondjai
vannak, a lehető legnagyobb mértékben
foglalkozik fiával, és minden szabadidejét
vele tölti. Az intenzív munkának meg is
vannak az első eredményei: november végén tartották városunkban a Ki a vagány
a vidéken? elnevezésű iúsági vetélkedőt,
amelyen Attila megnyerte kategóriáját.
Frenko Éva

Székekről,
az ósdiakról...

Lapunk olvasója a segítségünket, ill.
együttműködésünket kérte a zselízi kultúrház berendezésének kedvezőtlen állapota
miatt. Mint megtudtuk, arról van szó, hogy
a székek nagy része elhasználódott, melyek
közül a legújabbak is több mint 15 évesek, a
régebbiek pedig jócskán a múlt évezredből
valók. Nem is annyira a korukkal van baj,
mint inkább azzal, hogy az utóbbi időben az
egyre inkább tönkrement székek károkat is
okoznak a látogatóknak. Az idei báli szezonban elhasználódott székek miatt szakadt el
az egyik vendég ingje, ment tönkre az egyik
bálozó hölgy ruhája.
Lapunk olvasója erről a problémáról beszámolt
a városi képviselő-testület több képviselőjének is, akik megígérték, hogy segítenek
javítani a helyzeten. Minden jel arra mutat,
hogy a probléma megoldásán a városi költségvetés megalkotói is fáradoztak, hiszen
mint kiderült, idén 30 ezer eurót szánnak a
művelődési otthon számára új székek vásárlására.
(ik)
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A vágóhidat lebontották, a környék megszépül
Egy sikeres projektumnak köszönhetően
2016-ban felszámolták a szemétlerakatokat, és elegyengették a talajt. Idén a terület
környékét is megtisztítják. „A 2016-os projektben nem szereplő területeket közmunkások segítségével takarítottuk ki. Az
elburjánzott növényzeten kívül az egykori
OSP idejéből származó építkezési hulladékot is el kellett távolítanunk” – nyilatkozta Haris Péter, a városi hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának
vezetője, majd hozzátette: „Ezt követően
az egykori vágóhíd romos, életveszélyes
építményeit távolítjuk el. A törmeléket talajszilárdításra használjuk majd fel például
a kerékpárút-építésnél. Jelenleg is folyik a
Posta utcai közművek teljes kiépítésének
engedélyezési eljárása.”
Az említett területek képe lassan megváltozik. Amellett, hogy a Posta utcán új házak
épülnek, a három utca találkozásánál a
kerékpárút három ága is itt találkozik majd,
amelyből az egyik a felújított Sládkovič
utcán halad majd tovább. Lehetséges tehát,
hogy a város egykori csúf pontja idővel az
egyik legszebb területévé válik.
(šh)

A Garam-part városunk melletti szakaszának összes zugából valószínűleg
a vágóhíd és közvetlen környéke
volt a legkevésbé vonzó. Egyrészt az
onnan áradó átható bűz, másrészt
a rejtélyes okokból a vágóhíd környékén – és gyakran a folyóban is
– előforduló állattetemek miatt. Az
üzem bezárása után a helyzet részben
változott. Az elhagyatott terület
környékén illegális szemétlerakatok
létesültek, és a kóbor kutyák tanyájává lett romok csúfították a környéket.
A terület, ahol három utca (Posta,
Sládkovič, Garam) találkozásánál
véget ér a lakóövezet, ugyanakkor a
rekreációs övezet kiváló, sportolásra
és családi kirándulásokra alkalmas
kiindulópontja lehetne.
A város stratégiai fejlesztési tervének egyik prioritása a lakosság
lakhatással kapcsolatos szükségleteinek kielégítése, amelynek keretében a bérlakás-építésen kívül
a családiház-építés elősegítése is
támogatást élvez – építési telkek
előkészítésének formájában. Ilyen terület-

ként jelölték meg a Posta utca végén található térséget a vadászháztól a vágóhídig.

Teljesek a bizottságok

Iskolatanácsi küldöttekről határoztak

Az idei első képviselő-testületi ülésén, amelyet január végén tartottak, a képviselők
jóváhagyták az egyes szakbizottságok összetételét, amelyek így megkezdhették rendes
tevékenységüket. Juhász András polgármester ez alkalomból annak a reményének
adott hangot, hogy az új bizottságok hatékonyabban dolgoznak majd, mint a korábbi
időszakokban. Hozzátette: a bizottságoktól
elsősorban kezdeményezést vár. A mostani
választási időszak egyik, a bizottságokat érintő érdekessége, hogy a testület nem alapított
tanügyi bizottságot. Feladatait a képviselők
általános egyetértése nyomán a következő
években a városi, ill. hivatal megnevezése
szerint a községi iskolatanács látja majd el.
Az egyes bizottságok összetétele a következő:
építési, területfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság: Kovács Kázmér – elnök, Baka
Lajos, Nagy Géza, Kotasz Norbert , Eva Červenáková, Miroslav Hasznos, MolnárTibor,
Puksa Andrea; pénzügyi bizottság: Csenger
Tibor – elnök, Marianna Šedivá, Baka Lajos,
Kovács Kázmér, Boška László, Nagy Éva; kulturális, sport- és szabadidős bizottság: Juhász
Eszter – elnök, Kepka Márk, Ivan Pál, Sokol
László, Henrieta Kurucová, Koncz Klaudia,
Cserba Gabriella; közrendvédelmi, szociális
ellátási és lakáspolitikai bizottság: Ivan Pál
– elnök, Rák Norbert, Alexandra Jurčeková,
Juliana Hanzová, Bellus Dániel; közérdekvédelmi és panaszelbírálási bizottság: Rák
Norbert – elnök, Csonka Ákos, Ivan Pál,
Miroslav Kriška, Kovács Kázmér.
(ik)

