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Zastávame názor, že všetko, čo sa človeku
v živote prihodí, či už je to príjemné alebo
nie, všetko má svoj zmysel. Človek by sa mal
snažiť ten zmysel nájsť, aby sa mohol posunúť
ďalej... Život si treba vychutnávať so všetkým,
čo prináša a zároveň si všímať všetko naokolo,
pretože všetko so všetkým súvisí.
(Viac na 4. strane...)

Marcové zasadnutie MsZ

Schválené nájomné
v nových bytoch
Mestské zastupiteľstvo zasadlo na
svojom 18. zasadnutí v netradičnom termíne začiatkom mesiaca, dňa 10. marca.
Na programe rokovania bolo schválenie
podania projektu na zateplenie budovy
MsÚ a určenie výšky nájomného v bytoch na Rákócziho ulici.
Po krátkej rozprave o maximálnej
výške spolufinancovania projektu Zníženie spotreby energie pri prevádzke
Mestského úradu poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia, ako aj maximálnu výšku 5-percentnej finančnej
spoluúčasti mesta – 20 646,15 €. Vedúca
odboru výstavby a územného rozvoja
MsÚ Emese Gubíková informovala prítomných aj o rozsahu prác v rámci projektu. Ten má zahrnúť zateplenie múrov,
výmenu starých okien, ktoré neboli vymenené pri čiastočnej rekonštrukcii objektu v roku 2009, zateplenie podkrovia
a suterénu, ale aj vybudovanie bezbariérového prístupu na MsÚ. Projekt počíta
s nákladmi vo výške 400 tisíc eur. Géza
Nagy poznamenal, že konečná suma
bude zrejme nižšia, pretože na dodávateľa
bude vypísané výberové konanie, v rámci
ktorého budú záujemcovia súťažiť. Vedúca odboru v dôvodovej správe dodala, že
mesto pôvodne plánovalo podať projekt
na rekonštrukciu telocvične T-18, zistilo sa však, že tento objekt nespadal do
okruhu podporiteľných v rámci projektu.
Dodala, že na objekt T-18 podalo mesto
žiadosť o nenávratný príspevok začiatkom marca v rámci výzvy ministerstva
školstva.
→2

Mestské noviny

10.—12. júna 2016, Želiezovský park:

50. Celoštátny
ľudovo-umelecký
festival

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

DEŇ ZEME 2016
v sobotu 16. 4. 2016

Stretneme sa:
vo Svodove o 8:30 hod.pri KD,
v Mikule o 9:00 hod. v parku
v Želiezovciach o 9:00 hod.
pri amfiteátri

Svietidlo na každom stĺpe

Výmena svietidiel verejného osvetlenia
v rámci projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Želiezovce pokračuje podľa načrtnutého

Výpadky verejného
osvetlenia sú dočasné
Výmena svietidiel verejného osvetlenia
prebieha podľa stanoveného harmonogramu. Keďže práce prebiehajú ešte aj počas
tohto mesiaca, v niektorých častiach mesta
sa stáva, že z času na čas určité úseky nesvietia. Tieto výpadky sú dočasné, problémy
budú odstránené po namontovaní nových
rozvodných skríň. Obyvateľov mesta, najmä
v týchto častiach, žiadame o strpenie. Za
porozumenie ďakujeme. MsÚ Želiezovce

harmonogramu. Koncom marca nám to
potvrdil Zoltán Décsi, vedúci pracovnej
čaty, vykonávajúcej výmenu starých svetelných zdrojov za nové. „Práce sme začali
16. marca a podľa predpokladov budú dokončené najneskôr koncom apríla. Samozrejme,
ovplyvniť ich môže počasie, veď napríklad
v daždi nemôžeme pracovať s elektrickými
vodičmi. Denne inštalujeme asi 30 svietidiel,
čo je v súlade s predpísaným tempom. Okrem
svetelných zdrojov budeme meniť aj 7 rozvádzačov verejného osvetlenia.“
Nové svietidlá sú veľmi tenké, útle, svojím
zaujímavým tvarom sa odlišujú od svetelných zdrojov inštalovaných v okolí. Zoltán
Décsi dodáva, že svietidlá inštalujú už niekoľko rokov, v rámci projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia ich osádzali napríklad v Miloslavove alebo Holíči. „Zapínanie
→2
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Schválené nájomné v nových bytoch

Krátko

MsZ následne schválilo výšku nájomného v nových bytoch na Rákócziho ulici,
a to v sume 2,63 eur na meter štvorcový
podlahovej plochy mesačne a tvorbu fondu
opráv v týchto bytoch vo výške 12 532,50 eur
ročne. Schválilo nájomné v 40-bytovke na
Rákócziho ulici vo výške 1,80 eur/m2, tvorbu
fondu opráv vo výške 12 564,58 eur a platbu
za správu všetkých bytových domov spravovaných mestom vo výške 0,23/m2.
V diskusii sa hovorilo o rekonštrukcii verejného osvetlenia, o možnostiach parkovania
a premávke na Rákócziho ulici. Pavol Ivan
upozornil na to, že zaznamenal problém
s osvetlením priestoru pred MŠ v Mikule,

Časť svietidiel, ktoré boli počas rekonštrukcie verejného osvetlenia odmontované, no
majú v porovnaní so starými sodíkovými
výbojkami relatívne menšiu energetickú
náročnosť, budú osadené na futbalovom
štadióne.

1→

čo spôsobilo ťažkosti počas volieb. V rámci
interpelácií Miroslav Kriška oznámil svoj
zámer podať návrh na zmenu rozpočtu
a informoval prítomných, že plánuje zorganizovať v meste hudobný festival. Následne
sa rozvinula diskusia o možnostiach spolufinancovania podujatia z rozpočtu, v rámci
ktorej spomenutú požiadavku na niekoľkotisícovú čiastku vedúca ekonomického odboru, primátor aj niektorí poslanci označili za
nie príliš realistickú. Tému ukončil primátor
so slovami, že mesto momentálne nemá
možnosti na takéto spolufinancovanie, ale
konečné rozhodnutie bude na mestskom
zastupiteľstve.
(ik)

Svietidlo na každom stĺpe
1→

a vypínanie obnoveného verejného osvetlenia
bude zabezpečené v programovateľnom systéme pomocou astronomických hodín, nie
svetelného snímača. Úspora je zabezpečená
viacerými spôsobmi. Vďaka nižšiemi príkonu
svietidiel budú v rozvádzačoch použité menšie ističe, čo umožní zníženie tarify a tým
aj nákladov na elektrickú energiu. Ďalšou

zložkou je samotná úspora spotreby. Osadzujeme svietidlá s príkonom od 18,5 do 70
watov. Tam, kde teraz inštalujeme 18,5 watové svietidlá, boli v minulosti svetelné zdroje
s príkonom 140 watov. Úspora je evidentná.
Svietidlá s väčším príkonom umiestňujeme
na hlavné ťahy a frekventované miesta,
menšie do menších ulíc. Čo je pre obyvateľov

asi najdôležitejšie, že na každom stĺpe bude
svietidlo.“
Obyvatelia tých častí mesta, kde nové svietidlá už sú nainštalované, potvrdzujú, že majú
dostatočný výkon, dokonca aj pri menšej
spotrebe svietia jasnejšie ako staré. Ak teda
nové svietidlá pribudnú aj na tie stĺpy, kde
doteraz neboli, rekonštruované verejné
osvetlenie by malo zabezpečiť dostatočné
osvetlenie verejných priestranstiev. Presné hodnoty budú zistené z referenčných
meraní, ktorých vyhodnotenie je súčasťou
projektu. Aj keď nám šéf montážnej čaty
nepotvrdil využitie regulácie v systéme verejného osvetlenia, projekt obsahuje zmienku o možnosti využitia systému, ktorý by
umožnil napríklad aj stmievanie v určitých
lokalitách a časových intervaloch. Podľa
vyjadrenia pracovníkov MsÚ systém nie
je súčasťou projektu, je len možnosťou na
dosiahnutie prípadných ďalších úspor.
Tie majú byť podľa parametrov i tak
značné. Po zrealizovaní projektu sa inštalovaný príkon svietidiel má znížiť zo súčasných 77,31 kW na 18,78 kW, čo predstavuje
vyše 80-percentné zníženie a tomu úmerný
pokles nákladov na verejné osvetlenie.
Výrazné zníženie nákladov bude dosiahnuté napriek tomu, že k súčasným 525
svietidlám pribudne ďalších 358.
(ik)

Rad príde aj na štadión
Po úpravách parku a prípravných prácach na organizovanie ľudovo-umeleckého festivalu Csemadok v júni tohto roka bude dôraz na úpravu priestorov
presunutý na mestský štadión. „Štadión je v zlom technickom stave, vyžaduje si
rekonštrukciu. Okrem toho, že tam prebiehajú pravidelné majstrovské futbalové zápasy, v budúcom roku oslávime 100 rokov od založenia futbalového klubu,“ povedal
primátor Ondrej Juhász. Podľa neho je potrebné dať do poriadku aj financovanie
športu v meste. V tomto smere by však bolo vhodné, keby športové kluby v meste
mohli pôsobiť v rámci jedného klubu, napríklad Mestského športového klubu, aby
mesto malo partnera pri financovaní športovej činnosti.
(ik)

Na mestskom úrade sa pracuje na aktualizácii rozpočtu a projektovej dokumentácie
rekonštrukcie objektu slobodárne. Podľa
primátora Ondreja Juhásza mesto plánuje
rekonštrukciu budovy s využitím prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Primátor rokoval s možným záujemcom
o prípadnej výstavbe polyfunkčných domov na Mierovej ulici. Záujemcov vyzval na
skonkretizovanie zámeru. Ďalšia spoločnosť
navštívila naše mesto so zámerom vybudovania nákupného centra v lokalite medzi
obchodom Lidl a Pionierskou ulicou.
Nedostatočná kvalita zvuku z verejného
rozhlasu je občanmi často spomínaným
neduhom, ktorý čaká na riešenie. Podľa
primátora vedenie mesta bude iniciovať
kroky v tomto smere a snažiť sa presvedčiť
mestské zastupiteľstvo, aby na tento účel
vyčlenilo potrebné prostriedky.
Po rekonštrukcii budovy, resp. v prípade
úspenošti projektu zníženia energetickej
náročnosti mestského úradu, podaného
v polovici marca, bude riešená aj bezbariérovosť budovy.
Ešte v priebehu tohto roka by mala prebehnúť asanáci objektu azylového domu.
Na jeho mieste by v budúcnosti mala stáť
oddychová zóna alebo parčík. Podľa predstaviteľov mesta bolo o obyvateľov Útulku
dostatočne postarané, nové ubytovanie
v podobnom zariadení v Leviciach si vraj
pochvaľujú.
Na Poštovej ulici v časti, ktorá je rovnobežná s Hronom, v lokalite medzi poľovníckym
domom a bitúnkom sa začali práce na príprave stavebných pozemkov. Podľa platnej
územno-plánovacej dokumentácie je táto
lokalita určená na výstavbu rodinných
domov. Už sa vraj prihlasujú aj prví záujemcovia o parcely na individuálnu bytovú
výstavbu. Prvým krokom pri príprave pozemkov v tejto lokalite je ich vyčistenie od
množstva smetí. Táto časť Poštovej ulice je
dlhodobo jednou z najviac postihnutých,
čo sa týka čiernych skládok v intraviláne
mesta.
Keďže ihrisko od spoločnosti Lidl sa nášmu
mestu nepodarilo získať, tak na sociálnej
sieti, ako aj v meste sa objavili rôzne návrhy
na začatie aktivít v záujme vybudovania
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Park sa skrášľuje

nových detských ihrísk. Jedno detské ihrisko napríklad plánuje dať do poriadku
súkromná osoba. Vybudovanie nového
ihriska plánuje aj mesto. Ako vhodná lokalita sa javí priestor medzi Námestím sv.
Jakuba, zubnou ambulanciou a kinom. Na
úpravu tohto priestoru bude použitý aj výťažok z dobročinného plesu.

Festival Csemadoku je predo dvermi,
uskutoční sa o dva mesiace, a tak vo veľkom prebiehajú prípravy na podujatie.
Samotným organizátorom festivalu je
celoštátna organizácia Csemadok. Mesto
Želiezovce sa podujalo na to, že park
a jeho okolie, ako aj okolie kaštieľa dá do
vhodného stavu na reprezentovanie mesta podujatím celoštátnej úrovne. O prípravách nám povedal primátor Ondrej
Juhász: „Park je v našom vlastníctve, preto
mesto bude spolupracovať s organizátorom
po technickej stránke
jeho prípravy. Vytvorili sme pracovnú
skupinu na prípravu
areálu. Vyžaduje si to
veľa úsilila. V parku
je vynesené veľké
množstvo smetí. Za-

V máji sa plánuje stretnutie predstaviteľov
samosprávy s občanmi. Má sa uskutočniť
v dome kultúry za účasti primátora, poslancov, vedúcich pracovníkov mestského
úradu, zástupcov OZ a organizácií mesta,
podnikateľov a záujemcov z radov občanov. Hovoriť sa bude o uplynulom období
z pohľadu života občanov a samosprávy
a o plánoch do budúcna. Občania budú informovaní o aktuálnej situácii a budú môcť
vyjadriť svoj názor na smerovanie mesta.
Každý bude vítaný.

čiatkom apríla sme začali s čistením a odvozom odpadu. Do konania podujatia tam
bude poriadok, bude fungovať aj osvetlenie.
Kaštieľ ohradíme novým oplotením, spredu
však bude prístup otvorený. Na priečelie budovy namontujeme nové okenice, osadíme
okná, ktoré má mesto na sklade, opravíme
priestor pod portikusom a objekt vhodne
osvetlíme. Potok bude vyčistený po celej
dĺžke. Skrátka, park musí byť taký, aký si
ho ľudia pamätajú.“
(ik, foto: gb)

Už sa sťahujú...

