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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý
nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil nájomný vzťah s mestom. Samospráva teraz
hľadá záujemcu o prevádzkovanie týchto zariadení.
Fotro: (ik)

Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo
opäť iba čaká

Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 29. marca,
najmä z pohľadu budúceho vývoja zdravotníckych služieb v meste. Záujemca
o kúpu nemocnice, predstaviteľ spoločnosti Bioplyn Želiezovce László Kalmár
v úvode vysvetlil poslancom dôvody,
prečo kúpna cena za inštitúciu nebola
uhradená v dohodnutom termíne. Podľa
Kalmára peniaze mali byť prevedené
z účtu lichtensteinskej firmy najprv do
Maďarska, následne na Slovensko. Kvôli
istým medzištátnym dohodám, resp. absencii týchto dohôd vraj účet v Maďarsku zablokovali úrady, preto s termínom
meškal. Kalmár vyhlásil, že do 15 dní sa
platba uskutoční. (Platba sa do 15. apríla
neuskutočnila.) Poslanci sa zaoberali inými možnosťami vyfinancovania záväzkov
nemocnice. Podľa vedúcej finančného
oddelenia MsÚ však na záväzky po lehote splatnosti je možné čerpať úver
iba v nútenej správe. Prednostka MsÚ
Ing. Csicsmanová konštatovala, že pre
úverovú zaťaženosť mesta by lepším
riešením bol odpredaj nehnuteľností,
napr. kaštieľa. Na schôdzi odznelo, že

8 pracovníkov NsP bolo presunutých na
MsÚ, kde vykonávajú svoju prácu, budova nemocnice bola do začiatku apríla
vykurovaná iba v nočných hodinách.
Primátor mesta prítomným oznámil, že
mesto bude informovať veriteľov o tom,
že v dohľadnom čase pristúpi k rokovaniam o uhradení svojich záväzkov. MsZ
zobralo na vedomie informáciu primátora
o stave odpredaja nemocnice. Vzalo na
vedomie aj upresnenie žiadosti spoločnosti Nausika o prenájom laboratórneho
zariadenia NsP s následným odkúpením.
Poslanci uložili MsÚ vypracovať nájomnú zmluvu a cenu stanoviť dohodou.
Zastupiteľstvo rokovalo o odkúpení hnuteľného majetku, investovaného bývalým
prevádzkovateľom kúpaliska a autokempingu – Stavebno-montážnym podnikom
Želiezovce. SMP zobral areál kúpaliska
a kempingu do prenájmu v r. 2000 a do
minulej sezóny investoval do vybavenia. Hoci pôvodná zmluva obsahuje bod,
podľa ktorého nájomca nebude po skončení nájmu požadovať náhradu investícií
do objektu, v r. 2004 vznikol dodatok
k zmluve, ktorý náhradu umožňuje. Poslanci odporučili mestskému úradu pre-

o začatí obstarávania Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Želiezovce
Mesto Želiezovce v zmysle § 19 b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje týmto verejnosti, že dňom
4.4.2006 začalo obstarávanie ÚZEMNÉHO
PLÁNU
CENTRÁLNEJ
MESTSKEJ
ZÓNY MESTA ŽELIEZOVCE.
Spracovateľom predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je Ing.arch. Pavel
Bakonyi, autorizovaný architekt.
Cieľom obstarania Územného plánu
centrálnej mestskej zóny mesta Želiezovce
je získať ucelenú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá zharmonizuje priestorové
usporiadanie a funkčné využitie územia v
záujme jeho ďalšieho trvaloudržateľného
rozvoja.
Hranice riešeného územia sú určené ulicami v CMZ mesta: ul. SNP od námestia po
Jarmočnú, Mierová od námestia po kultúrny
dom, Komenského od Mierovej po Schubertovu, ul. Úzka, Nová, Petőfiho, Schubertova
od Úzkej po štadión, Tržná, časť Poštovej a
Sládkovičovej, námestie sv. Jakuba, Jilemnického, časť Hronskej od ul. SNP po Jilemnického, časť Jarmočnej, Poľnej, Sacherovej
a Kherndlovej.
JUDr. Géza Nagy, primátor mesta

šetriť predmet požiadavky a vyžiadať si
stanovisko právnika k tejto veci, ako aj
prekontrolovať správnosť dodatku k nájomnej zmluve č. I., odsúhlaseného 30.
novembra 2004. MsZ uložilo riaditeľovi
Vepos a vedúcej oddelenia daní a služieb
vypracovať návrh na riešenie vývozu
drobného stavebného odpadu, na odstránenie divokých skládok a vypracovať
návrh opatrení, ktorými by sa zabránilo
otváraniu nových. Poslanci sa taktiež zaoberali možnosťami časového ohraničenia rýchlostného obmedzenia v doprave
na Komenského ulici. O jeho realizácii
sa rozhodovalo na aprílovom zasadnutí
MsZ.
(ek)
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Reakcia na článok vložený v Želiezovskom spravodajcovi v marci 2006 pod názvom: „Oficiálne stanovisko Mesta Želiezovce k rôznym tvrdeniam o páde NsP“.
Po prečítaní tohto článku sme nútení opätovne
reagovať na zavádzajúce stanoviská a polopravdy,
ktoré v tomto oficiálnom stanovisku uviedol primátor mesta JUDr. Géza Nagy.
V stanovisku autor popisuje prechod NsP
Želiezovce z rúk štátu do majetku mesta v zmysle
zákona č. 416/2001 Z.z. Snaží sa tu čitateľom
naznačiť, že čo už mal primátor mesta robiť, keď
v predošlom volebnom období MsZ Uznesením
č. 23/2001 súhlasilo s prevodom NsP na Mesto
Želiezovce. To, či predošlé mestské zastupiteľstvo
s týmto súhlasilo alebo nie, tento prevod v zmysle
zákona nijako neovplyvnilo. To, že primátor mesta podpisuje delimitačný protokol až 9. 11. 2004 a
vytvára tým skoro dvojročné vákuum v mestom
založenej a ním podpísanej „štátnej príspevkovej
organizácii“ je taký právny lapsus, nad ktorým sa i
začínajúci právnik pousmeje. V takto definovanej
organizácii bolo len ťažko vykonávať systémové
kroky, ktoré by smerovali k vyššej efektívnosti
a finančnej stabilizácii poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Nesystémové kroky mesta, ako
napríklad vyslanie prednostky do tejto organizácie za účelom jej riadenia, zakladanie rôznych
spoločností s účasťou mesta za účelom odpredaja
majetku a sfunkčnenia tohto zdravotníckeho zariadenia, neustála výmena štatutárnych zástupcov
viedli k súčasnému stavu, t.j. v zmysle zákona č.
578/2004 k dočasnému pozastaveniu zdravotnej
starostlivosti NsP Želiezovce. Prenášať zodpovednosť na ľudí, ktorí sa snažili, aby pacienti zo
želiezovského regiónu mohli byť liečení v želiezovskej nemocnici, je dôkazom neznalosti, neporozumenia tejto problematike ako aj zbavovaním

sa zodpovednosti zriaďovateľa.
Uvádzať v tomto stanovisku, že počas účinkovania Mgr. Igora Kúdelu došlo z jeho strany k
porušovaniu viacerých povinností a preto musel
byť odvolaný, sa nám zdá nenáležité. V predchádzajúcom článku sme všetky naše tvrdenia
podložili relevantnými faktami.
Vytýkať niekomu, že nevypracoval projekt na
prevádzkovanie nemocnice a bol poverený vedením 1. 9. 2005 a ešte na pracovnej porade riaditeľa NsP Želiezovce 2. 11. 2005 prítomný primátor
mesta celé vedenie nemocnice presviedčal, že
Sanamed Plus s.r.o. preberie prevádzku nemocnice i napriek tomu, že stratil platné povolenie.
Vytýkať niekomu, že neriešil vzťahy s dodávateľmi energií a že plnil primátorom dohodnutý splátkový kalendár sa nám zdá nielen nenáležité, ale aj
úsmevné. To, že Mgr. Igor Kúdela nezabezpečil
obnovenie zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá prostredníctvom svojho krajského
riaditeľa listom zo dňa 15. 8. 2005 upozorňuje na
možnosť výpovede primátora mesta Želiezovce,
už asi ani netreba komentovať. Rokovania Mgr.
Igora Kúdelu a MUDr. Jany Bezákovej sme už
popísali v predchádzajúcej našej reakcii a obaja
svorne tvrdia, že nebyť toho kroku mesta, keď
vyslalo prednostku na rozhodujúce rokovanie,
bolo by vedenie nemocnice s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahlo buď zrušenie ukončenia
zmluvy alebo podpísanie novej.
Predloženie prípravného projektu neziskovej
organizácie pochopil primátor Mesta Želiezovce
ako nevypracovanie projektu na prevádzkovanie
nemocnice. Tuto si čitateľ isto urobí obraz, ako

Kto je teda zodpovedný za stav nemocnice?
S touto zaujímavou otázkou sme sa obrátili na Ing.
Dianu Csicsmanovú, prednostku Mestského úradu
v Želiezovciach.
Hovorí sa, že správnosť našich rozhodnutí overí
až budúcnosť.
Občania vždy reagujú v prospech ochrany
svojich záujmov a potrieb, medzi ktoré patrilo aj
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
v nemocnici v Želiezovciach. Tento článok vyvoláva
averziu občanov voči práci samosprávy. Avšak napriek negatívnym postojom občanov mesta, musím
vyzdvihnúť jeden dôležitý fakt, že veci a záležitosti,
ktoré sú predmetom samosprávy, sú vždy ustanovené zákonmi, v ktorých je vymedzený rozsah výkonu, jeho nositeľ a prostriedky, ktoré môže použiť.

Nemocnica s poliklinikou mala a dodnes má právnu
subjektivitu. To znamená, že je riadená výkonným
orgánom – riaditeľom. Nemocnica, ako organizácia nikdy nebola riadená poslancami, primátorom
mesta alebo prednostkou mestského úradu. Občania poznajú bohatú a slávnu minulosť nemocnice
z obdobia spred 90-tych rokov minulého storočia a
poskytovanie zdravotnej starostlivosti z tohto obdobia je spomínané iba v dobrom. Keďže nepatrí do
mojej kompetencie hodnotiť úroveň poskytovania
zdravotnej starostlivosti v blízkej minulosti, môžem konštatovať, že zdroje na zabezpečenie liekov,
materiálno-technických požiadaviek od roku 2003
a personálne zabezpečenie poskytovaných služieb
v druhom polroku 2005 neboli postačujúce na

bol primátor mesta zorientovaný v danej problematike. Neustále pribúdajúce kritické ohlasy
občanov sme zaznamenali aj my, ale smerovali
nie k nám, ale k vedeniu mesta.
Tak, ako sme popísali stav v „Reakcii...“ uverejnenej v marcovom čísle doloženej faktami, sme
si v istom čísle prečítali i „Oficiálne stanovisko...“
podpísané primátorom mesta, kde robí zodpovednými za súčasný stav i odstupujúcich primárov
a vedúcich pracovníkov. Môžeme otvorene prehlásiť, že sa necítime byť zodpovední za to, ako
skončila želiezovská nemocnica. Naše odstúpenie
prišlo potom, čo bol odvolaný riaditeľ, s ktorým
sme videli možnú záchranu našej nemocnice v
prospech tých, ktorí to najviac potrebujú a na
ktorých sa vo všetkých mestských pracoviskách
často zabúda a to sú pacienti
Ani primári, ani vedúci pracovníci nevedeli
ovplyvniť kroky mesta, ktoré vykonávali v súvislosti s našou nemocnicou. My sme mali, keďže
sme situáciu poznali, len veľmi zlé tušenie. Žiaľ,
dnes na konci marca vieme, že naša predtucha sa
splnila do bodky. Všetky aktivity mesta smerom k
nemocnici sa skončili tak, ako ich všetci v našom
meste a okolí poznáme, t.j. totálnym krachom.
Bude za to niekto zodpovedný?
Mgr. Igor Kúdela, MUDr. Jana Bezáková,
MUDr. Katarína Šebőková, Ing. Judita
Demianová
Redakcia považuje túto diskusiu za
uzavretú a pokiaľ sa nevyskytnú
nové relevantné podklady k hodnoteniu posledných mesiacov želiezovskej nemocnice, nebude poskytovať
priestor na jej pokračovanie.
zachovanie chodu nemocnice. Vedúci zamestnanci
- primári oddelení sa vzdali funkcií. Činnosť nemocnice bola pozastavená, čo k tomu viedlo a kto je za to
zodpovedný?
Reforma zdravotníctva na Slovensku nám
dala šancu – šancu zachovať malé nemocnice.
Avšak táto reforma bola založená na základoch
zákona džungle. Nemocnica v týchto podmienkach neprežila. Som presvedčená o tom, že obe
z dotknutých strán, vedenie nemocnice–primári
oddelení a samospráva majú svoj podiel na zatvorení nemocnice.
(r)

Lidl vytvorí pracovné miesta a parkovisko
Dňa 30. marca 2006 sa konala verejná
schôdza Výboru mestskej časti Želiezovce pod
vedením jeho predsedu MUDr. Karola Šebőka.
Po srdečnom privítaní verejnosti, ktorú predstavovali štyria občania a primátora mesta, prítomní piati členovia výboru začali rokovať.
Úvod tvorilo obligátne oboznámenie sa
s programom rokovania a kontrola plnenia
uznesení z ostatných schôdzí, ku ktorým sa
vyjadroval aj primátor. Hovorilo sa o detských
ihriskách v meste – jedno bude vybudované v

priestoroch CVČ a do mája má byť príslušnej
komisii MsZ predložený projekt na sprevádzkovanie ihriska na Hviezdoslavovej ulici. Ďalšími témami boli:
- výmena čakární na autobusových zastávkach
(v meste bude inštalovaný iný druh, ako vo
Svodove a Mikuli, kde sa s výmenou už začalo,
možnosti sú limitované mestským rozpočtom),
- oplotenie zadných častí cintorínov - zatiaľ
nebolo uskutočnené, podobne ako vybudovanie
prístupových ciest k Domom smútku v Mikuli

a vo Svodove, počíta sa s prekročením plánovaných nákladov,
- výstavba garáží - pôvodný zámer (na Štúrovej
ulici) sa ukázal ako neuskutočniteľný, možnosti
sú na Mierovej, povolenia vydané na Sládkovičovej ulici,
- osadenie informačných tabúľ - v najbližšom
čase,
- parkovacie miesta - na ul. SNP budú rozšírené,
nové (spolu 96) sú navrhnuté v projekte výstavby nákupného centra LIDL,
→3.str.
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Lidl vytvorí pracovné miesta a
parkoivsko
2. str→