A zselízi városi képviselő-testület januári ülésén delegálta a város küldöttjeit az egyes iskola önkormányzatokba, miután visszahívta az elmúlt időszakban megjelölt iskolatanácsi képviselőit.
A város nevében delegált új iskolatanácstagok a következők: a szlovák alapiskolában: Polka
Pál, Kovács Kázmér, Sokol László, Marianna Šedivá; a magyar tanítási nyelvű alapiskolában:
Sokol László, Csenger Tibor, Baka Lajos, Rák Norbert; a zselízi szlovák óvodában: Polka
Pál, Miroslav Kriška, Juhász Eszter; a zselízi magyar tanítási nyelvű óvodában: Kepka Márk,
Csonka Ákos; a garammikolai óvodában: Juhász Eszter, Ivan Pál; a művészeti alapiskolában:
Juhász Eszter, Kepka Márk, Baka Lajos; a községi iskolatanácsban: Kepka Márk, Monika Melichová.
(r)

Könyvbemutató vitadélutánnal
Értékeink címmel a közelmúltban jelent
meg Csáky Pál legújabb könyve. A 100 éves
a szlovákiai magyar közösség, 70 éves a
Csemadok alcímmel megjelent szöveggyűjteményben a Csemadok múltjáról, jelenéről
és lehetséges jövőjéről vallanak a szervezet
tagjai. Az Európai Néppárt támogatásában
megjelent könyvet a szerző március elején
mutatta volna be a zselízi Magyar Házban,
ám egészségügyi okok miatt nem tudott
jelen lenni a rendezvényen. Távollétében
két társszerző, a házigazda szerepét is ellátó
zselízi Csonka Ákos, valamint Dunajszky
Géza beszélgetett a kiadványról, a Csemadokról és számos egyéb érdekes témáról.
A könyvbemutatóból pezsgő és élvezetes vitadélután alakult ki, amely során a két társszerző
részéről, valamint a hallgatóság soraiból is számos érdekes visszaemlékezés, értékes vélemény
és ösztönző javaslat fogalmazódott meg. Afelszólalók a kialakult konstruktív vita során olyan
témákat érintettek, mint például a Csemadok marketingelemeinek időszerűsége, a további hatékony működés feltételei, a fiatalok bevonása a tevékenységbe, illetve az Európát és általában a
fejlett társadalmakat különösen negatívan sújtó népesedés-gazdasági paradox okai és lehetséges
megoldásai.
(ik)
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Nagy lépéssel a választási időszakba
Amikor Juhász András polgármester a
választások előtti kommunikációjában azt
hangsúlyozta, hogy szeretné folytatni a múlt
választási időszakban megkezdett munkát,
és továbbra is intenzíven szorgalmazni a
beruházásokat, kevesen gondolták, hogy
szavai már az új választási időszak első évében reális körvonalakat nyernek. Márpedig
erről tanúskodik az idei évre jóváhagyott
költségvetés, konkrétan a beruházások
sora, melyeket 2019-ben terveznek megvalósítani. Habár az idei költségvetés éppen a
beruházások nagy száma miatt nem született meg könnyen, végül a képviselő-testület
megegyezett abban, hogy támogatja a polgármester és a városi hivatal javaslatát.
A javaslat szerint idén 3,04 millió euró
értékben valósulnak meg beruházások.
Legnagyobb részüket pályázati forrásokból
finanszírozzák, pontosan 2,03 millió euró
értékben. Az idei beruházási költségek további forrásai a tavalyi év költségvetéséből
átvitt 227 ezer euró, a város vagyonának
eladásából származó 200 ezer euró, és a tar-