Začiatkom apríla sa rodiny, ktorým boli pridelené byty v troch
nových bytových domoch na Rákócziho ulici, začali sťahovať do
svojich príbytkov. Nájomné byty im boli pridelené na základe bodovacieho systému uznesením mestského zastupiteľsva.
Sťahovanie predchádzali podpisy nájomných zmlúv, ktoré boli podmienené zaplatením trojmesačnej zálohy. Suma zálohy na nájomné
sa podľa rozlohy bytov pohybovala od 280 do 480 eur. Záloha je zabezpečovacím prvkom mesta voči prípadnému porušeniu platobnej
disciplíny a vzniku nedoplatkov na nájomnom, aké muselo a musí
riešiť v prípade skorších nájmov bytov a nebytových priestorov.
Noví nájomníci zaplatia na nájomnom od 92 do 158 eur mesačne
a k nájomnému im pribudnú ešte náklady za energie. Pri výpočte
nájomného mesto vychádzalo z opatrenia Ministerstva financií SR,
ktoré stanovuje maximálnu výšku nájomného vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu v prepočte na meter štvorcový. V Želiezovciach

nebola uplatnená maximálna sadzba. Nájomné, ktoré sa skladá
z tvorby fondu opráv, výdavkov na správu bytov a splátku úveru,
využitého na obstaranie bytov, bolo stanovené na úrovni 3,57 % obstarávacích nákladov. To znamená, že nájomníci zaplatia za 1 meter
štvorcový mesačné nájomné vo výške 2,63 eur.
Na novoodovzdané bytové domy čerpá mesto úver od ŠFRB vo
výške 1,086 mil. eur s 1-percentným úrokom a dobou splatnosti 30
rokov. Na splátky tohto úveru s úrokmi zaplatí mesačne necelých
3500 eur.
(ik)

Projekt bez chýb,
i tak (zatiaľ) nepodporený

Koncom marca dostalo mesto oznámenie o rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR o výsledku žiadosti mesta
Želiezovce o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie
kanalizačnej siete. Ministerstvo ako riadiaci orgán operačného
programu Kvalita životného prostredia (RO OP KŽP) v oznámení
informovalo o neschválení žiadosti mesta. Mestké noviny o tom
informoval primátor Ondrej Juhász. V odôvodnení rozhodnutia
ministerstvo píše, že sa tak stalo napriek tomu, „že žiadosť splnila
podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve“.
Žiadosť mesta Želiezovce sa nedostala medzi podporené, lebo
„finančné prostriedky vyčlenené na výzvu nepostačujú na schválenie
všetkých žiadostí“.
Z tohto dôvodu ministerstvo aplikovalo aj výberové kritériá.
Z 36 žiadostí, ktoré postúpili do procesu výberu v danej výzve,
bolo na základe výberových kritérií podporených 21 projektov,
pričom Želiezovce boli na základe kritéria skúmajúceho pomer
počtu obyvateľov, pre ktorých bude dostupná novovybudovaná
trasa kanalizácie, k oprávneným výdavkom projektu na 27. mieste
v poradí žiadostí. Riadiaci orgán dodáva, že rozhodnutie o neschválení žiadosti môže byť preskúmané, nie je na to však právny
nárok. „Tento postup je podmienený najmä skutočnosťou, že RO pre
OK KŽP bude v budúcnosti disponovať finančnými prostriedkami
na financovanie projektov, ktoré nebolo možné schváliť len z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie,“ píše
sa ďalej v rozhodnutí ministerstva, čo z pohľadu Želiezoviec dáva
nádej na získanie príspevku v ďalšej výzve. Primátor sa vyjadril, že
sa o to bude všemožne snažiť a v najbližšom období plánuje absolvovať niekoľko pracovných stretnutí s predstaviteľmi ministerstva.
Ondrej Juhász dodal, že situácia je naliehavá najmä z pohľadu občanov, pre ktorých je kanalizácia v súčasnosti nedostupná a ktorí
musia s takmer mesačnou pravidelnosťou vyvážať obsah svojich
žúmp.
(ik)
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Dobrá hudba na dosah
Na hudobnej scéne už nejaký čas rezonuje
názov želiezovskej hudobnej skupiny Na
Dosah. Majú za sebou dva single s klipmi,
vystúpenia v hudobných kluboch mnohých
slovenských miest i na letných festivaloch.
Vďaka úspechu v internetovej súťaži vystúpili spolu so skupinou Iné Kafe v rámci jej
špeciálnej 4x4 Tour v Ostrave. A všade, kam
prídu, prezentujú sa ako Želiezovčania.
V súčasnosti hrajú v zložení: gitarista Ondrej
Zeleňanský (Ondri), spevák Michal Bako
(Diego), basgitarista Marek Kriška (Kusko)
a bubeník Miroslav Rupek (Miri).
Ako ste sa dali dokopy?
Ondri: S Apom (Diego) sa poznáme ešte zo
základnej školy. Vedeli sme, že máme rovnaké
hudobné cítenie. Počas gympla som hral v jednej kapele, no tá sa rozpadla. Chcel som začať
niečo nové, tak som ho oslovil. Zhodli sme sa
v tom, že chceme založiť modernú metalovú
skupinu a na slovenskú scénu priniesť niečo
nové. Hľadali sme ďalších členov a našli sme
ich vďaka Facebooku.
Hľadali ste bubeníka a basgitaristu?
Ondri: Áno. A našli sme Miriho a Majkyho,
teda Michala Urbancsoka, nášho bývalého
basáka.
Miri: S Majkym sme v tom čase už hrali
v jednej kapele a keď nás chalani oslovili,
povedali sme si, že to skúsime. Starú kapelu som nechcel nechať, lebo bola taktiež
mojou srdcovkou. Keď som však zistil, ako
to funguje v tejto kapele, ako všetci ťahajú
za jeden povraz, cítil som tú vôľu a potenciál, rozhodol som sa zo starej kapely odísť.

Kde ste sa prvýkrát predstavili širšiemu
publiku?
Diego: Prvé vystúpenie kapely sa uskutočnilo
vo februári 2014 v bývalom motorkárskom
klube v Želiezovciach. Kým podnik fungoval,
vystúpili sme tam ešte dvakrát. Pravdupovediac, do prvého vystúpenia sme boli dokopaní.
Prečo?
Diego: My sme chceli nacvičovať, zdokonaľovať
sa a von vyjsť až s určitom mierou kvality.
Na tom prvom vystúpení to ešte nebolo
dostatočne kvalitné?
Diego: Vždy je čo zlepšovať. Spokojnejší sme

boli až s našim tretím vystúpením, keď sme
hrali so skupinou Konflikt. A potom išlo všetko
oveľa rýchlejšie. V máji 2014 sme vystúpili v
Bratislave, neskôr v Starej pekárni v Nitre, a
potom už prišli na rad letné festivaly.
Váš prvý singel bol “V tieni môjho ja”?
Miri: Áno. Po ňom prišiel “Nechcem viac”. V
podstate sme nahrali tri single, s jedným sme
však vôbec neboli spokojní, preto sme sa rozhodli ho nezverejniť.
Kedy a prečo kapelu opustil basgitarista
Majky?
Ondri: Pre pracovnú zaneprázdnenosť. Bolo
to v máji minulého roku.
Na basu sa podujal Kusko,
s ktorým hral Miri už
v jeho predchádzajúcej
kapele.
Medzi vami sú isté vekové rozdiely, ale pôsobíte
súdržne. Je to len moje
zdanie?
Ondri: Ja mám 27 rokov,
Diego 26, a Kusko s Mirim majú 20. Takže vekové rozdiely tu sú, ale iné
rozdiely nie. Možno je to
našou životnou filozofiou.
Aká je vaša životná filozofia?
Diego: Zastávame názor,
že všetko, čo sa človeku v
živote prihodí, či už je to príjemné alebo nie,
všetko má svoj zmysel. Človek by sa mal snažiť
ten zmysel nájsť, aby sa mohol posunúť ďalej.
Pomenovať tieto skutočnosti a pripísať im svoj
význam. Život si treba vychutnávať so všetkým, čo prináša a
zároveň si všímať všetko naokolo, pretože všetko so všetkým
súvisí.
Táto vaša životná filozofia
sa odráža aj v textoch vašich
piesní?
Diego: Filozofia našich textov je
zameraná najmä na človeka a
jeho život tu a teraz so všetkým,
čo k tomu patrí. Je to filozofia
pozitivizmu, vyzdvihujeme silu
energie, ktorú má každý človek
v sebe a záleží len na ňom, ako
ju využije.
Bola to táto filozofia, ktorá vás dala dokopy,
alebo až keď ste boli spolu, objavili ste túto
filozofiu?
Diego: Asi sme to mali v sebe, a to nás k sebe
pritiahlo. Človek si do svojho života priťahuje
nie len dobré, ale aj menej dobré veci, situácie,
ľudí. Všetko, čo sa deje, je pre niečo a nič nie je
náhoda. Ak sa niečo nepodarí, má to byť pre
nás impulzom, že niečo treba zmeniť. Počas
tých troch rokov sme si tiež do svojho života
pritiahli ľudí dobrých aj menej dobrých, vďaka
ktorým sme mohli prežiť svoje pády, ale vždy

sme sa snažili pochopiť, prečo sa to stalo a čo
si z toho musíme zobrať. Všetko so všetkým
súvisí.
Kto z vás je autorom hudby a textov?
Ondri: Obyčajne niekto príde s nápadom a ten
potom spoločne dotvárame. Prioritou je, aby
v tom mal každý to svoje a dal do toho svoju
energiu.
Hudba je teda kolektívnym výtvorom?
Miri: Určite áno. S textami je to však trochu
inak. Veľa ľudí si myslí, že najprv vznikajú texty. U nás je to naopak. Dávame si záležať na
hudbe a tú potom otextuje náš spevák.

Teda texty si robí sám spevák?
Miri: Áno. Do procesu ich písania mu nezasahujeme, len ich v konečnej fáze schvaľujeme.
V Želiezovciach ste naposledy vystúpili v
rámci festivalu Želiezovce 2015: Spoločne pre
Európu. Potom ste sa vďaka hlasom svojich
fanúšikov na Facebooku dostali do českej
Ostravy, kde ste sa na jednom pódiu vystriedali s punkrockovou legendou Ine Kafe.
Kusko: Vystúpenie s kapelou Ine Kafe v Ostrave
pre nás znamenalo veľmi veľa. Bola to skúsenosť na nezaplatenie. Skvelé publikum, perfektná atmosféra, parádny klub, radosť tam hrať.
Všetkým, ktorí nás svojimi hlasmi podporili,
zo srdca ďakujeme. Len vďaka ich podpore sme
sa dostali k tejto príležitosti a sme im za ňu
nesmierne vďační.
Čo možno od vás v najbližšom čase očakávať?
Diego: Opäť pravidelne koncertujeme, popritom tvoríme nový materiál a dokončujeme náš
tretí singel, ku ktorému natočíme videoklip.
Potom príde na rad nahrávanie nášho prvého
albumu, ktorý bude mať podobu EP-čka a
určite ho uvedieme nejakým pekným videoklipom. Bude sa niesť v trochu inom duchu, než
doterajšie skladby. Nastúpili sme na cestu metalcoru. Všetko tomu prispôsobujeme, cvičíme
spoločne aj individuálne, aby sme naplnili to,
čo sme si predsavzali - priniesť niečo nové, a to
v slovenčine.
Ďakujeme za rozhovor.
Števo Hečko

apríl 2016
Proti
čiernym skládkam

Hlavnou náplňou činnosti mestskej
polície by mala byť ochrana životného
prostredia. Pre mestské noviny to vyhlásil
primátor Ondrej Juhász, podľa ktorého
by ochrana životného prostredia mala
byť posilnená aj namontovaním nových
monitorovacích kamier, ktoré sa mesto
bude snažiť získať z projektových zdrojov.
Primátor spomenul aj niekoľko prípadov
zakladania čiernych skládok, naprklad
v Mikule pri Hrone, ale aj v mestskom

parku. Dodal, že mesto aj v tomto roku
plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na likvidáciu čiernych
skládok odpadu v katastri mesta.
(ik)
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Znečisťovanie potoka Vrbovec:
Problém vyriešený

V minulom čísle našich novín sme písali o úniku splaškov z objektu bývalej nemocnice do
potoka Vrbovec v parku pri amfiteátri. Problém zapríčinila zastaraná kanalizácia s porušeným potrubím, ktoré počas zrážok spôsobovalo prenikanie splaškových vôd do dažďovej
kanalizácie. Ako sme sa dozvedeli, bola vybudovaná nová prečerpávacia stanica zabezpečujúca odsun splaškových vôd do mestskej kanalizácie na Komenského ulici. K nej vedie nové
potrubie a to staré bolo odstavené. A tak sa tento problém už nebude opakovať.
(šh)

Príslušník Mestskej polície v Želiezovciach Kamil Halgaš: Najhoršie je, že vodiči tu chodia príliš rýchlo
aj napriek tomu, že vedia, že je tu priechod. Mnohí z nich majú čo robiť, aby dokázali zastaviť. A to
dokonca aj v tejto hmle. Ako keby neboli schopní predvídať, čo sa môže stať.
(foto: šh)

Želiezovskí seniori
oslávili MDŽ

V stredu 9. marca veľkú sálu Domu kultúry naplnili členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Želiezovciach. Želiezovských seniorov
prišli pozdraviť novozvolená predsedníčka okresnej
organizácie JDS v Leviciach a poslankyňa zastupiteľstva NSK Emília Nichtová, zástupca primátora Géza
Nagy, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca
odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová.

V areáli Selyz Nábytok s.r.o. prebieha budovanie novej prístupovej cesty zo smeru existujúcej komunikácie, ktorá kedysi viedla do vinárskeho závodu. V súčasnosti jazdia
kamióny s materiálom a tovarom cez hlavnú bránu, kam odbočujú priamo z hlavnej
cesty. Tento spôsob prístupu do areálu nevyhovuje požiadavkam Okresného dopravného inšpektorátu, ktorý vyžadoval vybudovanie odbočovacieho pruhu alebo kruhového
objazdu, a v uplynulých rokoch akceptoval daný stav len s udelením výnimky.
Mesto ešte v začiatkoch budovania závodu prisľúbilo, že vytvorí podmienky na prístup
do objektu podľa platných noriem, no v uplynulých rokoch sa v tejto otázke nič závažného neudialo. Veci sa zmenili až v minulom roku, keď sa mesto dohodlo o zámene
pozemkov s majiteľom areálu bývalých Vinárskych závodov a získalo prístupovú cestu
do svojho majetku. Tá bude využitá tak na prístup do už existujúceho areálu firmy
Selyz Nábytok, ako aj do celého priemyselného parku. Podnik v tomto roku dokončí
výstavbu haly, v ktorej nájde zamestnanie 50–70 ľudí. (ik, foto: rl)

Po príhovoroch k sviatku žien prítomným seniorkám
rozdal kvety zástupca primátora a všetci prítomní si
pri pohostení užili kultúrny program, v ktorom vystúpili Fialky, folklórna skupina Miestneho odboru
Matice slovenskej a žiaci hudobného odboru ZUŠ F.
Schuberta v Želiezovciach.
(šh)
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Zápisy do škôl neskôr
Začiatkom roka boli mestským
zastupiteľstvom prijaté nové všeobecne-záväzné nariadenia (VZN)
o zápise detí do materských a základných škôl. Čo nové nariadenia
prinášajú? Vedúca odboru školstva
a kultúry mestského úradu Monika
Melichová: „VZN o zápise detí do
základnej školy bolo prijaté z dôvodu, že v školskom zákone je určené,
že povinná školská dochádzka sa

vzdelávanie do MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto.“ Dodáva, že predmetné VZN upravuje podmienky
prijatia dieťaťa do MŠ okrem iného
aj v prípade, že kapacita inštitúcie
je prekročená. V tom prípade
budú napríklad prednostne prijaté
deti s odloženou, resp. dodatočne
odloženou školskou dochádzkou
alebo deti vo veku 5 a viac rokov.
Prednostne budú prijaté aj deti,
ktoré dovŕšili 3
roky a ich rodič
Vývoj počtu žiakov ZŠ a detí v MŠ v Želiezovciach
predškoláci nastupuje do zarok
ZŠ slov. ZŠ s VJM
MŠ
mestnania. Presv MŠ
2015
458
261
183
57
né podmienky
2014
494
267
181
61
zverejnia riadi2013
489
290
185
66
teľky MŠ spolu
2012
491
319
173
43
s
termínom
2011
461
313
152
51
zápisu detí na
verejne prístupplní v základných školách a miesto nom mieste. Rozhodnutie o prijatí
a čas zápisu určí obec všeobecne dieťaťa vydá riaditeľka do 30. júna
záväzným nariadením. Cieľom príslušného roka.
VZN o zápise do materských škôl Zápisy, na rozdiel od predchábolo upraviť postup a podmienky dzajúcej praxe, sa v tomto roku
prijímania detí na predprimárne uskutočňujú neskôr, až v apríli.