- pracovné miesta - 30 nových poskytne
LIDL, rokovania s ďalšími obchodnými
partnermi prebiehajú a v apríli sa bude vedieť
viac.
Primátor oboznámil prítomných s časťami dokumentu „Plnenie rozvojového
programu mesta za obdobie rokov 2003 až
2005“, ktorý vypracoval vedúci oddelenia
regionálneho rozvoja MsÚ P. Vaněk a so
situáciou okolo nemocnice, skládky TKO po
jej uzatvorení a s novými úlohami mestského
podniku Vepos.
Dr. Šebők vyhlásil tretí ročník súťaže „O
najkrajšiu predzáhradku, balkón a okolie
bytového domu“ a oboznámil prítomných s
pravidlami.
V diskusií sa hovorilo o potrebe lisovne
PET fliaš, chodníku k ÚPSVaR na Schubertovej ulici, čistení mestských komunikácií, o
potrebe opravy mostíkov cez potok v parku
a odstránenia divokých skládok odpadu, rozšírenia možností parkovania pred budovou
VÚB a DÚ, dobudovania bezbariérových
prechodov, vyriešenia „jarného“ problému
s odpadom (najmä organickým), udržania
drobných remeselných služieb...
Po vyčerpaní programu Dr. Šebők
schôdzu ukončil. Vyhodnotenie spomínanej
súťaže bude jedným z bodov 8. verejnej
schôdze, ktorá sa uskutoční na jeseň. Bude
poslednou v tomto volebnom období. (šh)

Zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína 2006
Ani sa veriť nechce, no už starí rodičia dnešných recitátorov, keď obdobne
ako oni dnes, povinne drali školské lavice, bývali aktívnymi účastníkmi dodnes
úspešnej súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy v slovenskom jazyku,
v známom Hviezdoslavovom Kubíne.
Súťaž s bohatými tradíciami, nesúca
meno najväčšieho slovenského básnika,
má aj dnes svoje opodstatnenie a nových
mladých prívržencov. Rovnako ako pri
svojom zrode pomáha vyhľadávať talenty, cibriť pamäť, prehlbovať záujem
a vzťah k umeleckému slovu, rozširovať
literárne poznanie, obohacovať citový
život a sprostredkúvať umelecký zážitok, prezentovať sa pred rovesníkmi...
Hviezdoslavov Kubín, ktorý má
v školách masový základ, je súťaž
postupového charakteru. Na školách
ňou vrcholí aktivita v Mesiaci knihy.
V podstate ňou žijú všetky triedne
kolektívy, pretože sa začína triednymi
kolami. V ZŠ Želiezovce sa tohtoročného školského kola v 3 vekových
kategóriách zúčastnilo 50 recitátorov.
Výsledky:
I. kategória (2.–4. ročník) – próza:
1. Veronika Jurášová (4A)
2. Marko Šafár (2. B)
3. Zuzana Hančinová (4. A), Nikoleta
Kopjáková (4. A), Roland Hutai (2. B)
poézia:
1. Natália Laczková (4. A)

Výnimka potvrdzujúca pravidlo
Demokracia je všeobecne považovaná za
spoločenské zriadenie umožňujúce ekonomickú
prosperitu. V novodobej histórii ale máme výnimku potvrdzujúcu toto pravidlo. V knihe Jamesa
Bartholomewa “Sociálny štát, v ktorom žijeme”
poukazujúc na prípad Hong Kongu sa konštatuje,
že demokracia nie je vždy jedinou možnosťou, ako
sa dopracovať k ekonomickému rozkvetu krajiny.
Hoci jedným zo základných pilierov demokracie je právo voliť, obyvatelia Hong Kongu druhej
polovice 20. storočia sotva kedy vhodili volebný
lístok do urny. Namiesto toho im počas tohto
obdobia vládla vzdialená a nezáujmom posadnutá
byrokracia, ktorú reprezentoval pre kolóniu John
Cowperthwaite (1915-2006). Napriek tomu sa
táto bývalá kolónia dlhodobo zaraďuje k špičke
ekonomicky a podnikateľsky najslobodnejších
prosperujúcich krajín sveta.
John Cowperthwaite prišiel do Hong Kongu
v r 1961 ako štátny zamestnanec ministerstva financií. Tento drsný Škót bol pragmatickým úradníkom, ktorého poverili zodpovednosťou za všetko,
čo sa týkalo ekonomiky Hong Kongu - ekonomiky
miliónov chudobných ľudí.
Produkcia na obyvateľa bola sotva 1/5 produkcie
obyvateľa Veľkej Británie. Situáciu neustále zhoršovali milióny utečencov z kontinentálnej Číny.
Kolónia mala len obmedzený kúsok územia. Nemala žiadne prírodné bohatstvo. Mala nedostatok

vody a musela potraviny dovážať.
Mala však jednu veľkú výhodu, ako píše James
Barholomew, nemala demokraciu.
Doma v Anglicku, ako vysvetľuje, v tom
čase mala vláda plné ruky práce s voličmi. Aby
im vyhovela, sľúbila a pridávala im čoraz viac a
viac sociálnych programov. Výsledkom bolo, že sa
museli zvýšiť dane. Bolo nevyhnutné financovať
aj vedenie vojny. Začiatkom 70-tych rokov Veľká
Británia takmer zbankrotovala a musela žiadať o
pôžičku Medzinárodný menový fond.
V Hong Kongu zatiaľ Cowperthwaite odolával
akémukoľvek tlaku nasledovať príklad Veľkej Británie. Odmietal rozšírenie sociálnych programov,
pretože okrem toho, že kolónia bola chudobná,
vedel, že od Veľkej Británie podporu nemožno očakávať. Ako zástanca voľného trhu sa riadil heslom
„pozitívneho nezasahovania” - bol presvedčený, že
vláda nemá zasahovať do biznisu.
Dane ponechal na 15 percentách a tie tiež len na
príjmoch. Bohatí neplatili dane vyššie ako stredná
vrstva. Iné formy zdaňovania takmer nejestvovali.
Ani žiadne regulácie a obmedzenia.
Jestvovalo len málo sociálnych programov.
Keď stredná vrstva požadovala výstavbu bytov a
domov, nechal ju, nech si ich postaví za vlastné.
Keď si bohatí podnikatelia mysleli, že postaviť
tunel pod zálivom by bol výborný nápad, nechal
ich ho postaviť a financovať z vlastných peňazí.

2. Veronika Chládeková (3. A)
3. Sandra Vaniaková (3. B)

II. kategória (5.–7. ročník) – próza:
1. Dominika Napová (5. A), Tomáš Szabó (7. A)
2. Cynthia Sárkányová (8. A), Jakub
Stanko (7. A)
3. Annamária Róžová (6. A), Barbora
Chochláčová (7. A)
poézia:
1. neudelené
2. Monika Mátéová
3. Denis Dobrovický (6. A), Viktor
Lestyan (6. A)
III. kategória (8.–9. ročník) – próza:
1. Monika Krišková (8. A)
2. Monika Svrčeková (9. C)
3. Gabriela Dóková (9. A), Nikoleta Filyóová (9. A)
poézia:
1. Alica Števková (9. C)
2. Lenka Szakállosová (8. A)
3. Michaela Zvarová (9. C)
Členovia porôt z radov vyučujúcich
1. stupňa a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni pozitívne hodnotili
dobré zvládnutie textov, peknú spisovnú
výslovnosť, pretrvávajúci záujem recitátorov z vyšších ročníkov v školskom
kole, zvýšený záujem o prozaické texty.
Najlepší postúpili do obvodného kola.
PaedDr. Jozef Výboch

Zaťažovať verejné financie pôžičkami bolo neakceptovateľné. Výsledkom bolo, že Hong Kong
začal prekvitať. Hospodársky rast Hong Kongu počas spomínaného obdobia bol dvoj- až trojnásobný
v porovnaní s rastom Veľkej Británie. V r. 1992
produkcia Hong Kongu na obyvateľa prevýšila
samotnú Veľkú Britániu – kolónia sa stala bohatou
ako materská krajina!
Hong Kong sa stal medzinárodným obchodným centrom a jedným z najprosperujúcejších
miest planéty.
Ekonomický zázrak Hong Kongu mal vplyv
aj na mnohé krajiny. Bol navigačným svetlom
pre „železnú lady“ Margaret Thacherovú, ktorá sa
pripravovala vyviesť svoju kedysi úspešnú krajinu
zo sociálnej degenerácie. Pre komunistickú Čínu
bol Hong Kong trpkým žiarivým príkladom toho,
že socializmus je slepou cestou histórie. Životaschopnosť kapitalizmu sa najlepšie ukazuje na
príklade. A čo mohlo byť pre spoločnosť držiacu
v otroctve takmer miliardu ľudí lepším príkladom
ako prekvitajúci ostrovček slobody a úspechu hneď
na jej prahu?
Úspech Hong Kongu bol výzvou pre Čínu,
ktorá naštartovala svoj hospodársky rast, a to je
najväčším prínosom Cowperthwaita (zomrel 21
januára tohto roka) pre ľudstvo.
Norbert PAUL, Nezávislý analytik,
NYSE, NASD
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Mestskej polícii by dobrovoľníci pomohli, chýba
podpora zákona a záujem
Snaha o skvalitnenie práce mestskej
polície u poslancov MsZ je evidentná
už niekoľko rokov, najväčšie problémy
však spôsobuje nedostatok prostriedkov
na nové posily, bez ktorých MsP nie je
schopná zabezpečiť nepretržitú službu
v meste. Napriek tomu sa objavujú snahy
o zlepšenie podmienok práce policajtov.
V minulosti sa často hovorilo o zakúpení bicyklov pre MsP, na jednej zo zimných zasadnutí prišli poslanci s novým
návrhom. Náčelník Mestskej polície
v Želiezovciach Imrich Hanula dostal za
úlohu od mestského zastupiteľstva preskúmať možnosti využitia dobrovoľných
strážcov poriadku ako spolupracovníkov
MsP, podobne, ako ich služby využíva
Policajný zbor SR. Po preskúmaní legislatívy sa zistilo, že postavenie dobrovoľných strážcov poriadku definuje zákon
171/1993 v znení neskorších predpisov.
Podľa neho dobrovoľný strážca pomáha
pri plnení úloh služby poriadkovej, dopravnej, hraničnej polície, nemôže teda
službu vykonávať pri mestskej polícii
bez prítomnosti policajta z vyššie uvedených služieb. Náčelník MsP zdôraznil
opodstatnenosť potreby dobrovoľných
strážcov pri organizovaní rôznych mestských podujatí, naďalej to však bude
viazané na spoluprácu štátnych zložiek,
v čom má mesto podporu aj zo strany
obvodného riaditeľa PZ Ing. Ladislava
Stugela. Práve on však viackrát v minulosti vyjadril poľutovanie nad tým,

Štvrťročná štatistika činnosti OO PZ v Želiezovciach

V prvom štvrťroku t. r. sa v želiezovskom služobnom obvode Policajného zboru SR stalo 91 trestných
skutkov. Z nich bolo 57 objasnených,
čo prezrádza 62,64%-nú úspešnosť,
čím sa tento obvod s veľkým náskokom zaradil na prvé miesto v okrese
s najväčšou mierou objasnených prípadov. V rámci toho sa stalo 18 prípadov
násilných trestných skutkov, z toho 13
bolo objasnených (72,22%), 33 prípadov majetkových trestných činov (objasnených 17, t. j. 51,52%), 15 krádeží
vlámaním (4 objasnené – 26,67%), 6
prípadov vlámania do bytov (objasnené 2 prípady). V 11 prípadoch išlo o
trestný čin ekonomického charakteru,
z nich boli 3 objasnené (27,27%). Od
začiatku roka do 28. apríla bolo pristihnutých 13 vodičov, ktorí pred alebo
počas jazdy požili alkoholické nápoje. Z nich 7 bolo cyklistov. V prvom
štvrťroku 206 bolo udelených spolu
295 pokút (o 95 menej ako v rovnakom
období roku 2005), v rámci ktorých
občania zaplatili 225 800 Sk (o 30 700
Sk viac ako v rovnakom období 2005).
(ec)
že v Želiezovciach nie je zrejmá vôľa
občanov pomáhať poriadkovým zložkám
v postavení dobrovoľných strážcov poriadku. Na službu pri rôznych akciách
na území mesta preto aj v minulosti boli
prizvaní dobrovoľníci z okolitých obcí.
(ek)

Policajné pátranie
Policajný zbor SR prosí občanov o pomoc pri pátraní
po nezvestnej
I re n e N A G Y O V E J ,
n a r. 0 7 . 0 7 . 1 9 5 1 .
M e n o v a n á d ň a 2 5 . 4 . 2 0 0 6 a s i o 11 . 0 0 h o d . o d i š l a z o
záhrady do rodinného domu v Šalove s tým, že ju bolí
hlava. Jej matka Estera po príchode do domu asi o
13.00 hod. ju tam už nenašla. V čase asi o 15.30 hod.
bola nezvestná hľadaná skupinou miestnych občanov
v obci Šalov a jej okolí, avšak bez kladného výsledku. Dňa 26.4.2006 bola vykonaná pátracia akcia prís l u š n í k m i U J K P, O O P Z , O d d . s l u ž o b n e j k y n o l ó g i e a
m i e s t n y m i o b č a n m i . Ta k t i e ž b o l p o u ž i t ý v r t u ľ n í k a p r í s l u š n í c i z á c h r a n á r s k e h o t í m u . Ti e t o o p a t r e n i a z a t i a ľ n e v i e d l i k n á j d e n i u n e z v e s t n e j .
Popis osoby: výška 170 cm., chudá postava, modré oči, zvlnené vlasy – dĺžk a p o p l e c i a – b o r d o v e j f a r b y,
Popis oblečenia: červené tričko s dlhým rukávom, teplákové nohavice červen e j f a r b y, š ľ a p k y b i e l e j f a r b y.
A k b y m a l k t o k o ľ v e k i n f o r m á c i e o p o b y t e n e z v e s t n e j o s o b y, m ô ž e t o n a h l á siť na najbližšie oddelenie PZ SR.