Tisztelt Režo Úr!
→

Egyetlen aprósággal vitatkoznék csak. Azt
írja, hogy „A magyar nyelvben nyilván ennek
az eltérésnek nincs ... megfelelője.” Mert – egyrészt – a vegyes szónak számtalan szinonimája
van (kevert, elegyes, különféle, különnemű,
heterogén...), másrészt a magyar nyelvben az
összetételek külön- vagy egybeírásával jelöljük
az árnyalatnyi eltéréseket. Tudom, ez már nem
az Ön írására lehet a válasz, de ennek ürügyén
hadd írjam le (hátha más újságíró is elolvassa)
azt, ami sokunkat bánt. A magyar helyesírás
szabályai szerint ugyanis a vegyeskart külön
(vegyes kar) kellene írni. Ám ezt a szakma sohasem fogadta el. Kodály Zoltán, aki nemcsak
zeneszerző, hanem ugyanilyen kiváló nyelvész
is volt, mindig egybeírta a vegyeskart. Ugyanis
a zenészek nagyon is tudják, hogy mi a vegyes
kar és mi a vegyeskar közötti különbség. Egyáltalán nem biztos, hogy egy vegyeskarban kell
nőknek és férfiaknak is énekelniük. A vegyeskar attól vegyeskar, hogy az előadott műveiben
vannak női és férfi szólamok. De sehol nincs
leírva, hogy a női szólamokat csak nők énekelhetik. Hosszan lehetne erről írni, de röviden
így foglalhatnám össze a különbséget: a vegyes
kar ellentéte az egységes kar (jednotný zbor), a
vegyeskaré pedig az egyneműkar. Márpedig a
vegyeskarok többsége is arra törekszik, hogy
egységes hangzása legyen. A vegyes kar szlovák
megfelelője a rôznorodý spevácky zbor lehetne, a
vegyeskaré pedig a zmiešaný spevácky zbor.
Köszönöm a hasznos észrevételét, a jövőben ehhez fogjuk magunkat tartani.
Tisztelettel:
Horváth Géza, karnagy

talékalapból származó meglehetősen nagy technológiák vásárlásával szeretnék javítani,
tétel, 570 ezer euró.
mint amilyen a sószóró (47 ezer euró) vagy
Az idei év legnagyobb beruházása a város az utak aszfaltozására használatos technika
területén építendő kerékpárút lesz 1,24 (30 ezer euró).
millió eurós költségvetéssel. Jelentős beru- Az áttekintésből és a táblázatból is kitűnik,
házásnak számít továbbá a városi hivatal hogy a város az új választási időszakot
épületének nagyrészt pályázati forrásokból nagy lépéssel, merész költségvetéssel
fedezett felújítása 410 ezer euró ráfordítással, kezdte meg. Rögtön az első év ambiciózus
a mikolai óvoda kibővítése és felújítása, vala- tervei arra engednek következtetni, hogy a
mint mindkét alapiskola speciális tanterme- múlt választási időszakban tapasztalt fejinek felszerelésére benyújtott projektek ön- lesztési tevékenység dinamikája továbbra
költsége. Kizárólag saját forrásból újul fel a is kitart, és ez számunkra egyértelműen jó
magyar alapiskola tetőszerkezete, amely
már évek óta rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban van. A város 342
ezer eurót fordít erre a célra. Jelentős, saját forrásokat felhasználó beruházás lesz a
Szent Jakab tér felújításának folytatása 80
ezer euró értékben, a Posta utcai építési
telkek számára megépítendő infrastruktúra ugyancsak 80 ezer euró értékben, továbbá a strand bővítése 60 ezer
euró ráfordítással. A felsorolt és további
építkezések tervdokumentációjára 46
ezer euróra lesz szükség, a földmérő
munkák, a mérnöki tevékenység és a
projektek előkészítése a költségvetés
szerint 27 ezer eurót igényelnek. A vá- Az egyik legjelentősebb idei beruházás a kerékpárút
rosi múzeum 2019-re tervezett felújítá- építése lesz, amelyet pályázati forrásokból valósít meg
sa 10 ezer euróba kerül majd.
a város. Egy része a felújuló Sládkovič utcán halad
A folytonosság jellemzi majd a városi majd.
(fotó: šh)
szolgáltatásokat is. Azokat a tevékenységeket, amelyeket a város az elmúlt hír. Eközben azonban bizonyosan hasznos
időszakban vett át a beszállítóktól saját mun- lesz egyik szemünket a makrogazdasági
kakörbe (pl. a hulladékelszállítást, a temetők helyzeten tartani, amely az önkormányzati
gondozását, az utak karbantartását) továbbra szektor bevételeit is előrejelzi.
(ik)
is el fogja látni. A községi szolgáltatásokat új
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Ahogy lapunk februári számában már említettük, idén 20 éves a Zselízi Hírmondó.
Ezúttal egyszerre hagyományos és rendhagyó módon közelítjük meg a jubileumot.
Hagyományos módon az első főszerkesztő,
Ábel Gábor gondolatai által, rendhagyó módon pedig egy rendszeres olvasónk meglátásaival, melynek rendhagyó volta abban is
rejlik, hogy konstruktív véleménycseréhez
vezetett – a véletlen folytán lapunk olvasószerkesztőjével, ezért tudjuk a válaszlevelet
azonnal közölni.
Talán ez az eszmecsere is segít megérteni,
hogy miben tud hozzájárulni egy városi
lap egy közösség életéhez. Bár a közösségi
oldalak manapság sok szerepet vállalnak
át a nyomtatott sajtótól, a kulturált keretek
közt folytatott vita – sajnos vagy szerencsére
– nem tartozik ezek közé. Itt még a papír
vezet. Persze ezt sem lehet általánosítani, de
arra törekszünk, hogy a Zselízi Hírmondó e
téren biztos pont legyen.
A jubileumra persze idén még több alkalommal visszatérünk.
Levicky László