Kostol sv. Jakuba
bude mať píšťalový organ
Na sviatočnej svätej omši na veľkonočnú nedeľu potešil rímsko-katolícky dekan Stanislav Illéš želiezovských veriacich radostnou
správou. Najprv ich informoval o tom, že v projektovej výzve ministerstva kultúry bola želiezovská farnosť úspešná a získala grant
vo výške 10 tis. eur, z ktorých sa zrealizuje rekonštrukcia olovených
skiel kostola. Potom referoval o mimoriadnej možnosti z pohľadu
Želiezoviec. Ide o možnosť získania píšťaľového organu v hodnote
100 tis. eur za sumu 20 tis. eur.
Kostol už raz disponoval takýmto organom, ale na konci druhej
svetovej vojny, keď sa tu front na tri mesiace zastavil, ustupujúce
nemecké vojská vyhodili 700-ročný
kostol do povetria, čím spôsobili
nevyčísliteľné škody. Dve tretiny
objektu kostola boli zničené, okrem
iných aj 11 fresiek a grandiózny
píšťalový organ.
Podľa dekana sa ponúkaný
organ veľmi podobá na vtedajší
nástroj, a tak je šanca, že po uplynutí 71 rokov by sa medzi historickými múrmi kostola mohli opäť
ozývať dôstojné tóny.
Toto oznámenie ani nemohlo byť lepšie načasované, veď
pri odkaze obdobia vzkriesenia
a obnovenia sa zdá, že aj samotný kostol prechádza, aj keď len v malých krôčikoch, obnovou a navyše aj zničujúci výbuch sa stal presne
26. marca pred 71 rokmi.
Zaobstaranie nie zanedbateľnej sumy podporí aj Biskupský úrad
v Nitre, časť chýbajúcich prostriedkov by Želiezovčania chceli získať
z verejnej zbierky. Na tento vznešený cieľ bude organizovaná zbierka
kažú prvú nedeľu v mesiaci, ale prispieť je možné aj prevodom na číslo
účtu SK35 0200 0000 0016 2199 6554.
Ákos Csonka

„1. septembra 2015 nadobudla
účinnosť novela školského zákona,
ktorá zmenila termín konania
zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky na apríl. Z
dôvodu zmeny termínu zápisu detí
do ZŠ vydalo ministerstvo školstva
odporúčanie, aby aj materské školy

posunuli termín zápisu prijímania
detí pre nasledujúci školský rok v
termíne od 30. apríla do 31. mája.
Tým dokážu zabezpečiť voľné kapacity aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky,“ dodala M. Melichová.
(ik)

Zvučné mená na želiezovských doskách
Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard Stanke sa predstavia v Dome kultúry v Želiezovciach v piatok
22. apríla, kde bude uvedená hra Mattheu Delaporte a Alexandre de la
Patellière Meno. Pri tejto príležitosti nám Ady Hajdu poskytol krátky
rozhovor.
Boli ste už niekedy v Želiezovciach?
Ja som už hral snáď na celom Slovensku, ale prisahám, že u vás som ešte
v živote nebol a strašne sa tam teším! Alebo... som tam už za mladíckych
čias možno bol a nepamätám si to. (smiech)
Prichádzate s hrou Matthieu Delaporte a Alexandre de La Patellière
Meno. Ako sa táto hra ujala, kde všade ste ju predviedli a s akým
ohlasom divákov?
Vy ste prví, v Bratislave sa na to nedá dostať! A keď sa na to nedá dostať
v Bratislave, dúfam, že sa nebude dať ani v Želiezovciach a že sa prídete
pozrieť na najlepšiu komédiu, v akej som
v živote hral! Keď Vás nerozosmejeme
a nezabavíme týmto inteligentným humorom, tak Vám ja sám vrátim peniaze!
Ako by ste charakterizovali túto hru?
Táto hra sa hrá v osemdesiatich krajinách
sveta a bola dokonca sfilmovaná! Ten,
kto miluje divadlo a výbornú zábavu si to
nemôže nechať ujsť, lebo dať dohromady
takýchto 5 zaneprázdnených hercov je
v podstate zázrak! My sa ako skupina
vždy tešíme, keď si ideme spolu zahrať
a teraz sa stretneme všetci v Želiezovciach.
Určite po predstavení budeme ochotní odfotiť sa s tými, ktorí budú chcieť,
lebo fotografie sú dnes všetko. A ak sa Vám to nebude páčiť, namojveru po
nás môžete hádzať paradajky! (smiech)
Myslíte si, že zaujme aj Želiezovčanov?
Som o tom presvedčený, pretože je to komédia o tom, že si ľudia začnú
hovoriť pravdu. Ja Vám chcem len odporučiť – nikdy doma ani pri
svojich kamarátoch nehovorte úplnú pravdu, lebo dopadnete ako v našej
inscenácii! Myslím, že v charaktere mojej postavy sa určite nájde každý
muž.
Na čom v súčasnej dobe pracujete, v akých hrách okrem tejto hráte?
Trochu som sa roztočil, hral som v Čechách vo filme o Janovi Masarykovi
s pánom Rodenom. S pánom Donutilom som teraz
natočil jeden
diel seriálu Doktor Martin, mám roztočený film
Únos, idem
ako nová postava do Tajných životov a v auguste by
som mal natáčať prvý slovenský sci-fi
film!
Okrem toho mám vlastné Divadlo
v podpalubí a som členom súboru
divadla Astorka, takže práce je
ojojóóój!
Tešíte sa do Želiezoviec?
Áno, lebo aspoň mi niekto porozpráva
históriu
Želiezoviec, a tiež ako vznikol názov vášho
mesta. Príďte
sa pozrieť aj na mojich kolegov – moju maželku
Zuzku Mauréry,
švagra Kamila Mikulčíka so švagrinou Luciou Hu- rajovou a rodinného
priateľa Riša Stankeho! Určite Vás prekvapíme a nikdy na nás nezabudnete!
(šh)
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Produkcia odpadu konečne klesá
Ako sme o tom písali v minulom čísle
našich novín, počet obyvateľov nášho
mesta v ostatných rokoch relatívne rapídne poklesol. Tento fakt je
však zaujímavé sledovať aj
v súvislostiach. Je napríklad
zaujímavé porovnať to s vývojom množstva produkovaného komunálneho odpadu
v Želiezovciach v ostatných
rokoch. I keď počet obyvateľov klesal, produkcia odpadu
medzitým stúpala, a to aj tak,
že sa pritom v posledných 6
rokoch zvyšovalo aj množstvo vyzbieraného triedeného
odpadu v našom meste. Jednoducho povedané: stále menej ľudí v meste odpad
stále vo väčšej miere triedilo, ale aj napriek
tomu produkovalo stále viac komunálneho
odpadu.
Trend zvyšovania množstva produkovaného komunálneho odpadu sa zmenil až
v predminulom a najmä minulom roku,
keď jeho produkcia prvýkrát poklesla pod
hodnotu z roku 2010. „V roku 2014 a 2015
sme zaznamenali výrazný pokles množstva
uloženého zmesového komunálneho odpadu
na riadenú skládku a nárast množstva vytriedeného odpadu oproti predchádzajúcim
rokom. Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v meste Želiezovce, uloženého na riadenej skládke, kolíše
medzi 2100 a 2270 ton ročne. Množstvo
vytriedeného odpadu – papier, plasty, sklo

– bol v tomto období medzi 104 a 156 ton
ročne a vykazujeme rastúci trend. Kým v roku 2010 sme tu v Želiezovciach triedili osem

komodít, v minulom
roku sme ich triedili 13.
Okrem už spomenutých
– papiera, plastov a skla
triedime aj malé kovové
obaly, tetrapack-obaly,
elektroodpad, akumulátory, jedlé oleje a biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad a parkov. Od
roku 2013 vykazujeme
množstvo
biologicky
rozložiteľného
odpadu
zo záhrad a z parkov,
ktoré zhodnocujeme kompostovaním vo
vlastnom zariadení, vybudovanom pomocou
Kohézneho fondu EU,“ hovorí Vojtech Kalló z odboru výstavby a územného rozvoja
mestského úradu.

Drobný stavebný odpad (DSO) mesto do
roku 2013 zhodnocoval s využitím na
terénne úpravy, na odstránenie jám vzniknutých prevádzkou niekdajšej tehelne a na
spevnenie komunikácií. Je to odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie. „Od polovice roku 2013
tieto možnosti sa minuli a mesto je nútené
drobný stavebný odpad ukladať na riadenú
skládku. V roku 2014 sme tam uložili 386,52
ton, čo vychádza na 32,2 ton mesačne,
v minulom roku 458,63 ton, čiže 38,2 ton
mesačne,“ dodáva odborník mesta na od-

padové hospodárstvo. V zmysle nového
zákona o odpadoch je od 1. januára 2016
zber DSO na zbernom dvore spoplatnený,
výšku poplatkov určuje všeobecne záväzné
nariadenie mesta č. 6/2015.
(ik)

Pripomenuli sme si výročie oslobodenia
23. marca sa za účasti primátora mesta O. Juhásza, jeho najbližších spolupracovníčok D.
Csicsmanovej a I. Turzovej ako aj zástupcu
MEASZ-u z Budapešti Gy. Mészarosa uskutočnila členská schôdza ZO SZPB venovaná
71. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
v našom regióne a oslobodenia Želiezoviec
vojskami II. ukrajinského frontu Červenej
armády, ktorým velil maršal ZSSR R. J. Malinovskij. Účastníci si uctili pamiatku nielen
padlých v bojoch pred 71 rokmi, ale minútu
ticha venovali aj obetiam teroristického
útoku v Bruseli. Oslobodzovanie Levického
okresu v slávnostnom prejave priblížila M.
Varkolyová a spomienkovú báseň predniesla
G. Bystrická, obe členky výboru základnej
organizácie. O zážitkoch z nedávnej návštevy
troch našich členov v sídle EÚ v Bruseli sa
podelil Š. Béreš.
O uskutočnených ako aj pripravovaných
podujatiach hovoril predseda ZO SZPB.
Okrem iného sa poďakoval vedeniu MsÚ a J.
Kanyukovi za už druhú výstavu jeho obrazov
v Budapešti 21. marca, tentoraz s námetom
život a holokaust Rómov. Na vernisáži sa

zúčastnilo 22 Želiezovčanov a predseda ÚR
SZPB v Bratislave P. Sečkár. Po vernisáži
organizovanej MEASZ-om jeho prezident
V. Hanti odovzdal ceny osobnostiam zo
všetkých oblastí maďarskej spoločnosti,
ktoré urobili ľudský čin. Rovnako sa poďakoval kolektívu spolupracovníkov J. Hallera
za usporiadanie II. ročníka streleckej súťaže
memoriálu M. Lipovského na počesť oslo-

bodenia Želiezoviec. Účastníci po schôdzi
za zvukov smútočného pochodu položili s
predstaviteľmi mesta, poslancami mestského
zastupiteľstva a pracovníkmi MsÚ vence k
Pomníku padlým v II. svetovej vojne a obetiam holokaustu.
Potom sa dve desiatky odbojárov presunuli
do Kalnej nad Hronom, dejiska krajských
osláv 71. výročia začatia Bratislavsko-brnianskej operácie II. ukrajinského frontu Červenej
armády. Tu v areáli Domu
bojovej slávy sa spomienkového aktu zúčastnili spolu
s najvyššími predstaviteľmi
VÚC, Levického okresu, ÚR
SZPB a Oblastného výboru
SZPB, starostami okolitých
obcí, zástupcami ruského a
rumunského veľvyslanectva
na Slovensku, ktorých vojská
oslobodzovali územie južného
a západného Slovenska.
J. Výboch,
predseda ZO SZPB
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Pestrý a atraktívny polrok v CVČ
Prebiehajúci školský rok začalo Centrum voľného času v
Želiezovciach činnosťou svojich 209 členov, ktorí pracujú
v 25 záujmových útvaroch.
V tomto školskom roku sa
podarilo obnoviť činnosť
šachového krúžku - Centrum
sa zapojilo do projektu CIS
- Šach na školách, vyhláseného Slovenským šachovým
zväzom. Začal pracovať aj
krúžok spoločenského tanca
pod vedením profesionálnej
trénerky tanca.
Okrem krúžkov sa deti pra-

videlne stretávajú aj v rámci príležitostných podujatí, ktoré ponúkajú skutočne
pestrú paletu rôznych činností. Takými
boli napr. tvorivé dielne s programami
Veselý šarkan, Čarovná jeseň, Kúzlo
Vianoc; niekoľko Halloween party či
hudobno-zábavné dopoludnie Zahrajte
mi muzikanti v spolupráci so ZUŠ F.
Schuberta Želiezovce.
Súčasťou každého z týchto programov
sú rôzne súťaže a zábavné hry. Koncom
jesene bola vyhodnotená výtvarná súťaž
„Čaro jesene“, do ktorej sa zapojili žiaci
základných škôl. Autori najlepších prác
boli odmenení.
Centrum ponúklo svoje výtvarné a

oprava písomných prác. V škole sme hrali šach.
Vyhral som tam niekoľkokrát.
Popoludní sme mali levente. Vypochodovali
sme. Bol som tam vedúci družstva. Večer som
trávil čas kreslením.
Počúvali sme divadelné predstavenie. Bola
to hra anglického charakteru s názvom Naše
malé mesto. V hlavných rolách účinkovali:
Artúr Somlay, Alíz Fényes, Laci Jakab. Bola to
celkom dobrá hra.
Želiezovce, II. 10. (podpis)

meniny.
Dnes som absolvoval improvizovanú cestu.
Išiel som do Levíc. Bol som odniesť povolenie na
uskutočnenie divadelného predstavenia hlavnému slúžnemu. Bol som aj u Barosku. Popoludní
sme mali nácvik predstavenia.
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Z denníka Lajosa Túróczyho...
(Pokračovanie)
Želiezovce, 6. februára 1944.
Bol som v kostole o 1⁄2 9-tej. Potom sme išli do
školy hrať ping-pong. Hrali sme štyria: Jožko
Visztricsil, Tibi a Piťo Mezőlaki. Výsledky boli
nasledujúce:
body
pomer
1. József Vistricsil 6:1
32:3
2. Lajos Túróczy
4:5
21:19
3. István Mezőlak 2:3
11:21
4. Tibor Mezőlak 2:5
4:28
Popoludní po kostole som išiel na Sz. E. M.
K. É. S takmer hodinovým meškaním sa začalo
premietanie filmu „Dcéra hôr”. Takmer nie alebo len tak-tak stál za to. Bol by dobrý, keby koniec mal dobrý. Účinkovali: Alíz Fényes, István
Nagy, Zoltán Hosszú.
Večer bol u nás Šani Dóka, Šani Tóth a Pista
Vank. Bol tam aj ujo Nyist. Veľa toho prežil. Reč
plynula od bumm-puffu po hinaus.
Dnes bolo pekné slnečné počasie. Iba vietor
trochu fúkal. Vietor a mráz napravili zablatené
počasie.
Želiezovce, 7. febr. 1944.
Učenie prebiehalo ako
obvykle. Len doma bola
veľká trma-vrma a zmätok.
U Pištu Vankovcov chytili
vojenského zbeha. Skryl sa
u nich v slamníku. Tam ho
chytili. Ľudia ho vyhlásili za
partizána. Nebol som doma,
ale viem si predstaviť, čo sa tu
mohlo odohrávať.
Popoludní som nal divadelný nácvik. Rola mi už ide
dosť dobre. Počasie je slnečné,
ale fúka studený vietor.
Želiezovce, 10. febr. 1944.
Dnes je štvrtok. Fúka trochu prísny studený vietor. Máme dobrý deň. Pán riaditeľ nebol
doma. Odpadli nám dve hodiny chovu zvierat.
Namiesto neho bol na hodine záhradník. Bola aj