Polícia informuje
Oddelenie skráteného vyšetrovania PZ
v Želiezovciach vznieslo obvinenie
voči mladým mužom vo veku 16 a 17
rokov, ktorí sa 16. januára vlámali do
predajne Priemyselný tovar v T. Lužanoch. Z obchodu odcudzili rôzne náradie, kalkulačky, baterky v celkovej
hodnote 5125 Sk. Totožnosť páchateľov odhalili príslušníci kriminálnej
polície v Leviciach.
Dňa 24. marca sa neznámy páchateľ
vlámal do predajne textilu a elektroniky na Ul. SNP v Želiezovciach, odkiaľ odcudzil registračnú pokladnicu.
Majiteľovi predajne spôsobil škodu vo
výške 16 500 Sk.
V noci z 27. na 28. marca v T. Lužanoch neznámy páchateľ nezisteným
spôsobom na dvoch miestach prerušil vedenie verejnej telefónnej siete
a odcudzil 800-žilový kábel dĺžky 9
m. Podniku Slovak Telecom spôsobil
škodu vo výške 10 000 Sk.
V noci 31. marca sa neznámy páchateľ
vlámal do rodinného domu v Mikule,
odkiaľ odcudzil 7 rôznych obrazov a 2
čínske keramické vázy, čím majiteľovi
spôsobil škodu vo výške 110 000 Sk.
Na svoju neopatrnosť doplatila 75 ročná obyvateľka Hronoviec, keď 3. apríla do jej rodinného domu vošli dvaja
neznámi páchatelia, ktorí sa predstavili ako pracovníci geodézie, práve jej
vracajúci preplatok vo výške 2500 Sk.
Následne upútali jej pozornosť a zo
skrine v spálni je odcudzili finančnú
hotovosť vo výške 80 000 Sk.
Dňa 4. apríla krátko po polnoci traja
páchatelia vo veku 32–39 rokov preliezli oplotenie areálu firmy Kovacs
Agro a z neuzamknutého skladu odcudzili 2 vrecia ovsa a 6 vriec pšenice
v celkovej hodnote 2300 Sk. Páchatelia boli priamo pri čine - pri nakladaní
vriec, prichytení hliadkou OO PZ
v Želiezovciach. Stíhaní sú pre prečin
krádeže. (iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO
P Z Ž e l i e z o v c e m j r. I n g . L a d i s l a v
Stugel
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Slovak Wildlife Society a Občianske združenie Tatry vyhlasujú
3. ročník celoslovenskej súťaže A čo na to vlk či medveď?
V literárno-výtvarnej súťaži pre deti a mládež vo veku od 6 do 16 rokov sa môžete z pohľadu vlka či
medveďa vyjadriť k problémom spolužitia týchto šeliem a ľudí.
Pozrite sa na náš svet očami vlka či medveďa a pokúste sa umeleckým spôsobom zachytiť ich pocity,
obavy, životné príbehy ... Pri tvorbe sa nechajte inšpirovať vlastnými zážitkami z lesa, novinovými
článkami, knihami a legendami, ale nezabudnite ich vnímať očami zvierat.
Pokúste sa hľadať riešenia na nekonfliktné spolužitie týchto fascinujúcich druhov a človeka.
Výtvarná technika je ľubovoľná – plošná aj priestorová.
Literárna forma je voliteľná (napr. interview, báseň, rozprávka, esej), rozsah max. jedna A4.
Literárne práce môžu byť písané v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Na prácach uveďte: názov diela, svoje meno, vek a adresu.
Príspevky zasielajte do 15. mája 2006 na adresu SWS.
Slovak Wildlife Society
P.O. Box 72, 033 01
Liptovský Hrádok
Tel: +421-(0)44-5293752
Kategórie: 6 – 8 rokov, 9 – 12 rokov, 13 – 16 rokov pre výtvarnú aj literárnu časť. Oceňuje sa
originalita, zručnosť, ale aj schopnosť vidieť svet očami zvierat. Vecné a knižné ceny budú udelené prvým trom miestam v každej kategórii a oznámené do 15. júna 2006. Víťazné príspevky
budú uverejnené na webovej stránke www.medvede.sk.

Úspechy a pripravované akcie ZUŠ F. Schuberta
Želi e z o v s k á Z á k l a d n á u m e l e c k á
škola F. S c h u b e r t a z í s k a v a v ď a k a
kvalitn ý m v ý k o n o m s v o j i c h ž i a k o v
na rôz n y c h s ú ť a ž i a c h ď a l š i e o c e n enia. N a p r i e k t o m u , ž e v l a n i t u u k o nčilo š t ú d i u m v i a c n a d a n ý c h
hudobn í k o v, v y r a s t á g e n e r á c i a
nových m l a d ý c h t a l e n t o v, k t orí začí n a j ú z b i e r a ť h o d n o t n é
ocenen i a n a u z n á v a n ý c h s úťažiach . Ž i a č k y h u d o b n é h o
odboru Ž a n e t a L u k y o v á , Ve ronika N é m e t h o v á a K r i s t í n a
Majtán o v á z í s k a l i d i p l o m a
bronzo v é p á s m o v 1 . k a t e g ó r i i
komorn e j h r y n a s l á č i k o v ý c h
nástroj o c h n a V I . r o č n í k u c eloslove n s k e j s ú ť a ž e S c h n e i d erova Tr n a v a , k t o r ý s a u s k u t o č nil zač i a t k o m a p r í l a .

Ž i a č k a výtvarného odboru Ildikó
S á n d o r o v á získala 2. miesto v okresn o m k o l e medzinárodnej výtvarnej
s ú ť a ž e Európa v škole a postúpila
d o c e l o š tátneho kola. V okresnom

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie činžiaku
a balkón v Želiezovciach
Výbor mestskej časti Želiezovce v záujme ochrany životného prostredia,
zveľaďovania a skrášľovania mesta, vyhlasuje III. ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku, okolie činžiaku a balkón roku 2006.
Kritériá: celkové riešenie, čistota, nápaditosť, estetická úprava
Termín vyhodnotenia: na jesennom verejnom zhromaždení občanov
Komisia z členov výboru a odborníkov z oblasti ŽP vyhodnotí zapojené
projekty a určí víťazov.
Výsledky ich práce budú zdokumentované. Výsledky súťaže budú zverejnené na propagačnej tabuli mesta a v miestnej tlači.
V roku 2006 sa bude postupovať podľa týchto kritérií. Na základe skúseností a dosiahnutých výsledkov sa v budúcnosti môžu podmienky upravovať.

Miroslav Mihálik

Hviezda

Striedali sa noc i deň a ja som rozmýšľal,
hviezda, čo by som o nej asi napísal.
Písať o láske, priateľstve, napadla mi iná myšlienka,
veď predsa najdôležitejšia je moja mamička.
Život nám predsa dala mama,
ktorá nás má nadovšetko rada.
Koľkokrát sme sa poškriepili,
Vždy sme si úsmevom prepáčili.
Mami, pamätáš, keď som ti prvýkrát povedal mama?
Žiarila si štastím a ja už som rozprával.
Pamätáš, naučila si ma prvé krôčky,
odvtedy už ubehli nejaké rôčky.
Viem, že Ťa občas hnevám, ale ver mi,
dopustiť na Teba nedám.
Ďakujem Ti, moja mamička.
Ty si najmilovanejšia Hviezda môjho nebíčka...

kole XXI. ročníka celosl ov ens kej
súťaže Vesmír očami detí si do bre
viedla Sandra Tomek, ktorá zí sk ala 1.
miesto a postup do celoštát neh o k ol a,
ako aj Viktor Víg, ktorý sko nči l na 3.
mieste. Všetkým ú sp ešn ým
reprezentantom ško ly grat ulujeme.
ZUŠ F. Sch ub erta
pripravuje v blízkej bu dú cnosti niekoľko zauj ím avý ch
akcií:
– 25. mája sa v bud ov e ZU Š
koná absolventská vý st ava
5 žiakov výtvarn ého o db oru spojená s absol ven ts ký m
koncertom 6 žiakov h ud obného odboru školy ;
– 31. mája sa na dv ore Z UŠ
uskutoční tradičná sú ťaž
v kreslení na chodník;
– žiaci výtvarného odboru sa 2 3. -25 .
júna zúčastnia výtvarného t ábo ra
v Ipeľskom Sokolci.
(ik) foto: Géza Ho rvá th

Mesto Želiezovce
ponúka do prenájmu
Kúpalisko a autokemping v
Želiezovciach.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na Mestskom úrade v Želiezovciach,
kde dostanú podrobnejšie
informácie o objekte.
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Prieskum záhradkárskych návykov
Nitriansky región, a zvlášť Levický okres,
patrí medzi regióny s najvyšším výskytom
nádorových ochorení. V septembri minulého
roka sme sa s docentom Gulišom – rodákom
zo Želiezoviec- rozhodli zmapovať záhradkárske návyky a ich možný vplyv na zdravotný stav miestnych záhradkárov. Zistili
sme zaujímavé skutočnosti, o ktoré by sme sa
s vami radi podelili. Doposiaľ sa prieskumu
zúčastnilo 78 záhradkárov, ktorí odpovedali na otázky zo záhradkárskeho dotazníka
i dotazníka o zdravotnom stave. Zameriavali
sme sa najmä na používanie pesticídnych
prípravkov (postrekov), ktoré sú významným
faktorom ohrozenia zdravia pri záhradkárčení.
Totiž, pesticídy sú chemické látky, ktoré sa do
ľudského tela môžu dostať rôznymi cestami
– potravou, vodou, cez pokožku, sliznice,
atď...postupne sa ukladajú v tele, a keď sa ich
po rokoch nahromadí dostatočné množstvo,
môžu spôsobiť ochorenie – tomuto hovoríme

kumulatívny efekt. Niektoré pesticídy sú také
agresívne, že spôsobia chorobné zmeny okamžite – napr. kožné zmeny.
Z nášho prieskumu vyplynulo, že až 85%
záhradkárov aplikuje pesticídy na svojej
záhradke, pričom niektorí uviedli dokonca
kombinovanú aplikáciu viacerých druhov pesticídov!!! Zistili sme, že záhradkári používajú
i také pesticídne výrobky, ktorých chemické
zložky sú karcinogénne t.j. majú schopnosť
vyvolať rakovinu. Určite sa mnohí pýtate,
o aké konkrétne výrobky ide. Aj keby som ich
tu uviedla, nevyriešilo by to základný problém
– a tým je nedôsledné resp. chabé používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri aplikácii postrekov. Nutným
vybavením by mali byť gumenné rukavice,
ochranné okuliare resp. maska a ochranný
odev – najlepšie pogumovaný. Základným
pravidlom je OCHRANA CELÉHO TELA.
Čo dodať na záver? ...jar je už tu a s ňou aj ďa-

ľšia záhradkárska sezóna. Majme aj pri práci v
záhradke na mysli, že zdravie je nevyčísliteľná
hodnota.
PS: Náš prieskum stále pokračuje a budem
veľmi rada, ak mi pomôžete pri vyplňovaní
dotazníkov, aby sme vedeli vyhodnotiť a následne lepšie pochopiť vplyv záhradkárskych
návykov na zdravie.
Martina Behanová, študentka 4.ročníka
Verejného zdravotníctva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave

Oprava

V minulom čísle sme nesprávne uviedli
informáciu o účasti žiakov ZŠ Želiezovce
na predmetových olympiádach. Žiak Jakub
Stanko skončil v krajskom kole geografickej
olympiády, do ktorej ho pripravila učiteľka
Mgr. Helena Herzová, na 4. mieste. V okresnom kole geografickej olympiády súťažili
Nikoleta Budaváryová, Karin Heráková,
Zoltán Szabó a Lukáš Zoreník.

Želiezovské spomienky

Dievča z bankovky
Ako celá Karpatská kotlina, tak aj náš
užší región bol známy tým, že tu žili mimoriadne pekné dievčatá a ženy. Dnes sa o tom
presviedča prostredníctvom rôznych súťaží
krásy celý svet. Nie každý však vie, že
z nášho regiónu sa jedno z takýchto pekných
dievčat dostalo dokonca aj na papierovú bankovku. V Maďarsku jej portrét, ako peniaz,
toho času v rukách obracali milióny ľudí.
Celý príbeh sa začal na Veľkonočnú nedeľu roku 1939, pretože práve vtedy do obce
Bíňa pricestoval z Budapešti známy grafik
a maliar Koloman Moskó. Pred kostolom
a miestnou krčmou postávali sviatočne oblečení mládenci a dievčatá. Jeho pozornosť sa
upriamila na nevšedne krásny kroj a ušľachtilé črty tu žijúcich dievčat. Svojím fotoaparátom pohotovo zvečnil niektoré z nich.