Üdvözöljük a havilap
olvasóit, köszöntjük
a szerkesztőket és a
külső munkatársakat! Két évtizeddel
ezelőtt a lakosok tárgyilagos és sokrétű
tájékoztatása érdekében úgy döntöttünk,
hogy megjelentetjük
a Zselízi Hírmondót.
Főszerkesztőként akkor ezt írtam: mindennel szeretnénk foglalkozni, ami Önt
érdekli. Meggyőződésem, hogy a vágyam
beteljesült.
Szerény, egyszerű körülmények között
láttunk neki a szerkesztésnek. Azóta folyamatosan születtek új médiumok, míg mások
szünetelnek, vagy megszűntek. A kezdeti
nehézségeket szélsebesen leküzdöttük, és
ma már színvonalas lapot tudunk ajánlani
az érdeklődőknek. A lapkészítőt ismerhetik
az emberek, de ő sohasem gondolhatja,
hogy tökéletesen ismeri őket, így kérdezni

kell, szüntelenül, ameddig ír. Mindnyájan
örülhetünk annak, hogy az újság képes
volt megőrizni politikai függetlenségét, és
a lakosság valamennyi rétegének mindennapjaira is odafigyel.
„Változás nélkül lehetetlen a haladás, és aki
képtelen módosítani a véleményét, semmin
sem tud változtatni” – vallotta Bernard
Shaw. Fáradhatatlanul a változtatásban és
az előrelépésben kell gondolkodnunk. Egyszer közös asztalhoz ülhetnénk, egykori és
mostani szerkesztők, valamennyien, akik
hajdanán és jelenleg írtak és írnak akár
egy nyúlfarknyi szöveget, legyen az riport,
tudósítás, jegyzet, interjú, vagy recenzió. Ne
önmagunkat magasztaljuk, mert lehet örülni és dicsérni egymást, de inkább tekintsünk
derűlátóan, hasznavehető javaslatokkal a
jövőbe. A tanácskozást követően minden
bizonnyal még élvezetesebb, sokszínűbb lapot aduk majd az egyre gyarapodó olvasótábor kezébe. Boldog születésnapot!
Ábel Gábor,
a Zselízi Hírmondó első főszerkesztője

A Zselízi Hírmondó húsz éve

Tisztelt Režo Úr!

Átfutottam az idei januári és februári kiadást. Megállapítom, hogy a megválasztott
formátum magas színvonalú, külső megjelenésével, tartalmával, nyelvi kultúrájával
Zselíz város Szlovákia-szerte büszkélkedhet
saját, 7 ezer lakos alatti városok kategóriájában.
Tekintettel a lapszámra és a formátumra a
Hírmondó évről évre jobb minőségű. Javaslom az újságíróknak és a városnak lehetőség
szerint (érdeklődés lenne) legalább egy egynapos kerületi konferencia megszervezését
városi lapok képviselői számára véleményés tapasztalatcsere céljából az önkormányzati újságírás témájában (feltételek, a városi,
járási, kerületi újságírók jogállása, újságírói
kódex, újságírói szabadság, az újságíró védelme, médiaközi együttműködés a szabad
és demokratikus rendszerben önkormányzati szinten) egy évvel Ján Kuciak és menyasszonya meggyilkolása után.
Köszönöm a polgármesternek és csapatának
az elvégzett munkát és a látható eredményeket, amelyek a város képén mutatkoznak
meg, kívánom, hogy elképzeléseik és terveik
sikeresen valósuljanak meg a polgármester
második választási időszakában. Nyolc félholt év, egy nem produktív és drága előd után
a város és dobozai végre megmozdultak...
A Zselízi Hírmondó 20 éves fennállása alkalmából javaslom a szerkesztők munkájának
megérdemelt elismerését. A képviselő-testülethez: főleg a helyi kispolitikában a túlpolitizálásnak és a frakcionizmusnak akár
nemzetiségi, akár más egyéb, mint közös
érdekeken felül nincs helye, mert lassítja

Örömmel fogadtam sorait. Mindig is gondot
jelentett számunkra, amikor kórusunk nevét
itthon, Szlovákiában kellett feltüntetnük.
Mert előfordult, hogy „Miešaný”-t írtunk,
és ezt a szervezők „Zmiešaný”-ra javították,
de ugyanez megtörtént fordítva is. Meghajolva az Ön szakszerű magyarázata előtt
ezentúl a Zmiešaný alakot fogjuk használni.