Želiezovce, 12. II. 1944.
Zobudili sme sa na silné sneženie. Napadlo
asi 10-15 cm snehu. Vonku sa objavilo viac sánok. Doobedie prebiehalo ako obvykle. Po obede
sme v škole hrali ping-pong. Hrali sme ja a Dobrocsányi. Potom sme upravovali javisko. Celkom
pekne sme všetko spravili. Po snehu už takmer
ani stopy. Veľmi sa rozpustil. Všade sú stopy ho
snehových guliach. Večer som sa pripravoval na
svoju voľnú prednášku.

Želiezovce, 13. febr. 1944.
Dopoludnia som bol na omši. Potom sme
hrali ping-pong. Ja, Tibi a Pityu Mezőlaki a Jožko Visztricsil. Ja som bol druhý. Popoludní som
išiel do kina. Názov filmu ..... (nečitateľné).
Želiezovce, 16. febr. 1944.
Je streda. Moja mama a stará mama majú

Želiezovce, 18. II. 1944.
Mali sme generálnu skúšku predstavenia.
Vydarila sa.
Želiezovce, 19. II. 1944.
Posledná hodina nám odpadla. Mali sme
prípravu javiska. Dnes leventeovci hrajú Husiara Maťka. Javisko aj hľadisko sa vydarili.
Želiezovce, 20. II. 1944.
Prebiehajú veľké prípravy na popoludňajšie
predstavenie. Pripravujeme dve predstavenia.
Do obeda usporiadali „internovaní Poliaci“
v našom kostole odhalenie svätého obrazu. Veľmi pekne spievali.
Popoludní sa uskutočnilo divadelné predstavenie. Veľké prípravy.
Pozvánka vyzerala nasledovne:
Predstavenie sa veľmi pekne
vydarilo. Boli sme odmenení veľkým potleskom. Potom nasledoval prerušený
tanec. Trval len do jedenástej hodiny. Potom sme
prišli unavení domov. Bol
to pekný výkon.
Želiezovce, 20. II. 1944.
Lajos Túróczy
Želiezovce, 21. II. 1944.
Celý týžden sa neudiealo nič výnimočné.
Takmer každý (týždeň) popoludní pracujem
v kancelárii. V utorok bola v škole dobrá
zábava. Bolo pitie aj tanec. Vo štvtok bol
otec v Bíni na jarmoku. Učenie prebieha
dobre.
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Pribudnú nové športoviská
V Želiezovciach bude postavené nové
multifunkčné športové ihrisko – informoval nás poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor
Csenger. Pred časom uzavrelo mesto so
samosprávnym krajom dohodu o výmene
pozemkov, v rámci ktorej sa do majetku
mesta dostala športová hala. Následne sa
mohli začať práce na rekonštrukcii objektu. Výmenou za to dostal samosprávny
kraj pozemok v lokalite za športovým
ihriskom v areáli slovenskej základnej
školy. V tejto lokalite plánuje postaviť
multifunkčné ihrisko najmä pre potreby
oboch gymnázií. Želiezovskí gymnazisti
prakticky nemajú vhodné miesto na telesnú výchovu od doby, čo bola veľká telocvičňa gymnázia zatvorená. Multifunkčné
ihrisko však bude podľa predbežných
prísľubov prístupné aj pre iné inštitúcie
a združenia.
„Multifunkčné ihrisko slovenskej základnej školy sa nachádza vo vnútri areálu
školy, a tak je prístup k nemu obmedzený
a v ostatných rokoch sa jeho stav zhoršil.
Stav multifunkčného ihriska pri maďar-

skej základnej škole je síce bezchybný,
ale počas vyučovania je využívaný žiakmi
školy a po ňom (keď tam nikto nie je) je
prístup k nemu sťažený. Preto sme považovali za dôležité, aby sme
rozšírili možnosti športuchtivých Želiezovčanov. Tým
prakticky vznikne v tejto
lokalite športový komplex,
ktorý budú môcť využiť
priaznivci futbalu, behu, basketbalu aj iných športových
odvetví,“ dodáva poslanec
NSK.
Podľa očakávaní sa ponuka môže rozrásť ďalej,
keďže združenie rodičov pri
Gymnáziu J. A. Komenského
s VJM pracuje na prípravách výstavby
streetworkového ihriska. Na tento cieľ začali členovia združenia zbierku, ale našli
aj projektové zdroje. K začatiu výstavby
ešte chýba tisíc eur, ale predseda združenia Ondrej Sárai je optimista, verí, že
chýbajúca suma čoskoro pribudne a mladí
bodybuilderi budú môcť holdovať svojej

Turnaj Jur nad Hronom
Dňa 20. februára bol v priestoroch kultúrneho domu v Jure nad Hronom usporiadaný
8. ročník turnaja „O Pohár in Memoriam Jozef Szabo“. Usporiadatelia, ŠK Jur nad Hronom,
OZ GALA a OcÚ Jur nad Hronom, privítali 16 hráčov z 5 šachových klubov: Vinica, Šahy,
Pohronský Ruskov, Želiezovce a Jur nad Hronom. Hralo sa systémom 2 x 15 minút na sedem
kôl. Na 1. mieste skončil Jozef Kakačka ml. (Želiezovce) so ziskom 6 bodov. Stal sa tak na

vášni.
Ďalšou dobrou správou je, že po mnohých rokoch sa telocvičňa T-18 dostala do
stavu, že opäť bude môcť byť využiteľná.

Súčasné práce síce boli zamerané len na
nápravu stavu, ale vedenie mesta robí
všetko možné, aby našlo zdroje na komplexnú rekonštrukciu objektu. Po mnohých rokoch, keď bola budova zatvorená,
je krokom vpred aj to, že telocvičňa sa
opäť bude môcť využívať.
Ákos Csonka
FUTBAL
IV. liga – dospelí –Juhovýchod
Želiezovce – Veľké Lovce 0:5 (0:3)
Vlčany – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Levice 0:1 (0:1)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 2:1 (2:0)
D. Klenko
Želiezovce – Ímeľ 2:1 (2:0)
P. Kokoška, S. Rotík
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Hurbanovo 3:0 (0:0)
M. Cseri, D. Páchnik, D. Klenko
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:4 (0:2)
T. Čík 2, D. Páchnik 2
Želiezovce – Trstice 3:0 (2:0) D.
Páchnik 2, D. Klenko
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 4:1 (1:1)
D. Burin
III. liga U 15 starší žiaci – Východ
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:3 (1:2)
N. Menyhei, Z. Nagy 2
Želiezovce – Šamorín 5:0 (1:0)
K. Kovács 2, K. Jóba, J. Lakatoš, M. Horváth
Štúrovo – Želiezovce 2:0 (1:0)

jeden rok držiteľom putovného pohára. Druhý skončil Dušan Weis z Vinice s 5,5 bodmi, tretí
Ján Machník z Pohronského Ruskova s 5 bodmi.
Atmosféra turnaja a starostlivosť o hráčov bola po každej stránke vynikajúca. Aj o rok sa
tam radi vrátime.
(MJ, foto: LV)

III.liga U 13 mladší žiaci – Východ
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:2 (0:2)
L. Boťťan, K. Pompos
Želiezovce – Šamorín 2:7 (1:2)
L. Boťťan, K. Pompos
Štúrovo – Želiezovce 10:0 (4:0)
(nyf)
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Vždy na správnom mieste

Čas neúprosne beží, hojí rany, ale nedovolí zabudnúť na tých, čo
odišli z našich radov. 30. apríla uplynie 10 rokov od úmrtia Pavla
Proksu, priameho účastníka SNP, následne väzňa nemeckého zajateckého tábora, dlhoročného aktívneho člena a funkcionára ZO SZPB v
Želiezovciach. V posledných rokoch svojho života bol predsedom ZO
a členom pléna OV SZPB v Leviciach. Spolu s niekoľkých ďalšími odbojármi sa zaslúžil o to, že organizácia, ktorá sa za roky zaradila medzi
najväčšie a aktívne v okrese, v čase hlbokých spoločenských premien
po novembri 1989 nezanikla. Pavol Proksa stál v najzložitejších rokoch
pri kormidle základnej organizácie, získaval do jej radov nových členov
z radov sympatizantov, svojou osobnosťou jej vracal vážnosť a dôveru
medzi spoluobčanmi.
Ako učiteľ a riaditeľ ZDŠ v Kukučínove, neskôr ako stredoškolský
profesor a zástupca riaditeľa Gymnázia v Želiezovciach pomáhol pripravovať do života stovky žiakov. Určite mnohí z nich, ako aj zo spolupracovníkov a známych si po prečítaní týchto riadkov vďačne na neho
spomenú a vyjadria slová uznania k jeho osobnosti.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Pestrý a atraktívny...
8→

dekoračné práce do jesennej výstavy ručných prác, ktorú organizovala MO Matice slovenskej v spolupráci so školami a miestnymi
organizáciami a remeselníkmi. Pred Vianocami sa CVČ zúčastnilo
akcie „Darček“ organizovanej Mestskou knižnicou a prezentovalo sa
prácami s vianočnou tematikou – pohľadnice, ozdoby, ikebany a iné
dekoračné predmety.
Priestory CVČ (telocvičňa, dielňa, učebňa informatiky) boli deťom
k dispozícii aj počas zimných prázdnin, ktorých program vyvrcholil
výletom do Wellness Kalná nad Hronom.
Posledné podujatie 1. polroka sa nieslo v znamení fašiangovej zábavy
- maškarného plesu. Súčasne sa pripravoval program na jarné prázdniny, ktoré už klopali na dvere. Veľký záujem bol hlavne o výlet do
štúrovského 3D kina a krytej plavárne, dopoludnie so spoločenským
tancom, prácu s počítačom, tvorivé dielne, ako i výlety organizované
v spolupráci so ZŠ Želiezovce.
CVČ úspešne spolupracuje s materskými i základnými školami, ako
aj spoločenskými organizáciami na území mesta. Program nejedného podujatia v meste je spestrený predovšetkým vystúpením súboru
mažoretiek a spoločenského tanca Nemenej pestrý a atraktívny
program je pripravený aj na druhý polrok.
(cvč)

Osztályozott hulladékelszállítás 2016-ban
Szódóról és Mikoláról: április 25én, május 23-án, június 27-én, július
19-én, augusztus 22-én, szeptember
26-án, október 24-én, november 21én és december 19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ,
Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár
és a Temető utcákból: április 26-án,
május 24-én, június 28-án, július
20-án, augusztus 23-án, szeptember
27-én, október 25-én, november 22én és december 20-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút,
Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

10. 3. Jaroslav Mojko (Želiezovce); 20. 3. Šimon Berkeš
(Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

1. 4. Miroslav Rezsőfi (Želiezovce) - Katarína Szabóová
Záhorecová (Hurbanovo); 9. 4. Peter Lontai (Želiezovce)
- Andrea Dánielová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Ema Čudaiová
18. 04.
Judita Dekická
03. 04.
Július Gráf
21. 04.
Štefan Horváth
04. 04.
Margita Harbutová 23. 04.
Jozef Köpencei
04. 04.
Lenka Rubinská
29. 04
Milan Záhoranský 07. 04.
Monika Medová 11. 04.
70
Július Ries
11. 04.
Jolana Pereszlényiová
Štefan Lakatoš
13. 04.
04. 04.
Melinda Majtánová 13. 04.
Eduard Veszelei
04. 04.
Štefan Mitter
15. 04.
Margita Gažová
07. 04.
Štefan Duba
24. 04.
Margit Juhász
07. 04.
Ivan Jankovič
25. 04.
Mária Granátová 10. 04.
Ladislav Molnár 26. 04.
Margita Gulyásová 11. 04.
Róbert Polcsák
27. 04.
Rozália Molnárová 25. 04.
Gabriela Rusková 29. 04.
Jaroslav Tomek
27. 04.
60
Jozef Rubinský
05. 04.
Ján Stanko
09. 04.
Lýdia Stankovičová 07. 04.
Mária Beláková
10. 04.
Alžbeta Nagyová 16. 04.

80
Mária Szabóová
07. 04.
Zuzana Líšková
16. 04.
Irena Lukiová
29. 04.
Ružena Dalnokyová 30. 04.
Alžbeta Olláryová 30. 04.

Opustili nás – Elhunytak

16. 3. Jaroslav Chytil (Želiezovce, 63 r.); 17. 3. Ondrej
Mlynár (Želiezovce, 60 r.); 18. 3. Jozef Buzáši (Želiezovce, 68 r.); 26. 3. Margita Kristófová (Lontov, 78 r.); 30. 3.
Michal Michalec (Kukučínov, 93 r.); 6. 4. Mária Pappová
(Želiezovce, 81 r.)

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 4. 2016:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 18,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.

Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič,
Jilemnický,
Garam,
Jókai , Ötvös utcák- Želiezovský spravodajca
ból és a Szoroskából: Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
április 27-én, május 25- Šéfredaktor: Ladislav Levicky
én, június 29-én, július Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
21-én, augusztus 24-én, Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
szeptember 28-án, októ- Tlač: MsÚ Želiezovce
ber 26-án, november 23- Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
án és december 21-én.
Zselízi Hírmondó
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

Jarné upratovanie 2016!