Po návrate do Budapešti film okamžite
vyvolal a spozornel pri jednom z portrétov,
na ktorom bolo mimoriadne pekné, ešte len
16-ročné dievča. Ako sa neskôr dozvedel,
išlo a Valiku Rudasovú, žiačku tamojšej
obecnej školy.

Moskó poslal stručný list s priloženou kompletný nábytok do obývačky. Je zaufotografiou vtedy ešte pre neho neznámeho jímavé, že jej portrét sa opäť objavil aj na
dievčaťa riaditeľovi bíňskej školy so žiados- devalvovaných bankovkách s povojnovým
ťou, aby mu dohodol
s rodičmi mladej
devy povolenie na
portrétovanie
ich
dcéry. Jeho žiadosti
vyhoveli a ešte v tom
roku maliar strávil
necelé 2 týždne v Bíni, kde denne 2–3
hodiny usilovne pracoval, až domaľoval
svoj obraz – portrét
dievčaťa.
Rodičia Valiky
Valika v r. 1939 a pani Valéria v 80-tych rokoch minulého
podpísali oficiálny
storočia
súhlas,
aby sa zobrazenie ich dcéry dátumom 1945 v hodnote stotisíc pengő, doneskôr mohlo objaviť na pa- konca aj o rok neskôr na bankovkách s inou
pierovom platidle. Prešlo len nominálnou hodnotou.
Po útrapách 2. svetovej vojny zavial osud
niekoľko mesiacov a už v roku
Valériu
Rudasovú až do obce Lelkovce pri
1940 sa prvé takéto bankovky
Brne.
Tam
si našla prácu u istého MUDr. Vidostali do obehu. Používali sa
léma
Goldflama
- neskôr jej životného partna celom území vtedajšieho
nera.
Zostala
v
moravskej
metropole a tam
Maďarska. S malým oneskoprežila
zvyšok
svojho
života.
Pani Valéria
rením - v apríli roku 1941, na
Rudasová–Malá,
žiaľ,
dnes
už
nežije, ale
nemalé prekvapenie portrékrásu
našich
dolnohronských
dievčat
nezmatovanej Valiky, pošta doručila z Maďarskej
zateľne
zapísala
svojou
podobizňou
do nunárodnej banky rovných 1000 pengő ako
mizmatických
zbierok
a
pamäte
zberateľov.
odmenu za jej podobizeň, ktorá sa objavila
na bankovke v hodnote 2 pengő. Za túto, Týmto článkom snáď aj do pamäte občanov
Pavel Polka
toho času nemalú čiastku, si Valika kúpila nášho regiónu.
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Výsledky futbalových
stretnutí

* Šport *

A družstvo
Želiezovce - Bánov 1:0 (1:0)
Páchnik
Jur n. Hronom - Želiezovce 2:0 (2:0)
Želiezovce - T. Lužany 3:1 (1:0)
Lehocký, Hegedűs, Páchnik
Dvory n. Žitavou - Želiezovce 5:0 (3:0)
Želiezovce - Šahy 0:1 (0:0)
Dorast
Želiezovce - Šurany 2:0 (0:0)
Lovicsek, Forró
D. Streda B - Želiezovce 0:2 (0:2)
Želiezovce - Štúrovo 1:5 (0:3)
Tóth
Želiezovce - Bešeňov 3:1 (3:0)
Tóth, Csudai, Krištofoli
Kolárovo - Želiezovce 1:0 (1:0)

B l í ž i s a č a s r y b á r s k y c h š p o r t o v ý c h s ú ť a ž í , k t o r é b u d ú s p e s t re n í m š p o r t o v é h o ž i v o t a a j v Ž e l i e z o v c i a c h . S n í m k a j e z o s ú ť a ž e v m i n u l o m ro k u ,
j e p u b l i k o v a n á n a i n t e r n e t o v e j s t r á n k e w w w. s r z - z e l . s z m . s k , k t o r á m á b y ť
p o d ľ a a u t o r a a k o u s i n e o f i c i á l n o u s t r á n k o u M i e s t n e j o rg a n i z á c i e S l o v e n ského rybárskeho zväzu v Želiezovciach.

Niekoľko tréningov medzi dvoma súťažami na Floride a na havajskom
ostrove Ohau
Teplota vzduchu je asi 30–32°C, ale nie
je nepríjemne vlhký ako na Floride, ani tak
suchý, ako napr. v Tunisku. Po zotmení klesne
teplota len o vlások, je príjemné sa o takomto
čase okúpať v mori.
Ráno ešte potme vyrážam zabehať si so
svojimi dvomi dcérami. Bežíme po ceste pri
pláži, oproti vychádzajúcemu
slnku. Prechádzame popri
starom majáku, zastavíme
sa na kopci, odkiaľ sa nám
rozprestiera prekrásny výhľad
na more. Na tomto mieste
vchádzajú nadránom do mora
mnohí, aby vychytili najlepší
morský prúd a dobré vlny
na surfovanie. Prechádzame
pri pamätnej tabuli, osadenej
v roku 2005, postavenej na
pamiatku mladíka, ktorý sa vybral odtiaľto surfovať – ako sa
ukázalo, bola to jeho posledná
cesta medzi vlny, ktoré ho navždy pochovali.
Cestička samozrejme vedie kľukatými
chodníčkami na kopec – na vrch sopky
(ostrov, ako aj ostatné, je vulkanického rázu).
Na vrchu pohorí tiahnúcich sa v smere juhovýchod–severozápad sa hrozivo zoskupujú
mraky poháňané severným vetrom, ale podľa
miestnych sa dažďa sotva musíme obávať.
Počas dňa viackrát mrholí (nikto sa však

neskrýva) a čaruje na oblohu prekrásnu dúhu,
občas ich je dokonca niekoľko.
Hora Diamond Head (Diamantová hlava)
uzaviera ulice mesta z východu. Je to spiaci
kráter. Neskôr sa do vnútra krátera dostaneme cez umelo vytvorený tunel (dlhý asi 200
m). Zaplatíme vstupné a po krútiacich sa

schodoch vystupujeme z vnútornej strany na
najvyššie položený bod okraja vo výške 760
stôp. Fascinujúci je pohľad na množstvo hotelov, výškových budov s kanceláriami a úradmi, na nekonečné modré more a na pohoria
s brázdenými stráňami zarastené drobnými
rastlinami pred nami.
Navštívili sme aj opačný koniec ostrova
– cesta najprv viedla medzi horami, potom

sme prechádzali pozdĺž menej rušných a menej vystavaných pláží na severe. Chodí sem
len málo turistov, pobrežie je tu skalnaté,
kamienkovité a voda hlboká – ale nepredstaviteľne čistá. Naším cieľom je Sunset Beach
– nohami sa síce hlboko ponárame do piesku,
ale okolie je mimoriadne krásne. Nie sú tu
davy, odvážnejší skáču do vody z vysokých
skál (na čo je naozaj pekný pohľad), piesok
aj voda sú čisté, je tu ticho a pokoj, nebo je
azúrovo modré bez mrakov...
Späť sa vraciame cez planinu Leilehua.
Táto plošina, resp. poľnohospodárska výroba na nej zabezpečuje v poradí tretí najvyšší
obnos príjmov tohto štátu. Popri ceste sa
rozprestierajú rôzne plantáže (napr. banány,
cukrová trstina atď.), potom má prevahu ananás. Medzi plantážami vedú červené cestičky,
podobne, ako u nás v prípade cukrovej repy,
mnoho kilometrov nevidíme nič iné, ako hŕby
podlhovastých listov ananásovníkov (ktorých
plody dozrievajú za dva roky).
Občas nakupujeme, alebo sa len obzeráme, bezcieľne sa necháme unášať mohutným
davom v uliciach. Množstvo obchodov a stanov vábi obrovským výberom tovaru. Dostať
tu všelijaké čačky, pamiatkové predmety
alebo veci na praktické použitie, ktoré majú
turistom pripomínať tu strávené dni a zmestí
sa na ne nápis so zemepisným názvom tejto
lokality.
(Pokračujeme)
František Dulai
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

/skrátené znenie/
HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
v zmysle §281 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje dňa 2.5.2006
Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)
na predaj majetku vo vlastníctve štátu, ku ktorému má právo hospodárenia
štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. (ďalej len „vyhlasovateľ“)
Vyhlásenie tejto súťaže je výzvou na podávanie návrhov na uzatvorenie zmlúv
na predmet súťaže.
Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ku ktorým má právo
hospodárenia vyhlasovateľ :
Budovy a stavby:
1. garáž, s.č. 1674, postavená na parcele KN-C č.2378/21
2. umývacia rampa s.č. 1675, postavená na parcele KN-C č. 2378/22
3. garáž s.č.1676 postavená na parcele KN-C č.2378/23,
- vrátane vonkajších úprav
Pozemky:
1. pozemok parcela KN-C č.2378/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2031 m2,
2. pozemok parcela KN-C č.2378/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2406 m2
3. pozemok parcela KN-C č.2378/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2
4. pozemok parcela KN-C č.2378/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
5. pozemok parcela KN-C č.2378/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
6. pozemok parcela KN-C č.2378/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2
zapísané na liste vlastníctva č.1020, nachádzajúce sa v katastrálnom území Želiezovce.
Predmetom súťaže je predaj vyššie uvedených budov, stavieb a pozemkov spolu.
Na predmete súťaže neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné bremená ani žiadne
iné právne vady. Kúpna cena predmetu súťaže je 708 438.- Sk. Návrhy musia
byť podané v zmysle §281 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle podmienok
uvedených vo vyhlásení tejto súťaže. Plné znenie vyhlásenia súťaže vrátane príloh uvádzame na internetovej stránke www.hydromelioracie.sk, na informačnej
tabuli obce, v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť, ktorá je predmetom
súťaže nachádza, na vrátnici budovy sídla vyhlasovateľa a v regionálnom denníku podľa katastrálneho územia predmetu súťaže. Obhliadka predmetu súťaže sa
uskutoční na základe požiadavky navrhovateľa v dohodnutom termíne.
Lehota na predkladanie návrhov je do 15.5.2006 do 12.00 hod. s označením: „Obchodná
verejná súťaž na predaj majetku – Želiezovce“
Ing. Sibyla Szabóová
riaditeľka
(06-24)
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Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

8. 4. Kornel Schwarz (Svodov) – Zuzana Révaiová
(Svodov), 29. 4. Zsolt Hruška (Málaš) – Andrea
Jakabová (Želiezovce), Mgr. Kristián Horváth (Želiezovce) – Diana Lukyová (Nýrovce)
Gratulujeme - Gratulálunk
50
Gizela Nagyová
Veronika Böjtiová
János Mácsadi
Erika Ondrysková
Marta Beníková
Ján Labát
Ľudovít Csurgai
Mária Naďová
Mária Bakayová
Jozef Blaškovič
Katarína Selmecziová
60
Amalia Lakatoš
Jozef Šedevi
Jozef Lovász
Jozef Kaňuk
70
Ernest Mokoš
Vojtech Szalai
Matilda Páldiová
Gizela Szabóová
80
Karol Skladan

01. 05.
02. 05.
05. 05.
06. 05.
08. 05.
09. 05.
16. 05.
23. 05.
27. 05.
28. 05.
29. 05.
12. 05.
12. 05.
20. 05.
27. 05.
08. 05.
22. 05.
24. 05.
30. 05.
03. 05.

Opustili nás - Elhunytak

9. 4. Magdaléna Kuseková (Želiezovce, 67 r.), 11.
4. Dezider Drappan (Nýrovce, 81 r.), 20. 4. Michal
Michalecz (Kukučínov, 59 r.), 26. 4. Jolana Boženíková (Želiezovce, 73 r.), 30. 4. Pavel Proksa
(Želiezovce, 83 r.), 1. 5. Magdaléna Memersheimerová (Želiezovce, 79 r.), 2. 5. Helena Klementová
(Želiezovce, 87 r.)

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Po rekonštrukcii domu predám zachovalú pálenú škridlu,
parkety, komplet okná (2- a 3-dielne), radiátory na elektrické vykurovanie domu. Tel. 0905 42 71 76
(06-20)
Predám Mazdu 626, benzín, 1,6, r. v. 1985, šedá metalíza, 2-dverová, 4x elektrické okná, STK do 9/2006,
výborný stav. Cena 45 000, dohoda možná. Tel. 0905
387 104
(06-21)
Predám murovanú chatku so záhradou pri strelnici. Tel.
0905 333 845
(06-20)
Predám 3-izbový byt v OV na Fučíkovej ul. v Želiezovciach. Cena 330 000 Sk. Tel. 0903 525 582.
(06-23)
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KINO - MOZI

MIE

STO

2006

Kino dočasne nepremieta.
A mozi ideiglenesen nem üzemel.

VÁ
Š IN

ZER

ÁT

Gabriel Švec

Autosúčiastky, autoservis pre všetky typy zahraničných vozidiel, diagnostika, geometria, pneuservis,
pneumatiky Michelin, Kleber, Kormoran, Matador, Barum.