és blokkolja a város fejlődésének közös
érdekét.
Persze nem mindig is mindenkor van az újságban minden rendben és hiba nélkül (kis
nyelvészeti megjegyzés és javaslatok):
1. A városi énekkar szlovák megnevezése: szlovákul nem miešaný, hanem
zmiešaný lenne a helyesen. A magyar
nyelvben nyilván ennek az eltérésnek nincs
a német „gemischte” (gemischter chor)
jellegű megfelelője, hasonlóan az angol
„mixed choir” kifejezéshez (csak mix vagy
mixed), valamint a francia „choeur mixte”
kifejezéshez. Horváth karnagynak ezt el
kellene fogadnia, mivel a szlovák nyelvben
a miešať mellett zmiešať kifejezés is létezik.
A zmiešavať kifejezés hangra, jelre érvényes,
a miešať pedig pl. zöldségre, tojásra, mixelt
gyümölcsre. A miešaný tovar vagy a miešaný
zbor kifejezés nem való a szlovák nyelvbe.
Ebben az esetben a Hírmondó szlovák nyelvi verziójának nem kellene kivételt tennie.
A Franz Schubert Vegyeskar helytelen szlovák megnevezését, tekintettek a Zselízi Hírmondó nyelvhelyességébe vetett bizalomra
a szlovák olvasótábor nagy része elfogadja
és így adja tovább.
Megfelelő szlovák kifejezés lenne például:
spevokol, spevácky zbor, zmiešaný zbor,
zmiešaný spevokol. A Franz Schubert
Vegyeskarra a 70-es évek óta emlékszem,
amikor Nyitrán énekkarokkal dolgoztam,
és szerveztem versenyeket, fesztiválokat,
seregszemléket, képzéseket és szemináriumokat gyermek, iúsági, felnőtt női és
vegyeskarok számára (a férfikarok akkor is,
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ma is ritkaságszámba mennek, fiúkar csak
egy van, Pozsonyban). Kórusokkal és nekik
elméletben és gyakorlatban is dolgoztam,
plusz publikáltam is a témában mint a
Szlovák Tanítók Központi Énekkarának
tagja. Ebben a nyelvi közegben otthonosan
és megingathatatlanul mozgom.
A Franz Schubert Vegyeskar szlovák megnevezése a nyelvtörvényre támaszkodva is
Zmiešaný spevácky zbor Franza Schuberta
lenne. Hasonlán a magyar megnevezés
védelméhez magyar nyelvkörnyezetben.
Ennyit a Horváth Gézát KÓTA-díjjal tüntették ki c. cikkhez (februári szám, 7. oldal,
szerző: ik). A karnagy sokéves munkásságáért vitathatatlanul megérdemelte a díjat.
2. Csonka úr cikkéhez (a Csuka fogta migráns c. cikk szlovák változatához, februári
szám, 5. oldal): „...sírskych nemocníc.”
Helyesen: ”...sýrskych”. A cikk egyébként
jó. Mindkét szerkesztőnek köszönöm színvonalas munkáját. Tiszteljük és becsüljük
nemcsak a saját, de mások munkáját is...
Üdvözlettel.
Juraj Režo,
alias notorickyobcan
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Hagyjál már az összeesküvés-elméleteiddel!
– hangzik gyakran a válasz a következő
mondatra: lehet, hogy a dolgok másként vannak, mint első látásra tűnik? Az élet érdekes
helyzeteket teremt, nemegyszer megtörténik,

hogy ami első látásra összeesküvéselméletnek tűnt, valós gyakorlat lesz,
és a dolgok tényleg másként állnak,
mint első látásra tűnne.
Amikor február elején a zselízi
csoport közösségi oldalain feltűnt
néhány fénykép a szabadtéri színpad
környékéről, ahol kupacokban állt a
szemét – mindenféle üvegek, műanyag
tartályok, csomagolások, használt gumiabroncsok és sok egyéb, az eset
azonnal szemrehányó reakciókat és
szilárd erkölcsi álláspontokat váltott ki. Az előbbi természetesen az
önkormányzat felé irányult, amely
nem takarította el a szemetet. A hozzászólók
a városi hivatalt, a képviselő-testületet emlegették, sőt, egy konkrét képviselőt is cselekvésre hívtak fel. Az erkölcsileg ösztönzött
hozzászólások a szemetelőket ítélték el.
Az eset azonban nem volt szokványos. A
szemét kupacokban hevert, de sehol semmi
nyoma annak, hogy valamivel odaszállították volna. Viszonylag rövid nyomozást
követően, melyben a városi rendőrség is
részt vett, végül meglett az „elkövető”, aki a
szemetet odavitte. Egy középkorú zselízi lakosról volt szó. Ám a dolgok másként álltak,
mint ahogy első látásra tűnt.
Valóban az illető rakta a szemétkupacokat,
igen. Csakhogy a szemetet nem otthonról
hozta. A környéken szedte a fák, bokrok
között, és kupacokba rakta, hogy majd
könnyebb legyen elszállítani. Az ismeretlen
szemetelőből egyszerre egy környezetvédő
Zorró lett, aki a névtelenség leple alatt jót
cselekedett – szemetet gyűjtött a természetben. Sajnos indítékai számunkra, a többség
számára annyira távoliak és ismeretlenek,
hogy felfoghatatlanok, ezért elképzelhetetlenek. Ezért sem akadt senki, aki a közösségi
hálón hozzászólásában akár csak esélyt adott
volna annak, hogy a furcsa jelenség nem a

probléma, hanem már a megoldás része. De
őszintén: annyi rossz tapasztalattal a hátunk
mögött kinek jutott volna ez eszébe?
Mit lehetne még hozzátenni? Talán annyit, hogy
Zöld Zorró rendhagyó
tette elnyerte a polgármester mély tiszteletét is, akinek első
reakciója az volt, hogy
ezt az embert valamilyen módon jutalmazni
kellene, és ezáltal is
jelezni, hogy az ilyen
szokatlan, „gerilla-környezetvédelemnek“ is
van támogatottsága.
Végül álljon itt néhány
tény. Például, hogy a titokzatos önkéntest Kar-