Mestský úrad v Želiezovciach vyzýva obyvateľov mesta na jarné upratovanie
svojich obydlí a ich okolia. Pre tento účel mesto zabezpečilo podmienky na
zber nasledovných druhov odpadu:
- objemný odpad (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby, plechové rúry
a podobné odpady, ktoré pre svoju veľkosť nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad). Zber objemného odpadu je bez poplatku.
- drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby). Zber drobného
stavebného odpadu je spoplatnený.
- biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad, parkov: pokosená tráva,
konáre, lístie a pod.). Zber BRO je bez poplatku.
- elektroodpad (elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, nepotrebné
batérie a akumulátory). Zber elektroodpadu je bez poplatku.
Zber uvedených druhov odpadu sa uskutoční v areáli Regionálneho centra
na zhodnotenie BRO Želiezovce, nachádzajúceho sa vľavo pri hlavnej ceste
smerom na Karolinu za železničnou traťou, v blízkosti areálu ACHP. Zariadenie bude k dispozícii v určených otváracích hodinách.
Zber elektroodpadu, nepotrebných batérií a akumulátorov sa uskutoční
iba v dňoch od 18. apríla (v otváracích hodinách zariadenia) do 12.00 hod.
dňa 22. apríla 2016. Dňa 16. apríla budú umiestnené kontajnery na uloženie
objemného odpadu aj v jednotlivých mestských častiach: v Želiezovciach na
Sídlisku pri stanici, v Mikule v parku a vo Svodove pri kultúrnom dome.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!
Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja

Könyvek adományozásával segíthetnek a könyvtárnak
A közelmúltban könyveket vásárolt, már elolvasta és szívesen elajándékozná?
A gyermekei már kinőttek a gyermekkönyvek olvasásából? Befejezte tanulmányait, és maradtak olyan szakmai kiadványai, melyeket már nem tud
kihasználni? Vagy egyszerűen a könyvei már nem férnek el a könyvespolcon?
Kapcsolódjon be könyvtári adományozási programunkba!
Könyvtárunk szívesen fogad (az utóbbi 10 évben megjelent) feleslegessé vált
könyveket. Ekképpen is gyarapítani tudnánk könyvállományát, és esetleg
a sérült könyveket is pótolni tudnánk. A többi könyvet pedig könyvvásárunkon
tudnánk hasznosítani. Egyszóval: minden könyv megtalálja a maga olvasóját.
Az ajándékozásra szánt könyveket a nyitvatartási időben vesszük át, más
időpont miatt esetleg jelezzenek e-mail-ben (kniznicazeliezovce@gmail.com).
Köszönjük minden adományozó jóindulatát!
Könyvtáruk és olvasói

139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

31. 3. 2016
237 227,81 €
24 210,69 €
1 062 004,68 €

2016 – tavaszi nagytakarítás!

A Zselízi Városi Hivatal felhívja a lakosság figyelmét a tavaszi nagytakarítás
elvégzésére lakóhelyükön és annak környékén. Ennek érdekében a város az
alábbi hulladékfajták gyűjtését biztosítja:
– 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). A hulladék
elhelyezése ingyenes.
– kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.) Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell.
– kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak stb.) A kerti szerves hulladék elhelyezése ingyenes.
– elektromos hulladék (elektromos és elektronikus készülékek, különböző,
fölöslegessé vált akkumulátorok). Az elektromos hulladék átvétele ingyenes.
E hulladékfajtákat a Karolina felé vezető országút mellett, a vasúton túl a bal
oldalon, az ACHP telepének közelében található regionális szerveshulladék-feldolgozó telephelyen a kijelölt nyitvatartási időben vesszük át.
Elektromos hulladékot és akkumulátorokat csak 2016. április 18-tól (nyitvatartási időben) április 22-én 12.00 óráig gyűjtünk ezen a telephelyen. Április
16-án nagy terjedelmű hulladékot az egyes városrészekben kihelyezett konténerekben is el lehet helyezni: Zselízen a „Kínai” lakótelepen, Mikolán a
parkban és Szódón a kultúrháznál.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Zselízi Városi Hivatal, építésügyi és területfejlesztési osztály

Megemlékezés
Álmondtunk Veled egy öregkort,
Kedveset és szépet,
De a kegyetlen sors
Mindent széjjeltépett.
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel
gondolunk halálának 10. évfordulóján a drága
feleségre és édesanyára

Somogyi Lenkére.

Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá ezen az évfordulón.
Férje és fia
Jóságát és szeretetét örökre szívünkben őrizzük.

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

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):
Boydyová, Hillary: Štvrtky v parku (Príroda 2015)
Keď sa po rokoch manželstva George bez vysvetlenia odsťahoval z ich spoločnej spálne, Jeanie nechápala, čo sa stalo.
Urobila ona nejakú chybu?
Quindlenová, Anna: Zátišie s omrvinkami (Ikar 2015)
Umelkyňa Rebeka Winterová sa v mladosti preslávila sériou
fotografií z domáceho prostredia. Po rokoch úspechov sa jej
kariéra ocitá na zostupe. Preto opúšťa New York a uchýli sa
do zapadnutého mestečka.
Mikitová Janošková, Mária: Vyhorená dúha (Ikar 2014)
Kaja je frustrovaná manželka dobre zarábajúceho muža, no
ich vzťah je v ohrození. Medzi niekoľko vláken, čo ich ešte
horko-ťažko držia pri sebe, patrí zžieravá túžba po dieťati, na
ktoré márne čakajú už desať rokov.

21.12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Roberts Nora: Befejezett szimfónia – Egy hölgy elcsábítása (Harlequin Magyarország K., 2012)
Az özvegy Spence Kimballt lenyűgözi Natasha Stanislaski egzotikus
szépsége. Az egykori balett-táncosnőből lett játékbolt tulajdonos
azonban tudatosan távol tartja magától a férfiakat.
Roberts, Nora: Nekem rendelt asszony – Alex meggyőzése (Harlequin Magyarország K., 2012)
Az egykori tengerésznek, Zack Muldoonnak okos, tapasztalt ügyvédre van szüksége, aki kihozza az öccsét, Nicket a börtönből.
Hawkins, Karen: Kockázatos szerelem (General Press Kiadó, 2012)
Amikor apja elkártyázza a családi ékszereket és kastélyt, amely így a
híres-hírhedt Lord Dougal MacLean kezébe kerül, Sophia MacFarlane-nek minden erejét latba kell vetnie otthona visszaszerzéséért.

(16-08)
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Új sportpályák létesülnek a városban
Új multifunkciós műfüves pálya épül
Zselízen – tájékoztatott Csenger Tibor Nyitra
megyei képviselő. A megye és a város között
még korábban lezajlott egy területcsere, melynek értelmében a város tulajdonába került át
a sportcsarnok, így elkezdődhettek annak felújítási munkálatai. Az objektumért cserébe a
megye egy építkezési területet kapott a szlovák alapiskola mögötti futballpálya melletti
részen, ahol egy többrendeltetésű műfüves
pályát kívánnak építeni, amit elsősorban a
két gimnázium diákjai használhatnak majd,
hiszen amióta használhatatlanná vált a nagy
tornaterem, azóta gyakorlatilag nincs hol
tornázniuk. Ugyanakkor a létesítményt az
ígéretek szerint más intézmények és civil
szervezetek is igénybe vehetik majd.
„A szlovák iskolához tartózó műfüves
pálya az iskola belterületén van, így csak korlátozottan lehet hozzáférni, és az állapota is megromlott az utóbbi években. A magyar iskolánál
lévő pálya állapota ugyan kifogástalan, de mivel
iskolaidő alatt a tanulók használják, tanítás után

pedig (amikor nincs ott senki) körülményes az
igénybe vétele. Ezért tartottuk fontosnak, hogy
bővítsük a zselízi sportolni vágyók lehetőségeit.
Ezzel gyakorlatilag a területen
egy sportkomplexum jön létre,
ahol a futball, a futás, a kosárlabda és más sportágak szerelmesei
is kikapcsolódhatnak” – tette
hozzá a megyei képviselő.
A kínálat a remények
szerint tovább is bővülhet,
hiszen a Comenius Gimnázium mellett működő szülői
szövetség egy streetwork pálya
építésén munkálkodik, melyre
már gyűjtést is szerveztek, de
pályázati forrásokat is találtak. Az építkezés elkezdéséhez
viszont még hiányzik ezer euró, de Sárai
András elnök abban bízik, hogy hamarosan
összegyűlik a hiányzó összeg, és hódolhatnak szenvedélyüknek a fiatal testépítők.
További jó hír, hogy sok év után a nagy tor-

A garamszentgyörgyi sakkverseny –
zselízi győzelem

Február 20-án, a garamszentgyörgyi kultúrház termeiben 8. alkalommal rendezték
meg az „In Memorian Szabó József ” sakkversenyt. A szervezők – az ŠK Jur nad Hronom, az GALA polgári társulás és a garamszentgyögyi községháza – 5 sakk-klubból
(Ipolynyék, Ipolyság, Oroszka, Zselíz, Garamszentgyörgy) 16 játékost láttak vendégül.
A sakkozók 2 x 15 perces rendszerben, 7 fordulóban játszottak. Az első helyen ifj. Kakačka József végzett 6 ponttal, és ez által egy évre a vándorserleg birtokosává vált. Az
ipolynyéki Dušan Weis 5,5 ponttal a második, az oroszkai Ján Machník 5 ponttal a

naterem is újra használható állapotba került.
Ugyan a jelenlegi munkálatokkal csak az
állapot helyreállítása történt meg, de a város

vezetése mindent megtesz annak érdekében,
hogy forrásokat találjon egy komplex felújításra. A sok évnyi lezárt állapot után már ez
is előrelépésnek számít, hogy újfent igénybe
vehető.
Csonka Ákos
LABDARÚGÁS
IV. liga–délkelet – felnőtt csapat
Želiezovce – Veľké Lovce 0:5 (0:3)
Vlčany – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Levice 0:1 (0:1)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 2:1 (2:0)
D. Klenko
Želiezovce – Ímeľ 2:1 (2:0)
P. Kokoška, S. Rotík
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Želiezovce – Hurbanovo 3:0 (0:0)
M. Cseri, D. Páchnik, D. Klenko
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:4 (0:2)
T. Čík 2, D. Páchnik 2
Želiezovce – Trstice 3:0 (2:0) D.
Páchnik 2, D. Klenko
Ivanka pri Nitre – Želiezovce 4:1 (1:1)
D. Burin
III. liga – kelet – U 15 serdülők
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:3 (1:2)
N. Menyhei, Z. Nagy 2
Želiezovce – Šamorín 5:0 (1:0)
K. Kovács 2, K. Jóba, J. Lakatoš, M. Horváth
Štúrovo – Želiezovce 2:0 (1:0)

harmadik helyen végzett. A verseny hangulata, valamint a játékosok ellátása minden
szempontból kitűnő volt. Jövőre is szívesen visszatérünk ide.
(MJ, foto: LV)

III. liga – kelet – U 13 diákcsapat
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:2 (0:2)
L. Boťťan, K. Pompos
Želiezovce – Šamorín 2:7 (1:2)
L. Boťťan, K. Pompos
Štúrovo – Želiezovce 10:0 (4:0)
(nyf)
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Színes és vonzó félév a szabadidőközpontban
A folyó tanévben a zselízi szabadidőközpont 25 szakkörben 209 taggal indította
tevékenységeit. Az idei tanévben sikerült
felújítani a sakk-szakkört – az intézmény
bekapcsolódott a Szlovák Sakkszövetség által
meghirdetett Sakk az iskolákban elnevezésű
programba. Ugyancsak most kezdte meg

tevékenységét a társastánc-szakkör egy hivatásos tánctanár vezetésével.
A gyerekekszakköri tevékenység mellett
sokszínű időszakos tevékenységben is részt
vesznek. Ilyenek pl. a Vidám Sárkány, Varázslatos
Ősz, Karácsonyi Bűvölet alkotóműhelyek, a
Halloween-party vagy a Játsszatok, zenészek!
zenés szórakoztató műsor a művészeti alapiskolával karöltve. A műsorokhoz különböző versenyek és szórakoztató játékok
kapcsolódnak. Ősz végén értékelték ki az
alapiskolások számára kiírt Varázslatos Ősz
c. képzőművészeti versenyt.
A szabadidőközpont képzőművészeti alkotásait és dísztárgyait felkínálta a Matica slovenská által szervezett kiállításra is. Karácsony
előtt az intézmény bekapcsolódott a városi
könyvtár által szervezett Ajándék elnevezésű
rendezvénybe, ahol karácsonyi motívumokat
tartalmazó munkákat mutatott be.

A szabadidőközpont helyiségei a téli szünet során is rendelkezésre álltak, az időszak
rendezvényei a garamkálnai wellnes meglátogatásában csúcsosodtak ki.
Az első félév utolsó rendezvénye az
álarcos bál volt. Ezzel egy időben folytak a
tavaszi szüneti rendezvények előkészületei.
Nagy érdeklődés volt a párkányi 3D-s mozi
és a fedett uszoda látogatása, a társastáncdélután, a számítógépes tevékenység és a
szlovák alapiskolával közösen szervezett
kirándulások iránt.
Az intézmény sikeresen működik együtt
az óvodákkal és alapiskolákkal, valamint a
városban tevékenykedő társadalmi szervezetekkel is. Nem egy rendezvényükön fellépnek
mazsorettjeink és társastánc-csoportunk.
Hasonlóan színes és vonzó program várja az
érdeklődőket a második félévben is.
(cvc)

Túróczy Lajos naplójából...
(Folytatás.)
Zselíz, 1944. febr. 6-án.
A 1⁄2 9 órai templomba voltam.
Utána elmentünk az iskolába
pinpongozni. Négyen játszottunk:
Visztricsil Jóska, Mezőlaki Tibi és
Pityu. Az eredmény a következő:
pontsz. gólarány
1. Vistricsil József 6:1 32:3
2. Túróczy Lajos
4:5 21:19
3. Mezőlaki István 2:3 11:21
4. Mezőlaki Tibor 2:5
4:28
Délután templom után Sz. E.
M. K. É-re mentem. Majd óra késéssel megkezdődött a mozi, címe
„A hegyek lánya”. Alig vagy nem
is állta meg a helyét. Jó lett volna,
ha a vége jó lett volna. Főszereplők: Fényes Alíz, Nagy István,
Hosszú Zoltán.
Este nálunk volt a Dóka Sanyi, Tóth Sanyi és Vank Pista. A
Nyist bácsi is ott volt. Sok mindent
megélt. Folyt a szöveg Bummpuól hinausig.
Szép napos idő volt ma. Csak
a szél fújt egy kicsit. A szél és fagy
helyre hozta a sáros időt.
Zselíz, 1944. febr. 7-én.
Szokás szerint folyt a tanulás. Csak itthon volt nagy cécó
illetve felfordulás. Vank Pistáéknál egy katona szökevényt
fogtak el. A szalmájukban volt
elbújva. Ott fogták meg. A népség partizánnak nyilvánította.
Nem voltam itthon, de képzelem
mi volt itt.
Délután színdarab próbám
volt. Már elég jól ment a darab.
Időjárás napos, de hideg szél fúj.

