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Mesiac knihy

Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci – pedagógovia, psychológovia
i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách získané v detstve, úroveň vzdelania rodičov a sociálne
podmienky rodín. Prieskumy odhaľujú
závažnú skutočnosť – tretina domácností vôbec nemá knihy. Tento spoločenský
problém knihovníci nevyriešia, súvisí to
s ekonomickými a sociálnymi problémami.
Aj keď pokles v čítaní krásnej literatúry
je všeobecný, vzrastá záujem o odbornú
literatúru – ľudia sa musia vzdelávať, aj
v cudzích jazykoch, aby stačili vyhovieť
požiadavkám doby.
Knižnice zabezpečujú rozširovanie
vzdelania občanom už aj pomocou internetu, reprografických služieb. Aktivity rozvíjajú i pomocou podujatí s knihou, ako je to
aj v našej Mestskej knižnici.
Dnes sa vyskytujú u detí aj mnohé
problémy s čítaním, spôsobené vývojovými
poruchami. Naučiť sa čítať je pre dieťa
s poruchou čítania veľký problém. Pri jeho
riešení dieťaťu okrem rodiča a pedagóga
môže pomôcť aj knihovník. Dlhé roky spolupracujeme s miestnymi školami. Krásna
literatúra má silu vplývať na vnútorné cítenie čitateľa a formuje jeho emocionálne
a mravné hodnoty, kým odborná literatúra
vzdeláva. 1. marec je dňom otvorených
dverí aj v našej knižnici. Zároveň ním otvoríme Mesiac knihy. Kniha, ako aj čítanie
„nemôže zahynúť“. Preto má zmysel naďalej pripravovať aktivity, ktorými priblížime čitateľovi literatúru a naše služby bez
rozdielu veku a spoločenského postavenia.
Je na ľuďoch, aby tieto služby využívali vo
svoj prospech.
M. Dávidová, MsK
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spravodajca
Obciansky mesacník

V želiezovských priestoroch SES začnú výrobu Lužické strojárne

Petr Kučera (na snímke vpravo), predstaviteľ akciovej spoločnosti Lužické
strojárne, zvolal v polovici februára verejnú schôdzu občanov v Dome kultúry, kde
informoval o zámere spoločnosti obnoviť
strojársku výrobu v Želiezovciach. Ako
uviedol, rokovania s vedením podniku
SES Tlmače pokročili do takej miery, že
v priebehu niekoľkých dní či týždňov by
mohli podpísať kúpno-predajnú zmluvu.
Spoločnosť už vlani v septembri avizovala svoj záujem o odkúpenie malej haly
v Želiezovciach a naštartovanie výroby.
Odvtedy prebiehali rokovania s vedením
SES Tlmače o predaji haly, neskôr prejavili záujem aj o odkúpenie veľkej haly.

O nemocnicu sa zaujímali dve spoločnosti
V polovici februára sa na 38. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Želiezovciach poslanci
zaoberali ponukou dvoch spoločností na
odkúpenie želiezovskej nemocnice. Popri
ponuke Bioplyn s.r.o. bola na programe aj
žiadosť spoločnosti Lekáreň Tilia, s.r.o, avšak
na schôdzi primátor informoval poslancov, že
posledne menovaná spoločnosť svoju žiadosť
pred začiatkom zasadnutia stiahla. Na začiatku
rokovania MsZ zrušilo svoje uznesenie, podľa
ktorého sa vo veci prevzatia nemocnice bude
rokovať len so spoločnosťou Unipharma. Na
schôdzi bol prítomní aj zástupca firmy Bio-

cena: 6,- Sk

plyn László Kalmár, ktorý v krátkosti zhrnul
krátkodobý i dlhodobý investičný zámer
svojej spoločnosti. Spoločnosť Bioplyn sa
zaviazala, že do 2. marca zaplatí kúpnu cenu
za objekty nemocnice vo výške 35 miliónov
Sk v jednej čiastke. Základnú starostlivosť
chce obmedziť na asi 40 postelí a vybudovať
oddelenie reumatológie, aj pre zahraničných
pacientov zo Západnej Európy. L. Kalmár na
schôdzi informoval, že má skúsenosti s rekonštrukciou jednej maďarskej nemocnice a so
sprostredkovaním zahraničných pacientov do
Maďarska.
→2. str.