RÖVIDEN

Március 4-én tanácskozott az Alsó Garam
Menti Regionális Társulás ellenőrző bizottsága, mely többek közt a közös községi
hivatal szerződésének megváltozásáról is
tárgyalt. Ennek oka Zselíz városnak az a
javaslata volt, hogy értékeljék át a közös
községi hivatal költségvetésébe a községekből utalt befizetéseket. A bizottságban
megtárgyalt kérdéskörrel az Alsó Garam
Menti Regionális Társulás közgyűlése is
foglalkozik majd.
Zselízen betongyártó üzem létesül, sőt meglehet, hogy mindjárt kettő is. Az év elején
a városi hivatalban az ezzel kapcsolatos
engedélyezési eljárást folytatott. Ha a jóváhagyatás sikerrel zárul, a zselízi építkezések
helyben gyártott betont használhatnak fel
már ebben az évben.
A Mikulčan polgári társulás évzáró
közgyűlése március 23-án lesz a mikolai
kultúrházban.
Március folyamán tartják mindkét alapiskola tánctanfolyamának bankettjét. A 9.,
ill. 8. osztályos tanulók mindkét esetben a
művelődési otthon nagytermében tartják
első báljukat.
2018 végén a város árverésen 19 080 euróért
megvásárolta a Garam melletti vágóhidat.
Az ingatlan eredeti kikiáltási ára 21 200
euró volt.

dos Mariánnak hívják. 50 kg műanyagot,
160 kg üveget és 70 kg háztartási hulladékot gyűjtött össze, mesélte el kollégánk a
városi hivatal vagyongazdálkodási osztályáról. Az eredmény az első képen látható.
A város dolgozói osztályozták és leadták a
hulladékot, a műanyagot és az üveget újrafeldolgozzák. Azt is megtudtuk, hogy az

eset mégsem annyira egyedülálló. Vannak követők. Egy zselízi lakos unokáival
együtt gyűjtötte a szemetet a gesztnyefasoron. A másik kép az ő munkájuk eredményét ábrázolja. Hát igen. Úgy tűnik,
hogy bár olykor szörnyűek vagyunk, még
nem vagyunk elveszve.
Levicky László

Köztéri wifi-hálózatot fejlesztenének
A város tervezi a köztéri wifi-hálózat bővítését az internethez való jobb hozzáférés
érdekében. Ezért az Integrált infrastruktúra elnevezésű projekt keretében reagál
egy pályázati felhívásra. A januári képviselő-testületi ülésen jóváhagyták a projekt
kidolgozását és a vissza nem térítendő,
maximum 15 ezer eurónyi támogatási
kérvényének benyújtását. A Wifi neked c.
program első fordulójának szlovákiai kiértékelése tavaly év végén volt. Amint arról
Nagy József európa parlamenti képviselő is
beszámolt, nagyon sikeres volt.
„Az eredmények visszatükrözik annak fontosságát, hogy tájékoztassuk polgárainkat az
Európai Unió által nyújtott lehetőségekről.
Örülök, hogy a polgármesterek érdeklődnek
az Unió által támogatott projektek iránt”

– mondta a Most-Híd képviselője. „A felhívásra 13 ezer kérvény érkezett, közülük 2800
kapja meg a vissza nem térítendő támogatást
a wifi hozzáférési pontok kiépítésére. Az
arányos 1 százalékos részesedés helyett a
szlovákiai községek az azonnali jelentkezésre
háromszor több, vagyis 93 utalványt kaptak a
wifi-hálózatok kiépítésére. Szomszédainkkal
való összehasonlításképpen: a kétszer nagyobb Magyarország 91, Csehország pedig
127 utalványt kapott.” A 93 község között,
amelyek az első körben sikeresek voltak,
volt néhány környékünkről is, pl. Győröd
és Kéménd.
A projektből a város a tervek szerint a kultúrház, a városi hivatal és a Szent Jakab tér
környékén tervezi bővíteni a szélessávú internet-lefedettséget.
(ik)
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Tízezrekre tehető a megtakarítás
1→

tótest mellett, tavaly pedig 157 395 kWh
volt a fogyasztás, ám már 883 világítótest
működött városszerte. „A reális megtakarítás
a 2011–2015-ös évek átlagaival számolva,