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Výrazné zľavy na autosúčiastky (autodiely Elit original)

LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

Školská 1, Hronovce
8.00–17.00
Otvorené
(predaj súčiastok aj v sobotu 8.00–12.00)
036/7796025, 0903 440 276

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

napr. nábytok (aj v poškodenom stave), obrazy,
hodiny, porcelán, striebro, lustre, šable, bodáky
Platím v hotovosti.
a iné zbrane.
036/622 35 96, 0903 439 094

Felvásárolok mindenféle régiséget

pl. bútort (sérült állapotban is), képeket, órákat,
porcelánt, ezüstöt, csillárokat, kardokat, szuronyokat és egyéb fegyvereket.
Készpénzben fizetek.
(04-3)

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára édesanyámat
Szántó Józsefnét.
Köszönöm a sok virágot és koszorút. Elsősorban családomnak,
öcsémnek, a szomszédasszonyomnak Zvaránénak, a rokonoknak, a
szomszédoknak és ismerősöknek; hogy enyhíteni próbálták fájdalmamat. Köszönöm a W,espa dolgozóinak, dr. Šebőknének, a nővéreknek, kezelőorvosának – dr. Šebőknek és Balucha nővérnek.
Jankovičné Szántó Magdolna

(06-25)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Henrik Eberle – Matthias Uhl: Hitler, 1. vydanie
Bratislava, Ikar 2006, 567 str., 499 Sk
Tajné spisy NKVD pre J. V. Stalina, zostavené na základe
protokolov vypočúvania pobočníka Hitlera O. Gunscheho a komorníka H. Lingeho
Arthur Golden: Pamäti gejše
Bratislava, Ikar 2006, 431 str., 229 Sk
Pravdivý príbeh malej Cijo, ktorá sa má stať slávnou gejšou.
Lilian Too: 168 spôsobov, ako očistiť svoj domov
Bratislava, Ikar 2005, 160 str.
Svetoznáma odborníčka radí, ako si vytvoríte harmóniu doma
i vo vlastnom živote.

(06-03)

(04-2)

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere

PRE

Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/771 11 22

Poďakovanie za Deň narcisov
Jubilejný 10. ročník Dňa narcisov bol úspešný a splnil účel
– získanie prostriedkov na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Výsledok zbierky je 73 291,50 Sk.
Vyslovujem srdečné poďakovanie všetkým darcom a dobrovoľníkom verejnej finančnej zbierky Dňa narcisov 2006
v meste Želiezovce, v školách, vo Farnej, Čake, Pohronskom Ruskove a v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach.
Prostriedky budú použité na zabezpečenie informačných
a preventívnych kampaní a na podporu výskumu a klinických
projektov. MUDr. Stanislav Blaho, spoluorganizátor Dňa
narcisov 2006

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük barátainknak, ismerőseinknek, a munkatársaknak,
akik 2006. április 15-én elkísérték utolsó útjára
a zselízi református temetőbe

Somogyi Lenkét

(06-26)

Köszönjük, hogy virágokkal és koszorúkkal
igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
Férje és fia

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Dan Brown: A megtévesztés foka. Angyalok és démonok…
449 Sk
Egy döbbenetes tudományos felfedezés, összeesküvés. Akció és
ármány finoman megmunkált ötvözete.
Stefan Niemayer: Titkos kísérletek a náci birodalomban
Budapest, Puedlo Kiadó 2006, 224 oldal, 89 Sk
Elképzelhetetlenül sok szörnyűség történt a náci koncentrációs
táborokban.
Mondd meg miért?
Budapest, Alexandra 2005, 207 oldal, 299 Sk
Ismeretterjesztő kézikönyv, hat témakörben válaszolja meg a legizgalmasabb kérdéseket. Nem csak iskolai feladatok megoldásakor
hasznos olvasmány, de kvízjátékokhoz is megfelelő. Izgalmas kérdések, meglepő válaszok.
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Zselízi visszaemlékezések

Leány a bankóról

Az egész Kárpát-medence, de szűkebb
régiónk is híres arról, hogy rendkívül szép
lányok és asszonyok élnek itt. Manapság is
meggyőződhet róla az egész világ különböző szépségversenyeken. Ugyanakkor nem
mindenki tudja, hogy a múltban az egyik
környékbeli leány arcképe egy fizetőeszközt
– papírpénzt – díszített. Az akkori Magyarországon emberek millióinak keze között
fordult meg az ő arcképével ellátott bankó.
Az egész történet 1939 húsvétvasárnapján kezdődött, amikor Budapestről Bénybe
utazott Moskó Kálmán, ismert festőművész
és grafikus. A helyi templom és vendéglő
előtt ünneplőben álldogáltak a fiatalok. Az
átutazó figyelmét már máskor is felkeltette
egy-egy különlegesen szép népviselet vagy
egyik-másik fiatal lány nemes arcvonásai.
Ilyenkor fényképezőgépével rögtön megörökítette őket. Amikor visszatért Budapestre,
és előhívatta a filmet, figyelmes lett az egyik
portréra, amely egy rendkívül csinos arcú, 16
éves fiatal lányt ábrázolt. Mint később megtudta, Rudas Valika volt a neve, aki akkoriban a bényi általános iskola tanulója volt.
Moskó a fényképpel egy rövid levelet
küldött az iskola igazgatójának, amelyben
megkérte: egyezzen meg a lány szüleivel,

hogy portrét készíthessen
róla. Azok beleegyeztek, így
még abban az évben visszautazott a festőművész, és 2
hetet töltött Bényben, ahol
naponta 2-3 órán keresztül
dolgozott a lány portréjának
megfestésén.
Valika szülei hivatalosan
beleegyeztek, hogy lányuk
portréja egy bankón is megjelenjen. Néhány hónap
elmúltával, 1940-ben forgalomba is került
az új 2-pengős bankó, amely az akkori Magyarország területén volt használatos. 1941
áprilisában Valika nem kis meglepetésére a
Magyar Nemzeti Banktól 1000 pengő érkezett postán nevére – ez volt a jutalma azért,

Valika 1939-ben és Valéria asszony valamikor a 80-as években.

Vidékünk írói - lévai születésű tollforgatók I.
Szerény irodalmi „kislexikonunkban” most
nyolc olyan irodalmárt és közírót mutatunk
be, akik valamennyien Léván születtek. Bemutatásukat két részre osztjuk, az alábbiakban
tehát négy író összefoglalása szerepel.
STAMPAY JÁNOS (1864–1960) publicista,
egyházi író volt. Léván szerzett tanítói oklevelet, s leghosszabb ideig Köbölkúton tanított
és kántorkodott. Pedagógiai történelemmel,
szociális kérdésekkel foglalkozott, a Barsmegyei Hírlapban, az Esztergomi Hírlapban és az
Alkotmányban publikált. Katolikus ének- és
imagyűjteményét többször is kiadta, összesen
hárommillió példányban. Művei: Katolikus
egyházi énekek, imák és temetési szertartások
könyve (1895), Hantos Miksa, ifjúsági elbeszélések (1924), Gyermekszínház (1926).
SCHUBERT TÓDOR (1886–1956) kultúraszervező, publicista. A középiskolát Léván
végezte, majd Budapesten jogi diplomát
szerzett. Minden szlovákiai magyar kulturális mozgalomban részt vett, s ezzel nemcsak

hogy arcképét kölcsönözte a fizetőeszköznek. Ezért a pénzért a család bebútorozta
a nappalit. Érdekességként megemlítjük,
hogy a leány portréja később, 1945-ben egy
devalválódott 100 000 pengős bankón is
megjelent, majd egy évvel később egy újabb
papírpénzen is.
A 2. világháború szenvedései után Rudas
Valériát a Brünn melletti Lelkovce községbe
vezérelte a sors. Ott talált munkát egy bizonyos dr. Vilém Goldflamnál, és később ott
ment férjhez. A morva fővárosban maradt,
ott élt élete végéig. Malýné Rudas Valéria
ugyan már nem él, az alsó-garammenti lányok szépségéről azonban kitörölhetetlen
jelet hagyott a gyűjtők (és remélhetőleg
ennek az írásnak köszönhetően régiónk lakosságának) emlékében is. Pavel Polka

Léván lett népszerű, hanem a kisebbségi
magyarság széles köreiben is. Igazgatója volt
a nagy múltú lévai Casinónak, s elnöke a
Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület helyi
szervezetének. Művei: A lévai Casino 75
éves jubileumi évkönyve (1935), Kisebbségi
problémák (1937).
FIZÉLY IMRE (1887–1976) tanulmányíró,
a németországi Mittweidában szerzett villamosmérnöki képesítést. Keveset publikált,
de az első köztársaság magyar kisebbségi iskoláinak helyzetéről forrásértékű tanulmányt
írt. Művei: Mit akarnak a Szülői Társulatok,
s mit dolgozik a Szülői Társulatok Szövetsége
(1937), A magyar iskola (1938).
LUZSICA TIHAMÉR (1895–???) publicista, író. Az első világháború idején középiskolásként szerkesztette a Törekvés című ifjúsági
folyóiratot. Zeneszerzést tanult Kolozsvárott,
majd jogot Budapesten. Műve: A mosolygó
szent (1935).
Feldolgozta: -ág-

Hová lett a szép könyvesüzlet?
Volt Zselízen régebben egy könyvesüzlet.
Szép helyen állt a város főútja mellett közel
az iskolához. Az épületet a hetvenes évek
végén építették. Két nagy ablakában voltak
kirakva a könyvek, az egyikben szlovák, a
másikban magyar nyelvűek, mindig a legfrissebb kiadások. Amikor a városban jártam,
mindig betértem megnézni, milyen új könyvek
vannak a kínálatban, amelyek bővíthetnék a
gyűjteményemet. Idővel aztán a könyvesbolt
olyan helyre került, hogy szinte nehéz volt
rátalálni. Sóhajtozva gondoltam vissza arra,
hogy évtizedekig a főutca dísze volt, az iskola
közelsége miatt a tanulók is gyakrabban látogatták. Nagyon örülnék, ha ez a könyvesüzlet
visszakerülne régi helyére. Ha ez nem lehetséges, a város építhetne egy újat. Remélem,
egyszer majd sor kerül rá. Talán eljön az idő,
amikor a kultúra nem szorul eldugott helyekre,
és ismét a könyv lesz az ember legjobb barátja.
Ez szükséges lenne.
Kecskés József
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* Sport *

A csapat
Želiezovce - Bánov 1:0 (1:0)
Páchnik
Jur n. Hronom - Želiezovce 2:0 (2:0)
Želiezovce - T. Lužany 3:1 (1:0)
Lehocký, Hegedűs, Páchnik
Dvory n. Žitavou - Želiezovce 5:0 (3:0)
Želiezovce - Šahy 0:1 (0:0)
Ifjúsági csapat
Želiezovce - Šurany 2:0 (0:0)
Lovicsek, Forró
D. Streda B - Želiezovce 0:2 (0:2)
Želiezovce - Štúrovo 1:5 (0:3)
Tóth
Želiezovce - Bešeňov 3:1 (3:0)
Tóth, Csudai, Krištofoli
Kolárovo - Želiezovce 1:0 (1:0)

Közeledik a sporthorgász-versenyek időszaka, amelyek városunkban is színesítik a sportéletet. A felvétel egy tavalyi versenyen készült Zselízen, és
a www.srz-zel.szm.sk internetes weboldalon közölték, amely – szerkesztője
elképzelése szerint – a Szlovák Horgászszövetség zselízi alapszervezetének
nem hivatalos oldalaként működik.

Néhány edzés … két verseny közt Floridán és Hawaii Ohau szigetén
Délután három óra felé (helyi idő szerint,
ami 11 órával kevesebb, mint a mi óráinkon)
közelítjük meg az egykori Sandwich-szigeteket. Ohau (a fősziget) körül a víz a kék és a
zöld talán valamennyi elképzelhető árnyalatával, a tűzhányók krátereinek látványával
fogad. Honolulu, Waikiki toronyházai következnek. A tenger felől nagy ívben fordulunk
jobbra – kelet felé, átrepülünk Pearl Harbour
hármas öble fölött (mi volt itt a második világháború idején!?), s a tengerre épült kifutópályán landolunk. Hamarosan elfoglaljuk az
egyik negyvenöt emeletes szálloda harmincnegyedik szintjének nyugati oldalán bérelt
szobánkat – pazar kilátással erkélyünkről
Honolulura és balra az óceánra is.
A hőmérséklet úgy 30-32°C között van,
de nem kellemetlenül páradús mint Floridán,
s nem is olyan száraz, mint pl. Tunéziában.
Sötétedéssel is csak néhány fokot süllyed
a hőmérő higanyszála, a tengerben fürödni
ilyenkor is kellemes.
Másnap reggel még sötétben hárman
indulunk (két lányommal) futni. A strandok
mellett vezető úton a felkelő nappal szemben.
Egy öreg világítótorony tövében futunk el,
majd egy dombon állunk meg, ahonnan szép
kilátás nyílik a tengerre. E helyen reggelente
sokan szállnak vízre, hogy a kedvező áramlatokat és a megfelelő hullámokat kihasználva
szörfözzenek. Épp egy fiatalember 2005-ben
elhelyezett emléktáblájánál érünk a homokos
részre – egy szörfös volt, aki innen indult
utolsó útjára, s valahol a habok közt lelte

halálát.
Utunk egy domboldalon kacskaringózik,
ami természetesen egy tűzhányó kráterének
külső lejtője (a sziget – úgy, mint a többi is
– vulkáni eredetű). A délkelet–északnyugati
irányban húzódó hegyláncolat tetején az
északi szelek által terelgetett felhők állandóan vészjóslóan gyülekeznek, de a helybeliek
szerint esőtől nemigen kell tartanunk. Napjában többször is apró, sűrű szitálás nedvesíti
az emberek kobakját (de senki nem bújik előle), s varázsol a fény segítségével az égboltra
egyszerre több szivárványt is).
A város utcáit kelet felől hirtelen lezáró
hegy neve Diamond Head (Gyémántfej)
– egy alvó tűzhányó. A kráter belsejébe úgy
jutunk be egy későbbi látogatásunk alkalmával, hogy egy (kb. 200 m hosszú) mesterséges alagúton megyünk át, mely a kráter belsejének szintjére vezet. Belépődíjat fizetünk,
majd lépcsőkön, hegyoldali kanyargós, köves
ösvényen feljutunk a kráter peremének legmagasabb pontjára – 760 láb magasságba.
Fenséges látvány a szállodák, irodák, hivatalok toronyházainak rengetege, a tenger végtelenbe vesző kéksége és az apró növényzettel
benőtt, bordázott oldalú, éles kontúrú hegyek
kavalkádja.
Egy nap meglátogatjuk a sziget másik oldalát is – az út első része a hegyek közt vezet,
majd az északi part nem annyira kiépített s
egyben nem is annyira látogatott strandjait
nézzük sokáig. Valószínű azért nem ide látogat a turisták zöme, mert a part sziklás, ka-