Zselíz, 1944. febr. 10-én.
Ma csütörtök van. Kissé szigorú hideg szél fúj. Jó napunk. Nem
volt itthon az igazgató úr. Két
óra állattenyésztésünk elmaradt.
Helyette a kertész tartott órát.
Dolgozat javítás is volt. Iskolában
sakkoztunk. Ott győztem egypárszor.
Délután leventénk volt. Kivonultunk. Én ott rajparancsnok
voltam. Este rajzolással töltöttem
időmet.
Szindarabot
hallgattunk.
Egy
angol jellegű darab
volt, címe A mi kis
városunk. Főszereplők: Somlay Artúr,
Fényes Alíz, Jakab
Laci. Elég jó darab
volt.
Zselíz, II.
10. (aláírás)
Zselíz, 1944. II.
12-én.
Erős havazásra ébredtünk. Körülbelül 10–15 cm hó esett. Több
szánkó is volt már forgalomba.
Délig szokottan telt el az idő. Ebéd
után az iskolában pinpongoztunk.
Én és a Dobrocsányi játszottunk.
Azután a színpadot rendeztük.
Elég szépen megcsináltunk mindent. A hó már alig van. Nagyon
elolvadt. Mindenütt hógolyó helye
látható. Este szabad előadásomra
készültem.
Zselíz, 1944. febr. 13-án.
Délig kis misén voltam. Azu-

tán pinpongoztunk. Én meg Mezőlaki Tibi meg Mezőlaki Pityu
meg Visztricsil Jóska. Én második
voltam. Délután moziba mentem.
A mozi címe (...olvashatatlan szöveg).
Zselíz, 1944. febr. 16-án.
Szerda van. Édesanyámnak és
nagymamámnak nevenapja volt.
Egy rögtönzött utazást is csi-

náltam ma. Lévára mentem be. A
színdarab engedélyt vittem be a
főszolgabíróhoz. A Baroskánál is
voltam benn. Délután színdarabpróbánk volt.
Zselíz, 1944. II. 18-án.
Színdarab főpróbánk volt. Jól sikerült.
Zselíz, 1944. II. 19-én.
Utolsó óra elmaradt. Színpad
rendezés volt. Ma játszák a leventék a Ludas Matyit. A színpad és
a nézőtér jól sikerült.

Zselíz, 1944. II. 20-án.
Nagy készület folyik a délutáni
színdarabhoz. Két előadást csináltunk.
Délig a „Lengyel internáltak”
rendeztek a mi templomunkban
egy szentkép avatást. Nagyon
szépen énekeltek.
Délután következett a színdarab. Nagy készület. A meghívó a
következő:

Nagyon sikerült a darab.
Nagy tapsot kaptunk. Utána
következett a megzavart tánc.
Csak tizenegy óráig tartott.
Utána fáradtan hazajöttünk. Jó
mutatvány volt.
Zselíz,
1944. II. 20-án. Túróczy Lajos
Zselíz, 1944. febr. 21-től 26-ig.
Az egész héten nem történt
semmi különös. Majdnem minden
(héten) délután bent dolgoztam az
irodában. Kedden jó mulatság volt
benn az iskolában. Volt ital is meg
tánc is. Csütörtökön édesapám Bényben vásáron volt. Tanulás jól folyik.
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Végre csökken a hulladéktermelés
Ahogy arról lapunk múlt havi számában
beszámoltunk, városunk lakosainak száma az
utóbbi években rohamos gyorsasággal csökkent. Ezt a tényt azoban összefüggéseiben is érdekes figyelni.
Érdekes például összehasonlítani azzal, hogy a csökkenő
számú lakosság milyen menynyiségű hulladékot állított elő
az utóbbi években. Az összehasonlításból láthatjuk, hogy egyre kevesebb lakos egyre több
hulladékot termelt, méghozzá
úgy, hogy közben az utóbbi 6
évben egyre több hulladékot
osztályoztunk.
Egyszerűen
mondva: egyre kevesebb lakos
egyre nagyobb arányban osztályozta a hulladékot, ennek ellenére egyre több osztályozatlan hulladékot is termelt.
A háztartási hulladék termelésének
növekvő trendje csak tavalyelőtt tört meg,
majd a helyzet főleg a múlt évben változott
jelentősen, amikor először csökkent a termelt hulladék mennyisége az 2010-es szint
alá. „2014-ben és 2015-ben jelentős csökkenést tapasztaltunk a háztartási hulladék
városunkban termelt és lerakatra elhelyezett mennyiségében, és az előző évekhez
képest növekedett az osztályozott hulladék
mennyisége is. A hulladéklerakaton elhelyezett, városunkban megtermelt háztartási hulladék mennyisége 2100 és 2270 tonna között
mozgott. Az osztályozott hulladék – papír,
műanyag, üveg – ugyanebben az időszak-

ban 104 és 156 tonna között mozgott, és évről évre növekedett. Míg Zselízen 2010-ben
nyolc hulladékfélét osztályoztunk, tavaly

már tizenhármat. A már
említett papíron, műanyagon és üvegen kívül
a kis fémdobozok, tetrapack-dobozok, villamos
hulladék, akkumulátorok,
étolajok; a parkokból
és kertekből származó
biológiailag
lebomló
hulladék gyűjtésére is
lehetőség nyílik. 2013-tól
kimutatjuk a parkokból
és kertekből származó,
a kohéziós alap támogatásából beszerzett saját komposztoló berendezésünkben feldolgozott biohulladék
mennyiségét” – mondja Kalló Béla, a városi
hivatal építési és területfejlesztési osztályának munkatársa.

A kis méretű építkezési törmeléket
2013-ig területrendezésre, az egykori téglagyár működésével létrejött gödrök betemetésére és az utak megerősítésére használta
fel a város. Ezt a fajta hulladékot magánszemélyek termelik építési engedélyt nem igénylő kisebb építkezési munkák során. „2013
derekától immár nem állnak rendelkezésre
ilyen lehetőségek, ezért az építkezési törmeléket is a hulladéklerakaton kell helyezni.
2014-ben 386,52 tonnát helyeztünk ott el,
ami havonta 32,2 tonnát jelent, tavaly pedig
458,62 tonnát, ami havi 38,2 tonnányi törmeléket jelent” – tette hozzá a városi hivatal
hulladékgazdálkodási szakembere. A hul-

ladékgazdálkodási törvény modósításával
idén január 1-től az építkezési törmelék
elhelyezése illetékköteles, az illeték összegét
a 2015/6 sz. általános érvényű rendelet határozza meg.
(ik)

Felhívás

A csatai Baross Gábor Alapiskola igazgatósága és tantestülete
értesíti az érdeklődőket, hogy
2016. május 21-én
ünnepli az iskola alapításának 60. és névfelvételének 10. évfordulóját. A 13:00 órakor, a templomban szentmisével kezdődő, majd a
csatai kultúrházban folytatódó ünnepélyre minden egykori tanulót
és pedagógust szeretettel várnak.
Kamil Halgaš, a Zselízi Városi Rendőrség állományának tagja: Az
a legrosszabb, hogy a járművezetők túl gyorsan haladnak el erre, annak
ellenére, hogy tudvalevő, egy átjáróról van szó. Sokaknak van mit csinálniuk, hogy képesek legyenek megállni. Teszik ezt ráadásul jó nagy ködben
is. Mintha nem tudnák meggondolni, mi minden történhet. (foto: šh)

Március 15-én városunkban idén is megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A megemlékezők ünnepi menete a Magyar
Házból indult el a Hősök Emlékparkjához, ahol a társadalmi szervezetek
képviselői megkoszorúzták a kopjafát. A parkban műsort adott a helyi
református egyházközség gyermektársulata Révész Csilla lelkész vezetésével. Ezt követően a résztvevők a művelődési otthonba mentek át, ahol
megtekintették a Franz Schubert Vegyeskar és a Comenius Gimnázium
diákjainak előadását. Dóczi András, Magyarország pozsonyi nagykövetségének titkára Orbán Viktor üzenetét olvasta fel, majd Menyhárt József
egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet. A Himnusz eléneklése után
a résztvevő szervezetek képviselői megkoszorúzták a kultúrház előtti
emlékművet.
(foto: ik)
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Később vannak az iskolai beiratkozások
Az év elején a városi képviselőtestület elfogadta az óvodákba és
alapiskolákba történő beiratkozásról
szóló általános érvényű rendeletet.
Mit hoz az új rendelet?
Monika Melichová, a városi
hivatal oktatási és kulturális

osztályának vezetője: „Az alapiskolába való beiratkozásról szóló
rendeletet azért fogadtuk el,
mert az oktatási törvényben így
határozták meg. A kötelező iskolalátogatást az alapiskolákban
teljesítik, a beiratkozás helyét
és idejét pedig a község határozza meg általános rendelettel.
A városi fenntartással működő
óvodákba való beiratkozásról

szóló általános rendelet célja az
volt, hogy rendezze a gyerekek
beiratkozásának menetét és feltételeit.” Hozzátette még, hogy a
szóban forgó általános érvényű
rendelet rendezi a gyerekek
óvodai beiratkozását, többek
között abban az esetben is,
ha az intézmény kapacitását
meghaladná az érdeklődés.
Ebben az esetben pl. előnyben
részesülnek azok a gyerekek,
akik már halasztották vagy
utólagosan kitolták az iskolakezdést, vagy azok a gyerekek,
akik már betöltötték az 5. életévüket. Előnyt élveznek azok a
gyerekek is, akik betöltötték a 3.
életévüket, de szüleik munkába
lépnek. A pontos feltételeket az
óvodák igazgatói teszik közzé,
a beiratkozás dátumával együtt, nyilvánosan hozzáférhető
helyen. A gyermek felvételéről
szóló határozatot az igazgatónő
az év június 30-ig adja ki.
A beiratkozás, az elmúlt évek

Új sípos orgonája lesz
a Szent Jakab-templomnak
A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisén egy fantasztikus örömhírrel
örvendeztette meg Illéš Stanislav esperes a zselízi híveket. Előbb
bejelentette, hogy a kulturális minisztérium által kiírt pályázaton az
egyházközség tízezer euró értékű támogatást nyert, melyből rekonstruálhatják a templom ólomüveg-ablakait, majd arról tájékoztatta
a híveket, hogy egy rendkívüli lehetőség kínálkozik Zselíz számára.
Egy százezer eurós összértékű sípos orgona beszerzésére nyílik lehetőség húszezer euróért. A templomnak volt már ilyen orgonája, ám
a második világháború vége felé, amikor három hónapra itt rekedt
meg a frontvonal, a visszavonuló német
hadsereg felrobbantotta a 700 esztendős templomot, felbecsülhetetlen
károkat okozva ezzel. A templom
kétharmada megsemmisült, többek között 11 freskó és a grandiózus sípos orgona is.
Az esperes elmondása szerint a
felkínált orgona nagyon hasonlít
az akkori hangszerre, így 71 év
után ismét méltó hangok csendülhetnek fel a történelmi falak
között.
A bejelentésre ennél pontosabb
időzítést nem is lehetett volna találni, hiszen a feltámadás és a megújulás üzenete mellett a templom
is – igaz apró lépésekben – de megújulni látszik, ráadásul a 71 évvel
ezelőtti végzetes robbanás éppen március 26-án történt.
A nem csekély összeg kifizetéséhez a Nyitrai Püspökség is segítséget
nyújt, egy részét pedig közadakozásból szeretnék fedezni a zselíziek.
A nemes célra minden hónap első vasárnapján rendeznek adakozást,
de akár utalással is küldhető hozzájárulás az SK35 0200 0000 0016
2199 6554-es számlaszámra.
Csonka Ákos

gyakorlatával szemben, idén tolják ki a következő iskolaévre a
később lesz. „2015. szeptember gyermekek beiratkozását, április
1-jén lépett hatályba az okta- 30-tól május 31-ig. Ezáltal biztási törvény módosítása, amely tosítani tudják a kötelező iskoáprilisra vál- A zselízi alapiskolákba és óvodákba járó gyerekek
toztatta meg a
számának alakulása
beiratkozások
végzősök az
év
AI
MTNY AI óvodák
időpontját, az
óvodákban
iskolaköteles
2015
458
261
183
57
gyermekek
2014
494
267
181
61
számára.
Az
2013
489
290
185
66
alapiskolai
2012
491
319
173
43
beiratkozás
2011
461
313
152
51
időpontjának
megváltoztatása miatt adta ki lalátogatást halasztó gyermekek
az oktatási minisztérium az számára is a felvételt” – mondta
(ik)
ajánlást arra, hogy az óvodák is Monika Melichová.

Továbbra is hátrányos
megkülönböztetés sújtja régiónkat
A vidékfejlesztés egyik legkézzelfoghatóbb eszköze a települések Leader típusú társulása, amelyek helyi akciócsoportjai közösen valósítják meg kistérségük fejlesztését. Térségünkben ennek
keretén belül újult meg számos közterület (járda, tér, park stb.), de
sok helyen ebből épültek a buszmegállók és a nagy népszerűségnek
örvendő többrendeltetésű műfüves pályák is.
Szlovákia az Európai Unió egyetlen olyan országa, ahol a helyi
akciócsoportok két különböző szinten tevékenykednek. Egyes helyi
akciócsoportok az országos hálózatba nyernek bebocsátást, míg
mások megyei hálózatban dolgoznak. Az előbbiek tevékenységét
kiemelten támogatják az Európai Unió közös költségvetéséből, az
utóbbiakét sokkal szerényebben, megyei költségvetésből. Az arány
lehet akár tíz az egyhez is. Az országos hálózatba tartozó helyi akciócsoport a következő öt évben akár 3–4 millió euró értékben hajthat
végre helyi vagy kistérségi fejlesztéseket – magyarázta lapunknak
Farkas Iván, az Alsó-Garam mente Helyi Akciócsoport alelnöke.
Néhány nappal a parlamenti választásokat követően a Leader
program irányító hatósága nyilvánosságra hozta arra vonatkozó
döntését, mely helyi akciócsoportok nyertek bebocsátást a kiemelten
támogatott országos hálózatba. Nem megyei szintű döntés született,
hanem a program irányító hatósága döntött a központi államigazgatás szintjén – tette hozzá Csenger Tibor, Nyitra megyei képviselő.
Mint megtudtuk, Nyitra megyében összesen 17 helyi akciócsoport pályázta meg az országos hálózatba kerülést, ám közülük
csak kilenc kaphatta meg a kiváltságot, hogy kiemelt fejlesztési és
működési támogatásban részesüljön a következő öt évben. Sajnos,
ahová Zselíz is tartozik, nincs köztük, ugyanis nyolc Nyitra megye
északi részében található, és csupán egyetlen a megye déli részében,
ez pedig az Udvard és Környéke THA.
Farkas Iván és Csenger Tibor véleménye szerint egyértelműen
látszik, hogy politikai, azon belül is nemzetiségileg kategorizáló és
kirekesztő döntések születtek. Pedig az Alsó-Garam Mente Helyi
Akciócsoport stratégiáját olyan regionális fejlesztési társulások
dolgozták ki, amelyek a legjobbak közé tartoznak az országban, és
a fejlesztésekre is sokkal nagyobb szükség lenne itt, mint a nyertes
északi részeken.
A legszomorúbb ebben, hogy a diszkriminatív döntés nem csak
a magyarokat, de az itt élő szlovákokat és mindenkit hátrányos helyzetbe hoz. Az, hogy továbbra is mostohaként bánnak az ország déli
részével, azt jelzi, hogy folytatódik annak szándékos elsorvasztása.
Ennek ellenére városunkban és a térségben is a harmadik legtöbb
szavazatot kapta az újfent regnáló kormánypárt...
Csonka Ákos
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Az illegális
lerakatok ellen