összehasonlítva a 2017-es évvel 65 719 kWh
volt, ami 35 százalékos megtakarítást jelent a világítótestek számának emelkedése ellenére. Pénzben kifejezve ez azt jelenti,
hogy a közvilágításra fordított költségek éves szinten
17 843,60 euróval csökkentek” – írta a az NKÚ. Mivel
a közbeszerzés győztese,
a pozsonyi SolarEnergia
Invest K. 10 éves jótállást
vállalt, tehát a korszerűsített közvilágítási rendszer
ingyenes
karbantartását
is erre az időszakra, a városnak nem lesznek ez idő
alatt karbantartási költségei.
Az átépítés és korszerűsítés előtti időszakban
erre a célra a város évente 6,2 ezer eurót
fordított, ami azt jelenti, hogy a 10 év alatt
csak a karbantartáson a város kb. 60 ezer
eurót takarít meg. „A közvilágításra fordított
költségeket két részre osztjuk: a fogyasztásra
és a rendszer karbantartására. A közvilágítási rendszer költségeit további két csoportra
osztjuk: a fényforrások karbantartására és
a többi berendezés – elektromos vezetékek,
elosztók, egyebek karbantartására. 2018-ban
a közvilágítás elektromosenergia-fogyasztása kb. 14 ezer euróba került a városnak, a
fényforrások karbantartásának nem voltak
költségei a 10 éves jótállásnak köszönhetően,
a további berendezések karbantartása tavaly
1400 eurót igényelt. Az energiára fordított
költségek jelentősen csökkentek, a további
berendezések karbantartására fordított
költségek viszont emelkednek, mivel a vezetékek nem képezték a rekonstrukció tárgyát”
– tájékoztatott Haris Péter, a városi hivatal
városi vagyongazdálkodási és szolgáltatási

osztályának osztályvezetője.
A projekt közbeszerzése két sikertelen
próbálkozás után csak harmadjára sikerült.
Az első fordulóban a legjobb ajánlat 630
ezer euróról szólt. A második felhívásban csak egy
jelentkező akadt, akinek az
ajánlata nem felelt meg a
követelményeknek. Ezután a
közbeszerzés meghirdetője 6
céget szólított fel tárgyalásra,
közülük kettő adott árajánlatot. A közbeszerzésben az
értékelés feltétele az ajánlat
gazdaságilag kedvezősége
volt, miközben a következő szempontokat vették
figyelembe: az ajánlott ár
70%-ban, kedvező szerződési feltételek 30%-ban
befolyásolták a döntést. A
győztes ajánlata 570 241,12
euró volt.
A város a közvilágításon takarékoskodik,
viszont továbbra is gondot okoznak az elavult berendezések, amelyek felújítása nem

része a szerződésnek. „A vezetékek egy
része a város kizárólagos tulajdonában van.
Jelentős részük földalatti vezeték, amelyek
meghibásodása minimális. Üzemzavar főleg
azokon a szakaszokon van, ahol a város és
a Nyugat-szlovákiai Disztribúciós Rt. (ZsD,
a. s.) közös vezetékei találhatók. E vezetékek
cseréjét a ZsD végzi, saját ütemterv szerint,
azonban nem mindenütt tervezik a közvilágítás vezetékeinek cseréjét. Például a Petőfi
utcában a felújítás után megszűnik a légi
vezeték, de a ZsD új vezetéke nem szolgálja majd a közvilágítást. Ebben az esetben a
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A város tavaly év végén jelentést kapott
az Állami Lakásfejlesztési Alap pénzügyi ellenőrzéséről, mely a Rákóczi utcai
lakóház-építés szerződéses feltételeinek
betartását elemezte. Az ellenőrző-csoport megállapította, hogy a támogatás
felhasználása összhangban volt a támogatás megítélésének céljával, valamint
hogy a létesítmény kihasználtsága 100
százalékos, a lakásokat meghatározott
időre, általában egy évre adják bérbe,
összhangban a lakások kiutalásáról szóló városi rendelettel.
A beszerzési költségeket 65 százalékát kitevő 1 086 150 eurónyi hitel törlesztőrészleteit a város rendesen és időben, havonta
3493,49 euróval fizeti. Tavaly év végéig
101 311,21 eurót törlesztett, ebből a visszafizetett hitel 75 527,10 euró, a kamat pedig
25 784,11 euró volt.
A zselízi szlovák iskolába 2019. április
4–5-én lesz a beíratás.
Március 20-án a zselízi magyar alapiskolában nyitott nap lesz a leendő elsősöknek és szüleiknek. Az érdeklődők meglátogathatják az 1. és 2. évfolyam tanóráit,
kézműves foglalkozásokon és sporttevékenységen vehetnek részt a 3. és a 4. évfolyam tanulóinak közreműködésével. A
szülőknek kötetlen beszélgetésre nyílik
lehetőségük az iskola pedagógusaival.
város kénytelen lesz maga biztosítani az új
elosztást, sőt a tartóelemeket is, mert a jelenlegi betonoszlopokat fel akarják számolni. Más esetben a ZsD a saját vezetékeinek
cseréjekor felújította a közvilágítás vezetékeit
is, pl. a Hurban utcában vagy az Sznf utca egy
részén, ez a disztribúciós társaság döntésén
múlik. Mivel erre nem számíthatunk biztosan, a legtöbb gondot okozó szakaszokon – a
Petőfi, a Schubert, a Hviezdoslav és a Vasút
utcában – be kell terveznünk a vezetékek felújítását” – vázolta a város további feladatait a
közvilágítás rendszerének javítása terén Haris
Péter. Mindenesetre, a vezetékek korszerűsítése nem kerülhető el, ám a fényforrások
korszerűsítésének és hatékonyságnövelésből
adódó takarékoskodásnak köszönhetően
sokkal kevésbé lesz forrásigényes.
Levicky László