vicsos, és a víz is gyorsan mélyül. Ám hihetetlenül tiszta. Sunset Beach a célunk – igaz,
lábam alatt hamar nagy mélységbe süllyed a
homok, de nagyon szép a környezet. Nincs
nagy tömeg, a bátrabbak egy magas szikláról
ugrálnak (ami látványnak sem rossz), tiszta a
homok, tiszta a víz, csend és nyugalom van,
azúrkék felhőtlen az égbolt…
Hazafelé a Leilehua-fennsíkon vezet
utunk. Ez a fennsík – a fennsíkon végzett
ananásztermelés – biztosítja az állam harmadik legnagyobb bevételét a tengerhajózás
és a turizmus után. Először különböző ültetvények sorakoznak az út mellett (pl. banán,
cukornád, ...), majd eluralkodik az ananász.
Piros-vörös földutak kígyóznak a sorjázó
ananászültetvények között – valami hasonló, mint nálunk a cukorrépa, csak sok-sok
kilométeren semmi más nem látszik, csak az
ananászok hosszúkás leveleinek csomói. (Az
ananász két év alatt érik be.)
Néha „shoppingolunk” vagy csak bámészkodunk, céltalanul kószálunk az állandóan nyüzsgő tömeggel együtt az utcákon.
A töméntelen üzlet és sátor óriási kínálattal
csábít mindenkit. Kapható itt talán minden,
ami csecsebecse, emléktárgy vagy éppen
használati eszköz, amelyre valamilyen jelvény illetve írás kerül, s erre a helyre, ezekre
a napokra emlékezteti majd az „egyszervolt”
turistát.
(Folytatjuk)
Dulai Ferenc
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.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN:
MAGYARORSZÁG: Nyomdász, nyomdai
gépmester; Művezető CNC programozási
gyakorlattal; Kereskedelmi manager műszaki végzettséggel és német nyelvtudással;
Gyártástervező mérnök (autóipari alkatrészgyártás); Szerszámüzem-vezető; Sajtoló és forgácsoló gépkarbantartó-targoncavezető; Fémforgácsoló köszörűs gyakorlattal. Az EU-csatlakozást követően többféle munkahelyre várnak
szlovákiai munkaerőt: mindenféle szak- és betanított munkalehetőségek különféle iparágakban:
bejelentkezés, kiajánlás és munkaadó-keresés.
ANGOL ÉS NÉMET NYELVTERÜLET:
2 szakács, felszolgáló, bármixer, 2 jégkrémgyári munkás, 2 szállodai takarító, kertész;
5 konyhai kisegítő; kamionsofőr; grafikus;
építészmérnök (Ciprus); bébiszitter, napközis
(Németország); fröccsöntő szerszámkészítő,
üzemgépész (London); egészségügyi személyzet, szakorvosok, ápolónők (Anglia, Svájc, Svédország, Norvégia, Finnország, arab országok,
Németország). Mindenféle munkakörökben
kiajánlás, munkaadó-keresés, szezonális és
alkalmi munkalehetőségek. MUNKALEHETŐSÉGEK BELFÖLDÖN: Szlovákiában keresünk cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-,
munkaügyi tanácsadói, ingatlanforgalmazási
területi képviselői munkakörbe, konkurenciamentes, jövőorientált, fokozatosan fejlődő
üzleti tevékenységhez (nem termékértékesíté-

si és nem MLM) jó fellépésű, kommunikációs
készséggel rendelkező, dinamikus, közép- és
felsőfokú végzettséggel rendelkező urakat és
hölgyeket.
ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK: PET-hulladékot vásárolna német cég.
Ajánlattételnél kérjük megadni a származást,
színt, havi rendelkezésre álló mennyiséget,
feldolgozottsági fokot (mosott, nem mosott,
regranulátum, stb) és az árat. Mennyiség például LDPE és PP esetén 1000-1000t/hó vagy
még több. Folyamatos hosszú távú beszállítás.
További műanyag-nyersanyagok vásárlásában
is érdekelt (LDPE, PP, PA...), új áruként is
gyártóktól. Győrből ajánlanak világújdonságnak
számító univerzális füldugót raktári készletről
kedvező áron, mely alaki szempontból az
emberi füljárathoz tökéletesen alkalmazkodik.
Hasznosítható a hallás és a hallójárat védelmének minden területén (pl.: zajcsillapítás, sport,
közlekedés, alvászavar, stb.). Érdeklődést várnak gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket,
hallókészülékeket vagy sporteszközöket
forgalmazó cégektől viszonteladás céljára.
Továbbá keresnek ezen a szakmai téren együttműködő, műanyag fröccsöntésben jártas
céget a termék gyártására. Román cég kínál
friss gombát heti 60 tonna mennyiségben. Méret, csomagolás, szállítás a megrendelő igénye
szerint. A szállítást tudják biztosítani.
BEFEKTETÉSI ÉS INGATLAN: Az egész

Ki mondta? Miért mondta?

Damoklész kardja

Amikor valakit nagy veszély fenyeget,
melynek bekövetkeztét bármikor várhatja, s
a veszély tudata szüntelenül nyugtalanítja, akkor mondja: ÚGY FÜGG A FEJEM FÖLÖTT,
MINT DEMOKLÉSZ KARDJA.
E kifejezés eredetéről Cicero, a Kr. e.
I.században élt nagy római szónok és államferfi ír „Tusculumi beszélgetések” című művében. Egyebek közt azt a tételt fejtegeti, hogy
csak az erény tehet boldoggá, minden egyéb
csupán látszólagos boldogságot ad. Ennek
bizonyítására a zsarnok lelkiállapotát említi,
akinek látszólag minden rendelkezésére áll, de
kérdés: boldognak nevezhető-e? Hiszen milyen is ez a boldogság? – és leír egy történetet
Dionüsziosz szürakuszai zsarnokról.
„Dionüsziosz, amikor egyik hízelgője,
Damoklész, beszélgetés közben felemlegette
a türannosz kincseit, gazdagságát, hatalmának
fenségét, birtokai bőségét, királyi palotájának
nagyszerűségét, és azt állította, hogy nem volt
senki soha boldogabb, így szólt: akarod-e,
Damoklész, ha téged ennyire gyönyörködtet
ez az élet, magad is megízlelni és kipróbálni
az én szerencsémet? Mikor erre Damoklész
azt felelte, hogy ő bizony nagyon szeretné,
elrendelte, fektessék Damoklészt aranykerevetre, melyet remekbe szőtt pompás mintákkal

tarkázott takarókkal terítenek le. A díszasztalokat vésett ezüsttel, arannyal díszítette,
az asztal köré gyönyörű külsejű, válogatott
rabszolgafiúkat állított, és rájuk parancsolt,
hogy Damoklésznak még a biccentésére is
figyeljenek és készséggel szolgálják. Kéznél
voltak a kenetek, a koszorúk, meggyújtották
az illatszereket, ritka ínyencfalatokkal rakták
meg az asztalokat – Damoklész boldognak
hitte magát. És ekkor a fény és a pompa közepette, megparancsolta Dionüsziosz, hogy
lószőrszálra kötve egy villogó kardot bocsássanak alá a mennyezetből, hadd csüngjön
ott annak a boldog embernek a nyaka fölött.
Damoklész pedig nem nézte többé a gyönyörű
szolgákat, sem a művészi ezüstmunkákat, nem
nyújtotta ki kezét az asztal felé, még a virágfüzér is lecsúszott a fejéről, s végül könyörgött a
zsarnoknak, hadd mehessen el, mert már nem
akar többé boldog lenni.”
Cicero még ezt a kérdést fűzi a történethez: „Vajon eléggé világossá tette-e Dionüsziosz, hogy semmiben sem lehet boldog az,
akit mindig valami félelem fenyeget?” Cicero
a történetet az idősebb Dionüsziosz nevéhez
fűzi, aki Kr. e. 406 - 358 között volt Szürakuszai, szicíliai görög város teljhatalmú ura,
kegyetlen, de tehetséges ember, aki számos

ország területéről várunk ajánlatokat külföldi megbízók részére: üzemek, kastély, irodaépületek, lakások, családi házak. Befektetőpartner, vevő keresése az EU tagországokból.
ÜZLETI TANÁCSADÁS: Hivatkozással a
lapra ingyenes üzleti-, munkaerőpiaci tanácsadást és kedvezményes szolgáltatást kaphatnak
– konkrét termékek értékesítésében, szabad
kapacitásuk lekötésében, bérmunka-lehetőségek menedzselésében, befektetői, közös
vállalati partnerkapcsolatok kiépítésében nemzetközi kapcsolatrendszerünkön keresztül.
Várjuk olyan vállalkozások, cégek érdeklődését, amelyek csatlakoznának marketing-képviseleti rendszerünkhöz helyi irodaként, akár
jelenlegi tevékenységük mellett, a mindenkori
üzleti haszon 50-50%-os megosztásával. Várjuk olyan cégek visszajelzését is, akik helyet
tudnának biztosítani egy helyi belföldi és
nemzetközi kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó üzleti információs és innovációs klub
működéséhez. Kapcsolatfelvétel: (/F 0036/
96/413688; 517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ; www.fmmc.hu

A körzeti rendőrkapitányság
tevékenységének nyegyedéves
statisztikája

2006 első negyedévében a körzeti
rendőrkapitányság szolgálati területén 91
bűncselekményt jegyeztek fel. Ebből 57
esetre derült fény, ami 62,64%-os arányt
jelent. Ezzel a zselízi körzeti kapitányság a
járásban a legeredményesebb a felderítettségi mutatókat illetően. A 91 törvénysértés
közül 18 esetben történt erőszakos bűncselekmény, 13 tettnél derült fény az elkövetők
kilétére (72,22%), 33 vagyon elleni bűncselekmény történt (17 felderítve, ami 51,52%),
15 betörést (4 felderítve – 26,67%) és 6 lakásbetörést jelentettek be (2 eset felderítve).
11 gazdasági bűntett ügyében indult nyomozás, 3 esetben eredményesen. Az év elejétől
április 28-ig 13 ittas vezetőt tartóztattak fel a
rendőrök, közülük 7 kerékpáros és 6 autóvezetőt. Az első félévben 295 esetben róttak ki
pénzbüntetést (95-tel kevesebbet, mint 2005
hasonló időszakában), amelyekkel a lakosság összesen 225 800 koronát fizetett be az
államkasszába (ami 30 700 koronával több,
mint a tavalyi év hasonló időszakában volt).
(ec)

lázadás ellenére is fenn tudta tartani uralmát.
Ez az egyszemélyi irányítás azonban, ha
igyekezett is magának a nép körében tömegbázist teremteni, elsősorban mégis egy zsoldos
hadseregre támaszkodó katonai diktatúra volt,
mely nemcsak gátlástalan hízelgőit, hanem
– mint ugyancsak minden zsarnokság – merész ellenfeleit is megteremtette.
S ha az ellenfelek erősek voltak, Damoklész
kardjaként fenyegették a zsarnokot.
Feldolgozta: Dr. Nyustyin Ferenc
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Pályázat a legszebb kiskert, lakóházkörnyék
és balkon cím elnyeréséért

Zselíz város bérbe adja

Zselíz-Belváros területi bizottsága az életkörnyezet javítása, a városkép szépítése érdekében ismét meghirdeti a legszebb lakókörnyezetért kiírt verseny III.
évadját.
Pályázati szempontok: általános állapot, tisztaság, ötletesség, esztétikai megoldás
A versenyt a területi bizottság őszi ülésén értékeli ki a bizottság tagjaiból és környezetvédelmi szakemberekből álló zsűri.
Az eredményeket a városi hirdetőtáblán és a helyi sajtóban közöljük.
2006-ban a fenti szempontok szerint történik a pályázat elbírálása, a feltételek a
jövőben változhatnak.
Zselíz-Belváros területi bizottsága továbbá felhívja a lakosok figyelmét, hogy
szívesen fogad bármilyen ötletet, kezdeményezést, javaslatot városunk társadalmi és természeti környezetének javítására. Kezdeményezéseiket a bizottság
tagjaival a következő címeken közölhetik:
Dr. Šebők Karol – elnök, körzeti orvosi rendelő, Komenský u. 8, 036/7711696
Mihók Ilona – Hurban u. 22
Marta Luptáková, F. Kráľ u. 17
Magdaléna Mikešová, Jilemnický u. 10
Félix Béla, Dózsa u. 16
Ábel Gábor, Hviezdoslav u. 41
Bócz Mária, Schubert u.
Beníková Jana, Ľ. Štúr u. 11

és autókempinget.