A városi rendőrség legfontosabb feladata
a környezetvédelem legyen! A városi újság
számára Juhász András polgármester nyilatkozta ezt, aki szerint a környezetvédelmi
feladatok ellátása azzal is megerősödhet, ha
a városnak pályázati forrásokból további
térfigyelő kamerákat sikerül beszereznie. A
polgármester konkrét új illegális hulladéklerakatokról is beszámolt, pl. Garammikolán
a folyó mellett vagy a városi parkban. El-

mondta, hogy a város idén ismét megpróbálja elnyerni az illegális szemétlerakatok
felszámolása kiírt pályázati támogatást.
(ik)

A Sári-patak szennyezése:
megoldódott a gond

Lapunk múlt havi számában írtunk arról, hogy az egykori kórház épületéből, a parkban,
a szabadtéri színpad mellett szennyvíz került a Sári-patakba. A gondot az elöregedett csatornahálózat és annak meghibásodott csővezetéke okozta, ami miatt az esőzések során az esőt
elvezető csatornába szennyvíz is került. Mint ahogy az a tudomásunkra jutott, építettek egy
új vízátemelő állomást, ami a szennyvizet a Komenský utcában a városi csatornahálózatba
juttatja. Ehhez vezet az új vezeték, az öreget pedig kiiktatták. Így aztán ez a probléma már
nem ismétlődhet meg.
(šh)

Városunk lakosainak egy kis csoportja
idén március 23-án is megemlékezett
arról az 1919-es sortűzről, amelynek öt
halálos áldozata és több sebesültje volt. A
szomorú esemény és az áldozatok emlékét
egy emléktábla őrzi az Sznf utcában. A megemlékezők megkoszorúzták az emléktáblát,
majd Csonka Ákos, az MKP helyi szervezetének
elnöke emlékezett meg a 97 évvel ezelőtt történt
eseményekről.
(foto: ik)

A sportpálya is sorra kerül
Az idén júniusban megvalósuló Csemadok országos népművészeti fesztivál
előkészületei után a felújítási munkálatok
súlypontja a városi sportpályára tevődik át.
„A stadion rossz műszaki állapotban van,
felújításra van szüksége. Amellett, hogy
rendszeres bajnoki mérkőzéseket játszanak
csapataink, a jövő évben ünnepeljük a zse-

A Selyz Bútor K. területén már építik az új bekötőutat a meglevő, az egykori borüzembe vezető
bekötőút irányából. Az áruval és alapanyaggal megrakott kamionok jelenleg a főkapun keresztül
járnak be a területre, ahová közvetlenül a főútról kanyarodnak le. A területnek ez a fajta megközelítése nem felel meg a Járási Közlekedési Felügyelőség elvárásainak, a hivatal sürgette is egy
lekanyarodó sáv vagy körforgalom építését, az elmúlt években a jelenlegi állapotot csak kivételesen engedélyezte.
A város még az üzem építésének idején ígéretet tett, hogy kialakítja a feltételeket az érvényes
normák szerinti behajtásra, de az elmúlt években a kérdéssel kapcsolatban nem történt semmi
érdemleges. A helyzet csak a múlt évben változott meg, amikor a város telekcserében egyezett meg
az egykori borüzem területének tulajdonosával, és megszerezte a bekötőutat. Az utat a jövőben
a Selyz Bútor K. és az egész ipari park megközelítésére használják majd. A vállalat idén nyitja
újabb gyártócsarnokát, amelyben 50–70 ember talál munkát.
(ik, foto: rl)

lízi futballklub alapításának 100. évfordulóját” – mondta Juhász András polgármester.
Szerinte nemcsak a sportpályát, hanem a
sport finanszírozásának rendszerét is rendbe
kellene tenni. Ez irányban azt tartaná jó
megoldásnak, ha a városban működő sportszakosztályok egyetlen klub égisze alatt, pl.
a városi sportklub keretében működnének,
így a városnak ez a szervezet lehetne a partnere a támogatások elosztásánál.
(ik)
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Jó zene egy karnyújtásnyira
A zenei élet palettáján már hosszabb ideje
rezonál egy zselízi rock-metál zenekar, mely a
Na dosah nevet viseli. Maguk mögött tudhatnak 2 olyan zeneszámot, melyekhez videóklip
is készült, emellett számtalanszor léptek már
fel több szlovákiai város zenei klubjában,
valamint nyári fesztiválokon is. Egy internetes versenyen való sikeres szereplésnek
köszönhetően lehetőséget kaptak egy közös
fellépésre az Iné Kafe nevű együttessel annak
speciális 4x4 elnevezésű turnéján Ostravában. A fiúk, ahová csak mennek, mindenhol
zselíziekként mutatkoznak be.
Jelenleg a következő felállásban zenélnek:
Ondrej Zeleňanský, másnéven Ondri (gitár),
Michal Bako mint Diego (ének), Marek Kriška, vagyis Kusko (basszusgitár) és Miroslav
Rupek mint Miri (dob).
Hogy jöttetek össze?
Ondri: Apóval (Diego) általános iskolás korunk
óta ismerjük egymást. Tudtuk, hogy hasonló a
zenei ízlésünk. A gimnázium alatt játszottam
egy zenekarban, de az később feloszlott. El akartam kezdeni valami újat, így hát megszólítottam őt. Mindketten egyetértettünk abban, hogy
egy modern metálegyüttest akarunk alapítani,
amely hozna valami újat a szlovák zenei életbe. A zenekar többi tagjára a Facebooknak
köszönhetően leltünk rá.
Dobost és basszusgitárost kerestetek?
Ondri: Igen. És rátaláltunk Mirire és Majkyra,
vagyis Michal Urbančokra, az előző basszusgitárosunkra.
Miri: Majkyval egy zenekarban játszottunk,
és mikor megszólítottak minket a srácok, úgy
döntöttünk, hogy megpróbáljuk. A régi zenekart nem akartam elhagyni, mert szívügyemnek tartottam, amikor viszont rájöttem, hogy
is működik ez a zenekar, hogy mindnyájan egy
célért küzdenek, éreztem azt az akaratot és
potenciált, így hát úgy döntöttem, hogy a régi
zenekarból kiszállok.
Hol mutatkoztatok be először nagyobb
közönség előtt?
Diego: A zenekar első fellépése 2014 februárjában volt Zselízen, a volt motoros klubban.
Amíg a vállalkozás üzemelt, még két alkalommal léptünk fel ott. Az igazat megvallva, az
első fellépésre kényszerítve voltunk.
Miért?
Diego: Mi még próbálni szerettünk volna, fejleszteni magunkat, és csak egy bizonyos színvonal elérése után akartunk közönség elé állni.
Az első fellépés tehát még nem volt kellően
színvonalas?
Diego: Mindig van mit javítani. Elégedettebbek
voltunk a harmadik fellépésünkkel, amikor a
Konflikt együttessel zenéltünk együtt. És utána
már minden gyorsabban ment. 2014 májusában Pozsonyban léptünk fel, majd Nyitrán
a Régi Pékségben, majd a nyári fesztiválok
következtek.
Az első számotok a „Magam árnyékában”
(V tieni môjho ja) volt?

Miri: Igen. Azután következett a „Nem akarok
többet” (Nechcem viac). Összességében 3 számot vettünk fel, de a harmadikkal nem voltunk
elégedettek, ezért úgy döntöttünk, hogy nem
jelentetjük meg.
Mikor és miért szállt ki a zenekarból Majky, az előző basszusgitáros?
Ondri: Munkahelyi elfoglaltság miatt, 2015
májusában. A basszusgitáros helyét Kusko
vette át, akivel Miri már játszott korábban
együtt.
Van köztetek némi korkülönbség, mégis
látni az összetartást köztetek. Vagy ezt csak
én látom így?
Ondri: Én 27 éves vagyok, Diego 26, Miri és
Kusko pedig 20. Van ugyan némi korkülönbség,
de másban nincs. Lehet, hogy az életfilozófiánk
miatt van ez.
Milyen az életfilozófiátok?
Diego: Véleményünk szerint mindennek, ami
az embert élete során éri, legyen az jó vagy
rossz, értelme van. Az embernek törekednie
kellene arra, hogy ezt az
értelmet megtalálja, hogy
képes legyen továbblépni.
Megnevezni ezeket a
tényeket és jelentőséget
tulajdonítani
nekik.
Az életet élvezni kell
mindennel együtt, amit
magával hoz, és egyúttal körös-körül mindent
figyelni, mert minden
mindennel összefügg.
Ez az életfilozófia a
dalaitok szövegeiben
is visszatükröződik?
Diego:
Dalszövegeink
filozófiája
elsősorban
az emberre fókuszál,
valamint annak életére itt és most, mindennel együtt, ami az élethez hozzátartozik. Úgy
mondanám, hogy ez a pozitivizmus filozófiája,
az energia erejét hangsúlyozzuk, amely minden
emberben ott van, és csak rajta múlik, hogy ezt
hogy használja ki.
Ez a filozófia volt az, ami összehozott benneteket, vagy azután fedeztétek fel miután
már együtt voltatok?
Diego: Valószínűleg mindannyiunkban benne
volt már, és ez volt az, ami összehozott. Az
ember az életébe bevonzza a jót és a kevésbé
jó helyzeteket, embereket is. Mindennek, ami
történik, oka van, és semmi sem véletlen. Ha
valami nem sikerül, akkor annak ösztönöznie
kell minket abban, hogy valamit változtassunk.
Az elmúlt három évben voltak a mi életünkben
is jó, illetve kevésbé jó emberek is, akik miatt
kudarcokat élhettünk át, de mindig igyekeztünk megérteni, hogy mi miért történt, és
levonni belőle a tanulságot. Minden mindennel
összefügg.
Ki közületek a zene és ki a szövegek írója?
Ondri: Általában valaki jön egy ötlettel, amit

együtt egészítünk ki. Fontos, hogy a munkába
mindenki adja bele magát és a saját energiáját.
A zene tehát közös alkotás?
Miri: Határozottan igen. A szövegekkel viszont
más a helyzet. Sok ember úgy gondolja, hogy
először a szövegek születnek meg. Nálunk ez
fordítva van. Nagy hangsúlyt fektetünk a zenére, a dal szövegét pedig az énekes írja.
Tehát a dalszövegeket az énekes írja meg
egyedül?
Miri: Igen. A dalszövegek írásának folyamatába nem avatkozunk bele, csak a végén
jóváhagyjuk.
Zselízen legutóbb Zselíz 2015: Közösen Európáért c. fesztiválon léptetek fel. Azután
a Facebook-os rajongóitoknak köszönhetően eljutottatok Ostravára, ahol egy
színpadon váltottátok egymás a legendás
Iné Kafe-val.
Kusko: Az hogy Ostravában felléphettünk az
Iné Kafe-val együtt, nagyon sokat jelentett

számunkra. Csodás élmény volt, sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Nagyszerű közönség, fergeteges légkör, parádés klub, öröm volt
ott zenélni. Mindenkinek hálásak vagyunk, aki
szavazatával támogatott bennünket. Csakis
az ő támogatásuknak köszönhetően jutottunk
ehhez a lehetőséghez, amiért nagyon hálásak
vagyunk.
Mit várhatunk tőletek a közeljövőben?
Diego: Ismét rendszeresen koncertezünk, új
anyagot készítünk, és a harmadik dalunk
befejező munkálatain dolgozunk, amelyhez
videóklipet is forgatunk. Azután felvesszük az
első albumunkat, amelynek EP formája lesz,
videóklipet is készítünk hozzá. Egy kicsit más
stílusú lesz, mint az eddigi szerzeményeink.
Ráléptünk a metalcor útjára. Mindent ehhez
alakítunk, gyakorolunk együtt és külön is,
hogy valóra váltsuk azt, amit megfogadtunk
– hogy hozzunk valami újat szlovákul. Azután következnek a klubkoncertek és nyáron a
fesztiválok.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Megszépül a park

pl. egy magánszemély tervez rendbe tenni.
Egy új játszótér építését tervezi a város is.
Alkalmas területnek ígérkezik erre a célra
a Szent Jakab tér, a fogorvosi rendelő és
a mozi közti terület. A terület rendbehozatalára felhasználják a jótékonysági bálból
befolyt összeget is.