Zselíz város közvilágításra fordított költségeinek alakulása (forrás: NKÚ SR)
mutató
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
energia30 819,08 30 143,41 26 930,39 33 375,48 25 484,45 18 799,76 17 743,08
költségek
fenntartási
6678,04
7210,52
5252,94
6855,10
5184
793,46
0
költségek
költségek
37 497,12 37 353,93 32 183,33 40 230,58 30 668,45 19 593,22 17 743,08
összesen
*megközelítő adat

2018*
14 000
0
14 000

Amikor Juhász András polgármester a
választások előtti kommunikációjában
azt hangsúlyozta, hogy szeretné folytatni
a múlt választási időszakban megkezdett
munkát, és továbbra is intenzíven szorgalmazni a beruházásokat, kevesen gondolták,
hogy szavai már az új választási időszak
első évében reális körvonalakat nyernek.
Márpedig erről tanúskodik az idei évre jóváhagyott költségvetés, konkrétan a beruházások sora, melyeket 2019-ben terveznek
megvalósítani.
(Bővebben az 5 oldalon.)
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Az élet érdekes helyzeteket teremt, nemegyszer
megtörténik, hogy ami első látásra összeesküvés-elméletnek tűnt, valós gyakorlat lesz, és
a dolgok tényleg másként állnak, mint első
látásra tűnne.
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ára: 0,35 euró

Naponta találkozom egy kisiskolással, akik
édesanyjával és nővérével él itt. A tehetséges
Belák Péter Attila kitűnő gitáros. Naponta
gyakorol, mert a legjobb gitáros szeretne
lenni. A pozsonyi Akademia Musicana növendéke, ahol egy nagyszerű zenész, Filip
Goldberger irányítása alatt
tanul játszani.

6.

Véradókat jutalmaztak
Zselíz város és a Szlovákiai Vöröskereszt Lévai
Területi Egylete február utolsó napján értékelte
a zselízi önkéntes véradókat. A városi hivatal
dísztermében megtartott rendezvény házigazdája Juhász András polgármester volt, valamint jelen voltak a város, a lévai Vöröskereszt
képviselői, Stanislava Sládečeková és Peter
Benček. A polgármester beszédében kiemelte
az önkéntes véradás jelentőségét, a vért az ember által adható legértékesebb ajándéknak, a
véradókat pedig az összetartozás névtelenségbe
burkolódzó hirdetőinek nevezte. Peter Benček
örömét fejezte ki, mert találkozhatott az emberi életek megmentőivel, akiknek nem lehetünk
eléggé hálásak. Megemlítette saját tapasztalatait
is a véradással kapcsolatban, és megjegyezte,
addig jó, amíg az ember az ajándékozói oldalon van, és nem a megajándékozottak között.
Nagy szükség lenne arra, hogy több véradó
legyen – tette hozzá. A Vöröskereszt és a város
képviselői a következő véradókat jutalmazták:
Bese Adriana, Ivana Krišková, Sas Elena, Petrík
Gábor, Családi Zoltán és Virág Márió.
(kép és szöveg: ik)

Számszerűsítették a közvilágítás felújításának anyagi hasznát

Tízezrekre tehető a megtakarítás
A közvilágítás három évvel ezelőtt megvalósított korszerűsítésének
sikeréről tanúskodnak az első jegyzett eredmények, amelyekben
összehasonlították a fényforrások cseréje előtti és utáni költségeket.
Immár rendelkezésre állnak a megvalósítás évének és az azóta eltelt
két évnek (2017, 2018) közvilágításra fordított költségei. Ezek alapján
megállapítható: amellett, hogy az új világítótestek jóval több fényt
adnak, és ezzel több komfortot és biztonságot is nyújtanak a lakosságnak, nem elhanyagolható a több tízezer euróra tehető megtakarítás sem. Kicsit beárnyékolja ezeket az eredményeket, hogy néhány
szakaszon időnként üzemzavar lép fel, de ez – ahogy arról már több
alkalommal is beszámoltunk – a vezetékek elöregedésével függ össze,
és ezek cseréje nem volt a projekt része. Fokozatosan ez a probléma
is megoldódik.
Tavaly novemberben a Számvevőszék (NKÚ) komplex ellenőrzést

végzett a közvilágítás-felújítási projekt keretében befektetett források
hatékonyságáról, gazdaságosságáról és eredményességéről. A hivatal
ellenőrzésének tárgyát képezte a közbeszerzési eljárás, a szerződéses
kapcsolatok és a beruházás finanszírozása is. A hivatal az ellenőrzés
eredményéről a következőket állapította meg: „A város a villanyáramfogyasztásban évi 65 719,60 eurós valós megtakarítást mutatott ki,
és a közvilágítás működtetésének éves költségeit 17 843,80 euróval
csökkentette. A közvilágítás korszerűsítésével a város a levegőterhelést is csökkentette, a közvilágítás-elemző műszaki tanulmány szerint
a CO2-kibocsátás 111,84 tonnával való csökkentése hozzájárul a lakosok passzív biztonságához” – áll a Számvevőszék jelentésében.
A közvilágítás átlagos valós villamosenergia-fogyasztása 2011-től
2015-ig az ellenőrző szerv jelentése szerint 188 387,60 kWh volt. A
korszerűsítés előtti utolsó évben 212 415 kWh-t mértek 546 világí→2