A városi rendőrség üdvözölné a polgárőrök segítségét,
hiányzik a törvényi alap és az érdeklődés
Hosszú ideje tapasztalható, hogy a városi képviselők igyekeznének javítani a városi
rendőrség munkáján. A költségvetési korlátok miatt azonban nem lehetséges újabb
rendőröket felvenni, a jelenlegi állomány
viszont nem képes állandó szolgálatot biztosítani a városban. Mindezek ellenére különböző igyekezetek észlelhetők a rendőri munkakörülmények javítására. Egy időben arról
volt szó, hogy a városi rendőrök kerékpáron
teljesítenek majd szolgálatot, legutóbb – az
egyik téli önkormányzati testületi ülésen
– képviselői javaslatra Hanula Imre rendőrparancsnok azt a feladatot kapta, hogy
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehetne polgárőri segítséget biztosítani a városi rendőrségnek, hasonlóan, ahogy az állami

rendőrség esetében működik. A törvényi
keretek vizsgálata során kiderült, hogy a
polgárőrök a rendfenntartó, a közlekedési és
a határrendészeti erők mellett teljesíthetnek
szolgálatot, tehát kizárólag a városi rendőrség mellett nem, hacsak nincs jelen az
állami rendőrség képviselője. Ugyanakkor
a városi rendőrparancsnok üdvözölné a
polgárőri segítséget, ám ez ezentúl is csak
közös járőrözést jelentene. Ebben a város élvezi a körzeti rendőrkapitány, Stugel László
mérnök őrnagy támogatását, aki azonban
többször sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy
Zselízen nincs érdeklődés a polgárőri szolgálat iránt. Emiatt a múltban is a környező
falvakból kellett segítséget hívni különböző
városi rendezvények biztosításához. (ek)

Eltűnt személy után kutat a rendőrség

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az 1951. július 7-én született, néhány napja ismeretlen helyen tartózkodó Nagy Irén keresésében. A keresett személy 2006. április 25-én délelőtt 11.00 órakor garamsallói családi házuk kertjéből – fejfájásra panaszkodva – felment
a házba. Édesanyja 13.00 óra körül ért be, és sehol sem találta. Aznap
15.30 órakor a helybéliek egy csoportja indult keresésére a környéken, de eredménytelenül. Másnap a rendőri szervek mentőkutyák,
helikopter, életmentők és helybéli önkéntesek segítségével kutatott az
eltűnt személy után, de nem találtak használható nyomot.
Az eltűnt leírása: 170 cm magas, vékony testalkatú, kék szemű,
haja bordó, vállig érő, hullámos.
Öltözékének leírása: piros, hosszú ujjú trikó, piros melegítőnadrág, fehér papucs.
Amennyiben bárkinek tudomása lenne a keresett személy tartózkodási helyéről, kérjük,
jelezze a legközelebbi rendőrkapitányságon.

a városi fürdőt
Az érdeklődők
a városi hivatalban kapnak
bővebb tájékoztatást.

Rendőrségi hírek

A rendőrség gyorsított vizsgálati eljárást
végző zselízi csoportja vádat emelt egy 16 és
egy 17 éves fiatal férfi ellen, akik január 16-án
betörtek egy nagysallói iparcikk-szaküzletbe.
A boltból különféle szerszámokat, zsebszámológépet és elemeket tulajdonítottak el 5125
korona értékben. Az elkövetők kilétére a lévai
bűnügyi rendőrség dolgozói derítettek fényt.
Március 24-én ismeretlen tettes tört be a zselízi Sznf utcai textil- és elektronikai szaküzletbe, ahonnan eltulajdonította a regisztrációs
pénztárgépet. A tulajdonosnak 16 500 koronás
kárt okozott.
Március 27-ről 28-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes Nagysallón elvágta a nyilvános telefonvezetéket, és eltulajdonított kb. 9 méternyi
800-eres kábelt. A Slovak Telekomnak tettével
10 000 koronás kárt okozott.
Március 31-én éjszaka ismeretlen tettes tört
be egy mikolai családi házba. A betörő 7 festményt és 2 kínai kerámiavázát tulajdonított el,
amivel a tulajdonosnak 110 000 koronás kárt
okozott.
Óvatlanságára fizetett rá egy 75 éves lekéri nő,
akihez április 3-án két ismeretlen állított be
azzal az ürüggyel, hogy a telekkönyvi hivatal
munkatársai, és 2500 korona pénzügyi viszszatérítést hoztak neki. Ezután elterelték a nő
figyelmét, és hálószobai szerkényéből 80 000
korona készpénzt tulajdonítottak el.
Április 4-én röviddel éjfél után három 32 és 39
év közötti elkövető átugrotta a Kovacs Agro
vállalat helyi telepének kerítését, és a záratlan
raktárból 2 zsák zabot és 6 zsák búzát tulajdonított el 2300 korona értékben. A tetteseket
akkor fogták el az éppen arra haladó zselízi
rendőrjárőrök, amikor a zsákokat járműre rakták. Az elkövetők ellen lopás vádjával indult
eljárás.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a rendőrség
zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta
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Anyai angyalszárnyak
Tudnivaló, hogy május havának első vasárnapja az anyák napja. Manapság sokféle napot
emlegetünk: a pedagógusok napjától a tűzoltók
napjáig. Mi több, egy korszakalkotó, kitalált
nap is van, a bolondok napja, április 1-jén. Ám
régebben az anyák napja bizony előkelő helyen
volt az emléknapok között. Szépen mondja Viktor
Hugo: „az anyákban van valami, ami alatta marad és fölébe emelkedik a józan észnek. Az anyának
ösztöne van. A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, vezérli tetteit.”

Munkalehetőséget és parkolóhelyet teremt a Lidl
2.old.→

Dr. Šebők kihirdette a legszebb lakókörnyezetért kiírt pályázat III. évadját, és tájékoztatta a jelenlevőket a verseny feltételeiről.
A vitában szó volt arról, hogy a városban
szüksége lenne egy présre a műanyag PET
flakonokra, a szociális hivatal felé vezető
járda építésére, a parki hidak javítására, az
illegális hulladéklerakatok felszámolására, a
VÚB és az adóhivatal előtti parkolóhelyek
bővítésére, akadálymentesítésre, a tavaszi
– szerves – hulladék elhelyezésének megoldására valamint az apróbb szolgáltatások
megtartására.
Dr. Šebők elnök azzal az információval
zárta az ülést, hogy a szép lakókörnyezetért
kiírt pályázatot a bizottság őszi lakossági
ülésén értékelik ki, amely egyben az utolsó
lesz ebben a választási időszakban. (šh)

Igen, az anya szó magára vonja az élet
minden szép fényét. Az anya nem egyszerű
asszony. Más is szeret, ám ő egész szívét
adja nekünk. A szívét tette oda a küszöbre,
ő kötözte be sebeinket, ő fogta pártunkat, ha
valaki bántott. Minden anyának van egy korsó könnye, mint Ibsen darabjában Helgának.
Igaz, az anyai szeretet terhet nem érez, az ő
szeretete nem apad a hálátlanság sebei alatt
sem, az ő szeretete viszonzást nem vár.
Sokszor nem értik az emberek, hogy

A művészeti alapiskola sikerei és készülő rendezvényei
A zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola tanulói kimagasló eredményeinek köszönhetően továbbra is sorra szerzi
a megtisztelő helyezéseket különféle versenyeken. Annak ellenére, hogy tavaly több
rendkívül tehetségesnek ítélt és sikeres
végzős növendéke is elbúcsúzott az iskolától, új tehetségek tűnnek fel, akik nívós versenyeken bizonyítják, hogy méltón lépnek
sikeres elődeik nyomdokaiba. Április elején
Luky Zsanett, Németh Veronika és Majtán
Krisztina bronzsávos minősítést szerzett a
Schneiderova Trnava elnevezésű országos
versenyen, ahol a vonós kamarazenekarok
1. kategóriájában szerepeltek.
A képzőművészeti szak tanulója, Sándor
Ildikó a 2. helyet szerezte meg az Európa
az iskolában elnevezésű nemzetközi verseny járási fordulójában, és továbbjutott az
országos fordulóba. Az űr gyermekszemmel

A szabályt erősítő kivétel
A demokráciát általában olyan társadalmi
rendszernek ismerjük, amely biztosítja a gazdasági sikerességet. Az újkori történelemben azonban
van egy kivétel, amely erősíti ezt a szabályt.
James Bartholomew Szociális állam, amelyben
élünk c. könyvében Hong-Kong példáját hozza
fel, amikor azt állítja, hogy a demokrácia nem az
egyedüli út egy ország gazdasági virágzása felé.
A demokrácia egyik alappillére a választójog,
és Hong-Kong lakosai a 20. század második felében aligha dobtak szavazócédulát valamilyen
urnába. Ehelyett ebben az időszakban a John
Cowperthwaite (1915–2006) által képviselt távoli
és érdektelen bürokrácia vezérelte e brit kolóniát.
Mégis e volt gyarmat hosszú távon a világ fejlett
országainak élvonalához tartozik a vállalkozási és
gazdasági szabadság tekintetében.
John Cowperthwaite 1961-ben érkezett
Hong-Kongba mint a pénzügyminisztérium
szolgálatában álló állami alkalmazott. Ez a
nyers skót pragmatikus tisztviselő volt, akire
ráruházták a felelősséget Hont-Kong mindenféle
gazdasági ügyeiért, több millió szegény ember
gazdaságáért.
Az egy főre eső termelés 1/5-e volt a nagybritanniai mutatónak. A helyzetet a Kínából
állandóan áramló menekültek milliói nehezítették. Ez a gyarmat kis területen feküdt, nem volt
semmilyen természeti kincse, kevés ivóvízzel
rendelkezett és élelmiszer-importra szorult. Volt

teljesen elhagyatott gyermekek milyen
rendes emberekké nőnek fel. Bizony ez így
van. Minden tettünk mögött megtalálható
az édesanya. Az ő szeretete túléli az élőket – oltalmaz, irányít akkor is, amikor a
sírhant már besüppedt alatta… hiszen egy
édesanya a túloldalról is integet. Igen, nézz
fel az égre, a csillagok között ott fogod találni az ő szemét! Továbbra is vitathatatlan
tény: minden anya hős.
Szalay János

viszont egy nagy előnye, írja James Bartholomew, nem volt demokratikus társadalmi rendszere.
Otthon, Angliában, magyarázta, abban az
időben a kormányt teljesen lefoglalta a választópolgárokért vívott küzdelem. Hogy megfeleljen
a tömegeknek, minél szélesebb körű szociális
programokat indított, aminek következtében
adót kellett emelnie. És pénzelni kellett a háborúkat. A 70-es évek elején Nagy-Britannia gazdaságilag csaknem összeomlott, a Nemzetközi
Valutaalaphoz fordult hitelért.
Ezalatt Hong-Kongban Cowperthwaite
úr ellenállt mindenféle brit példa utánzására
irányuló nyomásnak. Elutasította a szociális
programokat, mert amellett, hogy a gyarmat
nagyon szegény volt, tudta, hogy nem várhat
segítséget az anyaországtól. Mint a szabad piac
híve a „pozitív be nem avatkozás” jelszavát
gyakorolta a kormány részéről. Meg volt róla
győződve, hogy a kormánynak nem szabad beavatkoznia a piacba. Az adót 15%-on tartotta, és
csupán a jövedelemadót érvényesítette. A tehetősek nem fizettek magasabb százalékban, mint
a középső réteg, más adóforma nem létezett,
sem további korlátozás és reguláció. Csak kevés
szociális program indult. Amikor a középréteg
új lakásokat és házakat akart, hagyta, hogy saját
pénzen építsenek. Amikor a gazdag vállalkozók
kitalálták, hogy alagutat kellene építeni az öböl

elnevezésű országos verseny XXI. évfolyamának lévai járási fordulójában a zselízi
művészeti alapiskola másik tanulója volt
sikeres. Tomek Szandra az 1. helyen végzett, és bejutott az országos döntőbe, míg
Víg Viktor 3. lett. Mindannyiuknak gratulálunk.
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola
a következő hetekben több rendezvényt
szervez:
– május 25-én az iskola épületében kerül
sor a végzősök koncertjére, valamint a képzőművészeti szak végzőseinek vizsgamunkáiból összeállított kiállítás megnyitójára
– május 31-én aszfaltrajz-versenyt tartanak
az iskola udvarán,
– a képzőművészeti szak tanulói június
23–25-én képzőművészeti táborban vesznek részt Ipolyszakálloson.
(ik), foto: Horváth Géza

alatt, hagyta, hogy saját tőkéből finanszírozzák a
beruházást. A közpénzek különféle kölcsönökkel
való terhelését megengedhetetlennek tartotta.
Ennek eredményeként Hong-Kong fejlődni
kezdett. A gyarmat gazdasági növekedése ebben
az időben az anyaország két-háromszorosát is elérte. 1992-ben Hong-Kong termelése megelőzte
Nagy-Britanniáét – a gyarmat olyan gazdag lett,
mint az anyaország. Hong-Kong nemzetközi
kereskedelmi központtá, és a bolygó egyik leggyorsabban növekedő gazdaságává vált.
A hong-kongi gazdasági csoda más
államokra is hatással volt. Margaret Thatcher miniszterelnök számára világítótorony
volt azon az úton, amelyen a valaha sikeres
országát akarta kivezetni a szociális degenerációból. Számára a kommunista Kína keserű
példát szolgáltatott arra, hogy a szocializmus a
történelem zsákutcája. A kapitalizmus életrevalósága leginkább a példákon illusztrálható. És mi
lehetett kifejezőbb példa egy milliárdnyi embert
rabszolgasorsban tartó társadalom számára, mint
a szabadság és siker egy virágzó szigete a közvetlen szomszédságban?!
Kína számára a hong-kongi siker kihívás,
amelyre igyekszik válaszolni. Ezt a mozgósítást tartják az idén január 21-én elhunyt John
Cowperthwaite legnagyobb hozzájárulásának az
emberiség fejődéséhez.
Norbert PAUL,
független elemző, NYSE, NASD

2
Válasz a város hivatalos álláspontjára a kórház bezárásával kapcsolatban, amely Zselízi
Hírmondó 2006 márciusi számának mellékleteként jelent meg
A fenti cím alatt megjelent vélemény elolvasása után kénytelenek vagyunk ismételten reagálni a
dr. Nagy Géza polgármester által felhozott állításokra és féligazságokra.
A szerző arról ír, hogy miképp került a kórház
a 416/2001 sz. törvény értelmében az államtól a
város tulajdonába. Azt próbálja éreztetni, hogy
polgármesterként nem tehetett semmit, hiszen az
előző választási időszakban a képviselő-testület a
23/2001 sz. határozatban jóváhagyta a kórház város általi átvételét. Az előző testület beleegyezése
a törvény szerint nem mérvadó. Az, hogy a polgármester csak 2004. november 9-én írta alá az átruházási jegyzőkönyvet, amivel kétéves vákuumot
teremtett a város által alapított „állami hozzájárulással működő vállalatban”, olyan jogi baklövés,
amin egy kezdő jogász is csak mosolyogna. Az
ekképpen meghatározott szervezetben nehéz
volt problémamegoldó lépéseket végrehajtani,
amelyeknek köszönhetően nagyobb hatékonyságot és pénzügyi stabilitást lehetett volna elérni.
Olyan lépések, mint az elöljárónő kiküldése és
megbízása a szervezet vezetésével, különféle,
részben városi tulajdonú társaságok alapítása a
kórház eladása és rendbehozása érdekében, valamint a gyakori igazgatóváltás vezettek a jelenlegi
állapothoz, mégpedig az 578/2004 sz. törvény
szerint a kórház ideiglenes bezárásához. A felelősség áthárítása azokra, akik mindvégig igyekeztek
biztosítani az egészségügyi ellátást a hozzá nem
értés és a problémában való járatlanság jele és az
alapító felelősségének tagadása.