A Csemadok-fesztivál ismét Zselízen lesz,
már két hónap múlva, így nagyban folynak a
rendezvény előkészületei. A fesztivál szervezője a Csemadok országos választmánya. Zselíz város önkormányzata azt vállalta fel, hogy
a rendbe teszi a parkot, környékét, valamint
a kastély környékét, hogy méltó helyszínt
biztosítson az országos rendezvénynek. Az
előkészületekről Juhász András polgármester
számolt be: „A park a mi tulajdonunkban
van, ezért városunk műszaki téren működik
együtt a fesztivál főszervezőjével. A helyszín
előkészítésére
munkacsoportot hoztunk
létre. Sok tennivalónk
lesz. A parkban sok
szemét található, meg
is kezdtük a hulladék
elszállítását és a terület
tisztítását. A rendezvény
időpontjáig rend lesz a
parkban, és a közvilágí-

Májusban tervezik az önkormányzati képviselők és a lakosok a találkozóját a kultúrházban a polgármester, a képviselők,
a városi hivatal vezető munkatársai, a polgári társulások és a városi szervezetek, a
vállalkozók és a lakosok részvételével. Szó
lesz majd a lakosok és az önkormányzat
szemszögéből az eltelt időszakról, valamint a jövőbeli tervekről is. Tájékoztatják
a lakosokat az időszerű helyzetről, és mindenki elmondhatja véleményét a város aktuális helyzetéről. Mindenkit szeretettel
várnak.

tás is működni fog. A kastély körül új kerítést
építünk, ám a homlokzat felől hozzáférhető
lesz az épület. A homlokzatra új ablakkeretek
kerülnek, és felszereljük az ide tartozó, raktáron levő ablakokat is. A bejárat környékét kijavítjuk, és az egész objektumot megvilágítjuk.
A patakot egész hosszúságában megtisztítjuk.
Röviden: a parknak olyannak kell lennie,
ahogy az emberek emlékezetében él.” Az
előkészületek során a város megjavíttatja a
parkban levő padokat és szemétkosarakat is.
(ik)

Már költöznek...
Azok a családok, amelyek a Rákóczi utcában felépült három
új lakóházban kaptak lakást, április elején kezdték el a beköltözést. A bérlakásokhoz a városi képviselő-testület által jóváhagyott pontrendszer alapján jutottak.
A költözést megelőzően aláírták a bérleti szerződéseket,
aminek az volt a feltétele, hogy kifizessenek háromhavi előleget.
Az előleg összege a lakás méretétől függően 280-tól 480 euróig
terjedt. Az előleg biztosíték arra az esetre, ha a lakók megszegnék a fizetési kötelezettséget, és bérhátralékuk alakulna ki, mint
ahogy az már korábban többször megtörtént más bérlakások
esetében.
Az új bérlők 92-től 158 euróig fizetnek bérleti díjat havonta.
A bérleti díj mellett még a rezsiköltségeket is fizetniük kell. A
bérlet kiszámításakor
a város a pénzügyminisztérium
rendelkezéseiből indult
ki, amely a bérlet
maximális összegét
a lakás árának 5 százalékában állapította
meg, négyzetméterre
átszámítva. Zselízen
nem érvényesítették
a maximális összeget, a lakás árának
3,57 százalékát vették alapul. Ez azt
jelenti, hogy a lakók
egy négyzetméterre
havi 2,63 euró bérletet fizetnek.
Az újonnan átadott lakóházakra a
város 1,086 millió
euró hitelt vett fel
az Állami Lakásfejlesztési Alaptól, értékben, 1 százalékos kamatláb mellett 30
évre. A hitel törlesztésére a kamatokkal együtt havonta nem
egészen 3500 eurót kell fizetnie.
(ik, foto: rl)

(foto: gb)

Támogatás nélkül a hibátlan projekt
Március végén városunk értesítést kapott a környezetvédelmi
minisztériumtól a csatornahálózat teljes kiépítésére irányuló projektjének elbírálásáról. A minisztérium mint a Környezetminőség
operatív program irányító hatósága arról tájékoztatott, hogy a város
kérvényét elutasította. Lapunkat erről Juhász András polgármester
tájékoztatta. A minisztérium a határozat indoklásában arról számol
be, hogy Zselíz pályázatát annak ellenére utasították el, hogy „a
kérvény a kiírásban szereplő összes követelménynek megfelelt”. A
zselízi pályázat azért nem került a támogatott kérvények közé, mert
„nem volt elegendő pénzügyi keret az összes kérvény jóváhagyására”.
Emiatt a minisztérium kritériumokat szabott meg a támogatottak körének kiválasztására. A kiválasztásba 36 kérvény került
be, amelyek közül 21 részesült támogatásban. A csatornahálózat
újonnan kiépített szakasza által érintett lakosok számát a beruházás
összegének arányával összevető kritérium a zselízi kérvényt a 27.
helyre sorolta. Az irányító hatóság munkatársa az értesítésben hozzátette, hogy a határozat felülvizsgálatára van ugyan lehetőség, de
nincs rá garantált jogosultság. „Ez az eljárás azzal indokolható, hogy
a Környezetminőség operatív program irányító hatósága a jövőben
rendelkezni fog elegendő pénzügyi forrással ahhoz, hogy a csupán
pénzhiány miatt elutasított projektek anyagi támogatását biztosítsa”
– írják a minisztériumi határozat további részében. Ez Zselíz szempontjából reményt ad arra, hogy a következő projektkiírásban
sikeresen pályázzon. A polgármester elmondta, hogy minden
eszközzel igyekszik e célt elérni, és a közeljövőben tárgyalni fog
a minisztérium képviselőivel is. Juhász András hozzátette: tudja,
hogy a helyzet sürgős megoldást igényel, elsősorban olyan lakosok
szempontjából, akiknek a csatornahálózat elérhetetlensége miatt
csaknem havi rendszerességgel kell biztosítaniuk emésztőgödrük
kiüríttetését.
(ik)
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Határoztak a lakbérről az új lakásokban
1→

A képviselő-testület ezt követőn jóváhagyta
a Rákóczi utcai új lakásokban fizetendő lakbér
mértékét. A bérlők havonta négyzetméterenként 2,63 euró lakbért fizetnek majd. A
testület 12 532,50 euróban határozta meg
a lakások felújítási alapjának éves összegét.
Módosította a Rákóczi utcai 40 lakásos
bérházban fizetett lakbért, amelynek havi
összegét 1,8 euró/négyzetméterben határozta meg. Határozott arról is, hogy ebben a
bérházban évente 12 564,58 eurónyi felújítási
alapot képezzenek, valamint hogy a város
által fenntartott társasházak fenntartói díja
négyzetméterenként 0,23 euró legyen.
Az ülés általános vitájában a közvilágítás
felújításáról, a Rákóczi utcán való forgalomról
és parkolási lehetőségekről is szó volt. Ivan
Pál rámutatott arra, hogy a garammikolai

óvoda előtti tér megvilágítása nem kielégítő,
és ez főleg a választások alkalmával okozott
gondot. Az interpellációk keretében Miroslav
Kriška bejelentette elhatározását, mely szerint
költségvetés-módosítási javaslatot nyújt be,
és tájékoztatta a jelenlevőket, hogy zenei
fesztivált rendezne a városban. Ezt követően
vita alakult ki arról, mennyiben lehetne ezt
a rendezvényt társfinanszírozni a városi
költségvetésből, miközben mind a pénzügyi
osztály vezetője, mind a polgármester, mind
pedig néhány képviselő azon a véleményen
volt, hogy az indítványnak nincs valóságalapja. A témát a polgármester zárta le azzal,
hogy a városnak jelenleg nincs pénze az
ilyen társfinanszírozásra, de a végső döntés úgyis a képviselő-testület hatáskörében
van.
(ik)

Lámpa minden oszlopon
1→

asztronómiai óra segítségével programozható rendszer, tehát nem fényérzékelő
végzi majd. A takarékosság több módon is
megvalósul. A világítótestek kisebb bemenő
teljesítményének köszönhetően az elosztókban kisebb megszakítót használnak, ami lehetővé teszi a tarifa csökkentését, és ezáltal
a villanyáramra fordított költségekét is. További megtakarítás magán a fogyasztáson
érhető el. Olyan lámpákat szerelünk fel, melyek teljesítménye 18,5-től 70 wattig terjed.
Ahol most 18,5 wattos lámpákat szerelünk
fel, a múltban 140 watt teljesítményű világítótestek voltak. A takarékosság egyértelmű.
A nagyobb teljesítményű lámpákat a fő

útvonalakon, a frekventált helyeken helyezzük el, a kisebbeket a kisebb utcákban. Ami
pedig a lakosoknak talán a legfontosabb,

hogy minden oszlopon lesz lámpa.”
Ahol a városban már felszerelték a lámpákat, a lakosok igazolják, hogy a fényforrásoknak elegendő a teljesítményük. Sőt
– kevesebb fogyasztás mellett – fényesebben világítanak, mint a régiek. Ha az új
lámpák felkerülnek azokra az oszlopokra
is, ahol eddig nem voltak, a felújított közvilágításnak megfelelően meg kell világítania
a közterületeket. Pontos értékeket a referenciamérések állapítanak majd meg, amelyek
kiértékelése a projekt része. Habár a szerelőcsoport vezetője nem erősítette meg, hogy
a közvilágítási rendszer szabályozható lesz,
a projekt ezt a lehetőséget is tartalmazza,
ami által pl. lehetővé válik,
hogy bizonyos területeken
és bizonyos időközökben lekapcsolódnának a
lámpák, ill. csökkenne
intenzitásuk. A városi
hivatal munkatársai szerint ez a rendszer nem
része a projektnek, csak
egy lehetőség a további
energiatakarékosságra.
A paraméterek szerint
a takarékosság így is
jelentős lesz. A projekt
megvalósítása után a világítótestek teljesítménye
a jelenlegi 77,31 kW-ról
18,78-ra csökken, ami 80
százalékos megtakarítást
jelent. Ez a közvilágítás
költségeinek
jelentős
csökkenését is eredményezi. A költségek jelentősen csökkennek annak ellenére is, hogy a
jelenlegi 525 lámpa további 358-cal gyarapodik.
(ik)

Röviden
A közvilágítás felújításának keretében
leszerelt lámpák egy részét, melyeknek
a régi lámpákkal összehasonlítva még
aránylag kisebb az energiaigényük, a futballpályán szerelik fel.
A városi hivatalban már dolgoznak azon,
hogy aktualizálják a munkásszálló-felújítás
tervdokumentációjának költségvetését. Juhász András polgármester szerint a város
az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatását kihasználva tervezi az épület felújítását.
A polgármester a Béke utcában tervezett
többrendeltetésű épületek esetleges felépítése iránt érdeklődő vállalkozókkal
tárgyalt. Felkérte az érdeklődőket, hogy
tárgyszerűsítsék elképzelésüket. Egy másik
társaság azzal a tervvel kereste fel városunkat, hogy a Lidl üzlet és az Úttörő utca
között bevásárlóközpontot építene.
A lakosok gyakran panaszkodnak a városi hangszóró rossz minőségére, ezért
ez a probléma megoldásra vár. A polgármester szerint a város vezetése lépéseket kíván tenni ez ügyben, és igyekszik
meggyőzni a városi képviselő-testületet,
hogy erre a célra különítsen el szükséges
anyagiakat.
Ha sikeres lesz a március közepén beadott
pályázat, mely a városi hivatal energiafogyasztását hivatott csökkenteni, és felújítják
az épületet, megoldhatják az épület akadálymentesítését is.
Még ebben az évben le kellene bontani
a menedékház épületét. Helyén a jövőben pihenőövezet vagy egy kis park
létesülhetne. A város képviselői szerint
a menedékház lakosairól kellőképpen
gondoskodtak. Új elhelyezésüket hasonló
lévai intézményben állítólag dicsérik.
A Posta utcának abban a részében, mely
párhuzamos a Garammal, a vadászház és
a vágóhíd közötti területen megkezdődtek a munkák az építkezési terület előkészítésén. Az érvényes területtervezési
dokumentáció szerint ezt a területet családi házak építésére szánták. Állítólag már
jelentkeztek is az első érdeklődők a telkek
iránt. Ezen a területen az első lépés a telkek
előkészítése során a szemétmentesítés lesz.
A Posta utcának e részén a város egyik
legnagyobb belterületi illegális szemétlerakata volt.
Mivel városunknak a Lidltől nem sikerült játszóteret nyernie, a közösségi
oldalakon és a városban is megjelentek
olyan javaslatok, amelyek új játszóterek
építését szorgalmazzák. Egy játszóteret
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2016. június 10—12., zselízi park:
Véleményünk szerint mindennek, ami az
embert élete során éri, legyen az jó vagy rossz,
értelme van. Az embernek törekednie kellene
arra, hogy ezt az értelmet megtalálja, hogy
képes legyen továbblépni... Az életet élvezni
kell mindennel együtt, amit magával hoz, és
egyúttal körös-körül mindent figyelni, mert
minden mindennel összefügg.
(Bővebben a 4. oldalon.)

Márciusi önkormányzati ülés

Határoztak a lakbérről
az új lakásokban
A városi képviselő-testület rendhagyó
időpontban a hónap elején, március 10-én
tartotta 18. rendes ülését. A napirendi pontok
között mindössze két téma szerepelt: a városi
hivatal épületének hőszigetelésére kiírt pályázat jóváhagyása és a Rákóczi utcai új lakások
bérleti díjának megszabása.
A városi hivatal energiaszükségletének
csökkentésére kiírt pályázat rövid megvitatását követően a képviselők jóváhagyták
a pályázati kérvény benyújtását a Környezetminőség operatív program keretében, és
döntöttek arról, hogy a város pályázati 5
százalékos önrésze legfeljebb 20 646,15 euró
lehet. A városi hivatal építési és területfejlesztési osztályának vezetője, Gubík Emese
a projekt keretében elvégzendő munkák
köréről tájékoztatta a jelenlevőket. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, az épületet hőszigeteléssel látják el, kicserélik azokat a régi
ablakokat, amelyek cseréje nem volt része a
2009-es részleges felújítási munkálatoknak,
hőszigetelik a tetőteret, a pincefödémet és
akadálymentes bejárattal látják el a hivatal
épületét. A pályázati tervezet minderre 400
ezer eurós költséggel számol. Nagy Géza
felszólalásában elmondta, hogy a végső
összeg várhatóan alacsonyabb lesz, hiszen
a kivitelezőt közbeszerzéssel választják ki,
amely során az érdeklődők közül a legjobb
árajánlat alapján döntenek. A napirendi pont
általános összegzésében az osztályvezető által leírtak szerint a város eredetileg a T-18-as
tornaterem felújítására készült pályázni, ám
kiderült, hogy az objektum ebben a pályázati kiírásban nem támogatható. Hozzátette,
hogy a T-18-as tornaterem felújítására a
város március elején nyújtott be pályázatot
az oktatási minisztérium kiírására reagálva.
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Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

A FÖLD NAPJA 2016

2016. április 16-án, szombaton
Találkozzunk
Szódón 8:30 órakor a kultúrháznál
Garammikolán 9:00 órakor a parkban
Zselízen 9:00 órakor a szabadtéri
színpadnál

Lámpa minden oszlopon

A Zselíz közvilágításának felújítása és korszerűsítése projekt keretében a kitűzött
időrendi terv szerint folytatódik a világítótestek cseréje. Március végén ezt a hírt erő-

A közvilágítás hibái
csak ideiglenesek

A közvilágítás világítótestjeinek cseréje
a megadott időrendi terv szerint történik.
Mivel a munkák még e hónapban is tartanak,
a város néhány részén megesik, hogy időről
időre bizonyos szakaszokon nem lesz világítás. Ezek a kiesések ideiglenesek, a problémát
majd az új elosztószekrények beszerelésével
szüntetik meg. Kérjük, városunk lakosait,
főleg azokat, akik ezeken a részeken laknak,
hogy legyenek türelemmel. Megértésüket
köszönjük!
Zselízi Városi Hivatal

sítette meg Décsi Zoltán, a lámpákat cserélő
munkacsoport vezetője. „A munkát március
16-án kezdtük, és feltételezésünk szerint
legkésőbb április végéig befejezzük. Természetesen, minderre befolyással lehet az
időjárás, hiszen pl. esőben nem dolgozhatunk az elektromos vezetékkel. Naponta kb.
30 lámpát szerelünk fel, ami összhangban
van az előírt ütemezéssel. A fényforrásokon
kívül a közvilágítás néhány áramelosztóját
is kicseréljük majd.”
Az új lámpák nagyon vékonyak, finoman
ívelt alakjukkal eltérnek a környéken
felszerelt világítótestektől. Décsi Zoltán
elmondta még, hogy a lámpákat már néhány éve szerelik, a közvilágítás felújítása
projekt keretében telepítettek már hasonlókat például Miloslavovban és Holíčon. „A
felújított közvilágítás be- és kikapcsolását
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