Szerintünk nem helyénvaló az az állítása,
hogy Mgr. Kúdelát többszöri kötelességszegés
miatt kellett leváltani. Előző írásunkban állításainkat releváns tényekkel támasztottuk alá.
Felrótta neki, hogy nem dolgozott ki egy működtetési tervet, habár 2005. szeptember 1-jétől volt
az igazgatói székben, miközben 2005. november
2-án egy munkaértekezleten a polgármester arról
próbálta meggyőzni a kórház vezetőségét, hogy
a Sanamed Plus Kft. átveszi az intézményt annak
ellenére, hogy elveszítette az engedélyét. Felrótta
neki, hogy nem tárgyalt az energiaszolgáltatókkal,
miközben a polgármester által kiegyezett törlesztési határidőnapló szerint járt el, és ez szerintünk
szintén nem helyénvaló, sőt, nevetséges. Nem kell
kommentálni azt az állítást sem, hogy Mgr. Kúdela
nem tudta elérni az Általános Egészségbiztosító
általi szerződésbontás visszavonását, miközben a
biztosító regionális igazgatója már 2005. augusztus 15-én levélben figyelmeztette a polgármestert,
hogy felmondja a kórházzal kötött szerződést. Mgr.
Igor Kúdela és MUDr. Jana Bezáková tárgyalásairól már tettünk említést korábbi írásunkban, mindketten azt állítják, hogy ha a város nem küldi ki az
elöljárónőt a döntő tárgyalásra, minden bizonnyal
elérték volna a szerződésbontás visszavonását vagy
egy új szerződés aláírását.
A közhasznú társaság előkészítésének projektumát városunk polgármestere úgy értelmezte, hogy
a kórház további működtetésének projektuma nem
lett kidolgozva. Ez nyilván képet ad arról, milyen
volt a helyzetismerete az adott problémában. Mi is

Ki tehát a felelős a kialakult helyzetért?
Erről Csicsman Diana, a városi hivatal
elöljárórja fejtette ki a véleményét.
Azt mondják, hogy döntéseink helyességét
csak a jövő igazolja.
A polgárok mindig érdekeik és szükségleteik érdekében reagálnak, ezek közé tartozott
az egészségügyi ellátás is a zselízi kórházban.
A fenti írás averziót vált ki a polgárokban az
önkormányzat munkája iránt. Azonban a város
lakosainak negatív megítélése ellenére rá kell
mutatnunk egy fontos tényre, mégpedig arra,
hogy az önkormányzat feladatait a törvény
szabja meg, amely szabályozza terjedelmüket,
a felelősöket és a megvalósításhoz szükséges
eszközöket. A zselízi kórház önálló jog-

alanyisággal működött és működik. Ez azt
jelenti, hogy saját végrehajtó szerve – igazgatója
– irányítja tevékenységét. A kórházat soha sem
irányították a képviselők, a polgármester, sem
a városi hivatal elöljárója. A polgárok ismerik
a kórház múltját, amely a múlt század kilencvenes éveit megelőzően élte fénykorát. Az akkori egészségügyi ellátásról csupa jót hallani.
Nem az én feladatom értékelni a közelmúltban
nyújtott egészségügyi ellátás nívóját, csupán
megállapíthatom, hogy 2003 után nem biztosítottak forrásokat a gyógyszerekre és a műszaki
szolgáltatásokra, és 2005 második felében a
szolgáltatások személyi feltételei is elégtelennek bizonyultak a kórház működésének fenn-

tanúi voltunk a lakosság kritikus véleménynyilvánításainak, amelyek azonban nem ellenünk, hanem
a város vezetősége ellen irányultak.
Ahogy a márciusi írásunkban tényekkel alátámasztva leírtuk az aktuális állapotot, még ugyanabban a számban elolvashattuk a polgármester által
írt hivatalos álláspontot, amelyben a decemberben
lemondó főorvosokat okolja a kialakult helyzetért.
Nyíltan kijelentjük: nem érzünk felelősséget azért,
hogy a zselízi kórház sorsa így alakult. Lemondásunkat akkor nyújtottuk be, amikor leváltották az
igazgatót, akiben a kórház lehetséges megmentőjét
láttuk, a páciensek érdekében, akiknek a legnagyobb szükségük van a kórházra, és akikről minden városi munkahelyen megfeledkeznek.
Sem a főorvosok, sem a kórház más vezető
dolgozói nem tudták a városi vezetés kórházzal
kapcsolatos lépéseit befolyásolni. Mivel ismertük
a helyzetet, csak rossz sejtésünk volt. Sajnos most,
március végén már tudjuk, hogy balsejtésünk beteljesült. A város minden kórházzal kapcsolatos
igyekezete totális csőddel végződött, ahogy ezt
mindannyian tudjuk, városunkban és a környéken
is. Ki lesz ezért a felelős?
Mgr. Igor Kúdela, MUDr. Jana Bezáková,
MUDr. Katarína Šebőková, Ing. Judita
Demianová
Szerkesztőségünk befejezettnek tekinti ezt a párbeszédet. Hacsak nem
merülnek fel újabb körülmények a
zselízi kórház utóbbi időszakának
értékelésére, a továbbiakban nem
biztosít teret a vita folytatására.
tartásához. (A vezető alkalmazottak – az egyes
osztályok vezetői – lemondtak tisztségükről.)
A tevékenységet ideiglenesen beszüntették.
Mi vezetett ide, és ki a felelős?
Az egészségügyi reform Szlovákiában egy
lehetőséget biztosított. Lehetőséget a kórház
további fennmaradására. Ugyanakkor ez a reform dzsungeltörvényeken alapult. Ilyen feltételek mellett a kórházunk nem tudott fennmaradni. Meggyőződésem, hogy mindkét félnek:
a kórház vezetésének (tehát a főorvosoknak) és
az önkormányzatnak is van bizonyos felelőssége a kórház bezárásában.
(sz)

Munkalehetőséget és parkolóhelyet teremt a Lidl
Március 30-án tartották a Zselíz-Belváros
területi bizottság aktuális tavaszi lakossági
ülését, amelyet a bizottság elnöke, dr. Šebők
vezetett. Szívélyesen üdvözölte a városi nyilvánosságot képviselő 4 érdeklődőt, a város
polgármesterét, majd az 5-tagú bizottság megkezdte a tárgyalást.
Bevezetőben a résztvevők megismerkedtek a programpontokkal és a korábbi üléseken született határozatok teljesítéséről szóló
beszámolóval, amelyhez a polgármester adott
bővebb magyarázatot. Szó volt a játszóterekről
– egy ilyen a szabadidőközpont mellett létesül,
és májusban az egyik bizottságban tárgyalják
a Hviezdoslav utcai játszótér üzemeltetésének

tervét. További témák is felmerültek:
– új autóbuszmegállók telepítése (a városban a
szódói és mikolai megállóktól eltérőt állítanak
fel, de a lehetőségeket a városi költségvetés
korlátozza),
– a temetők teljes bekerítése – mindeddig
nem valósult meg, sem a mikolai és szódói
halottasházhoz vezető bekötőutak építése,
amelyeknél az eredetileg kalkulált kiadások
túllépé-sével számolnak,
– garázsépítések – az eredeti elképzelés (a Štúr
utcában) kivitelezhetetlennek bizonyult, lehetőségek mutatkoznak a Béke utcában, néhány
engedélyt adott ki a város a Sládkovič utcában,

– az információs táblák felállítása belátható
időn belül megtörténik,
– tervben van további Sznf utcai parkolóhelyek kialakítása, új parkolóhelyeket (96) tartalmaz a Lidl projektterve is,
– munkalehetőségek – 30 új munkahelyet
teremt a Lidl, további tárgyalások folynak,
amelyek eredményéről áprilisban lehet többet
tudni.
A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket
a városfejlesztési terv teljesítéséről a 2003–
2005-ös időszakban, a kórház helyzetéről, a
hulladéklerakat bezárása után kialakult helyzetről és a Vepos új feladatairól.
→3.old.
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Tájékoztató Zselíz városközponti övezetének területrendezési terveiről

Egyelőre üresen áll a zselízi fürdő és kemping, miután a volt bérlő, a helyi SMP vállalat
felmondta a bérleti szerződést. A város új üzemeltetőt keres.
Foto: (ek)

A kórház vételárának átutalása megint késik,
a képviselő-testület várakozik
Rendkívüli várakozás előzte meg a
városi képviselő-testület 39. rendkívüli
ülését, elsősorban az egészségügy további sorsát illetően. A kórház megvásárlása iránt érdeklődő zselízi Bioplyn
Kft. képviselője, Kalmár László az ülés
bevezetőjeként elmagyarázta a képviselőknek, miért nem sikerült időben kifizetni a kórház vételárát. Kalmár szerint a vételárat egy liechtensteini cég
utalta át Magyarországra, ahol bizonyos
nemzetközi egyezmények miatt a pénzt
a hatóságok lefoglalták. A kft. képviselője kijelentette, hogy a vételárat 15
napon belül átutalja a város számlájára
(ez április 15-ig nem történt meg). A
képviselők az kórházi adósságrendezés
más lehetőségeit is vizsgálták. A városi
hivatal pénzügyi osztályának vezetője
szerint határidő utáni kötelezettségek
kielégítésére hitelt csak kényszerfelügyelet alatt lehet felvenni. Csicsman
Diana városházi elöljáró szerint ingatlaneladással lehetne előteremteni a
pénzt, mivel a város csak bizonyos határig terjedő hitelterhet képes elviselni.
Az ülésen elhangzott, hogy a kórház
megmaradt 8 alkalmazottja a városhá-

zán végzi munkáját. A polgármester
bejelentette, hogy rövidesen felveszi a
kapcsolatot a kórház hitelezőivel, hogy
törlesztési határidőkben egyezzen meg
velük. A testület tudomásul vette a kórház eladásáról elhangzott tájékoztatót.
Ezután a Nausika Kft. kérvényével foglalkoztak a képviselők, amely a kórházi
laboratórium felszerelésének megvásárlására irányuló kérvényt nyújtott be, de
ezt az ülésen módosította: előbb bérbe
vennék a felszerelést, és csak később
vásárolnák meg. Ennek eredményeként
a laboratóriumi vizsgálatokat helyben, a
rendelőközpontban végeznék. A városatyák utasítást adtak a bérleti szerződés
kidolgozására és a bérleti díj megszabására. A testület tárgyalt a fürdő és kemping volt üzemeltetője – a helyi SMP
vállalat – kérvényéről, amely a bérleti
viszony ideje alatt megtörtént befektetések értékét igényli vissza a várostól.
A cég 2000-ben vette bérbe a területet.
Bár az eredeti szerződés tartalmaz olyan
kikötést, miszerint a bérlő nem igényelheti vissza a befektetések értékét,
2004. november 30-án született egy
kiegészítés, amely lehetővé teszi ezt. A

Zselízi város az 1976/50 sz. törvény 19. § b) bekezdése szerint, a
későbbi területrendezési és építésügyi
kiegészítések értelmében tájékoztatja a
nyilvánosságot, hogy 2006. április 4-én
megkezdte a városközponti övezet területrendezési tervének elkészítését.
A területrendezési dokumentáció
kidolgozója Pavel Bakonyi építészmérnök.
A városközponti övezet területrendezési
tervének célja, hogy a város olyan területrendezési dokumentációval rendelkezzen,
amely támpontot ad a az adott terület
elemeinek térbeli harmonizálására, a
terület funkcionális kihasználására a
fenntartható fejlődés érdekében.
A városközponti övezet rendezési
terve a következő utcákkal határolt területre készül el: az Sznf utca a főtértől
a Vásár utcáig, a Béke utca a főtértől a
kultúrházig, a Komenský utca a Béke
utcától a Schubert utcáig, a Szoroska,
az Új utca, a Petőfi utca, a Schubert utca
a Szoroskától a stadionig, a Piac utca, a
Posta és a Sládkovič utca része, a Szent
Jakab tér, a Jilemnický utca, a Vásár, a
Mező, a Sacher és a Kherndl utca része.
Dr. Nagy Géza, polgármester
képviselők határozatának értelmében a
városi hivatal kivizsgálja a kérvény és
a szerződés-kiegészítés megalapozottságát, és egyeztet a város jogászával
ez ügyben. A t e s t ü l e t h a t á r o z o t t a r r ó l ,
hogy az adóosztály vezetője és a Vepos
igazgatója dolgozzon ki egy javaslatot
a lakossági apró építkezési törmelék
hulladékként történő elhelyezésére, és
intézkedéseket az illegális hulladéklerakatok felszámolására, ill. őjak keletkezésének megakadályozására. Foglalkozott annak lehetőségével is, hogy
a Komenský utcai sebességkorlátozás
csak a megalapozott időszakban, bizonyos napszakokban legyen érvényes, de
végső döntés ez ügyben nem született.
(ek)