Lužické strojárne viedli rokovania aj
s Ministerstvom hospodárstva SR o štátnej pomoci tejto investícii a so zahraničnými odberateľmi o objednávkach. Ako P.
Kučera konštatoval, štátna pomoc dodnes
nie je realitou, spoločnosť sa však dohodla s domácou bankou o prefinancovaní
investície v Želiezovciach. Ako uviedol,
domáci investori zatiaľ márne čakajú na
rovnoprávne zaobchádzanie pri podpore
tvorby nových pracovných miest, nedostáva sa im štátnej pomoci, ako zahraničn7m
spoločnostiam. Firma plánuje zrealizovať
v Želiezovciach investíciu v hodnote 500
miliónov korún. Už má podpísané kontrakty s holandskými, belgickými a českými odberateľmi za 160 miliónov Sk na
tento rok. Do konca roka má zamestnať
asi 200 zamestnancov, tento počet plánuje v budúcom roku zvýšiť až na 450.
P. Kučera uviedol: záujemcovia o prácu
v novom podniku si môžu podať žiadosti
na adrese bývalých SES TVP, kde majú
Lužické strojárne zaregistrovanú adresu.
Prví pracovníci môžu podľa odhadov nastúpiť v apríli. Podnik bude vyrábať v prvom rade na vývoz; v malej hale ozubené
kolesá, čapy, hriadele, presné strojárenské
súčiastky pre spracovateľské stroje najmä
v automobilovom priemysle, vo veľkej
hale sa budú vyrábať zariadenia pre ťažké
strojárstvo.
(ck)
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O nemocnicu sa zaujímali dve spoločnosti
→ str. 1
Ihneď po prevzatí sa v nemocnici má uskutočniť rozsiahla rekonštrukcia elektrických rozvodov, vodovodného systému a kúrenia. Má
sa pristavať strecha, v podkroví budú zriadené
centrá vykurovania a klimatizácie. Komplexne sa obnoví prístrojové zariadenie inštitúcie,
ktoré bude dovezené zo zahraničia. Moderný
monitorovací systém pre zdravotné sestry má
vyhovovať aj najprísnejším požiadavkám.
V suteréne bude zriadené diagnostické centrum a moderné laboratórium. Reumatológia
s liečebným domom má využívať geotermálnu
vodu nachádzajúcu sa na území mesta, v záujme toho chce podnik odkúpiť aj mestský park
a areál bývalých Štátnych majetkov, kde by sa
neskôr mal zriadiť akvapark a bioelektráreň.
Súčasťou projektu je rekonštrukcia a rozsiahle

využitie nemocničnej kuchyne a práčovne aj
pre verejnosť. Na realizáciu týchto zámerov
bude spoločnosť potrebovať zamestnať bývalých pracovníkov NsP, ak sa plány naplnia,
nemocnica by mala zamestnávať dvakrát viac
osôb, ako pred jej zatvorením. Konzultant riaditeľa nemocnice Ladislav Pokorný upozornil
na fakt, že nemocnicu treba sprevádzkovať do
júna tohto roka, inak bude vyradená zo siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. L.
Kalmár vyhlásil, že akonáhle objekt prejde
do majetku jeho spoločnosti, v zrýchlenom
tempe sa začne rekonštrukcia budov a bude
iniciovať rokovania s kompetentnými úradmi
o otvorení nemocnice. Zastupiteľstvo vzalo na
vedomie odstúpenie Lekárne Tilia a schválilo
kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou Bioplyn.
(ik)

Certifikát kvality do hronovskej nemocnice
Psychiatrickej nemocnici (PN) v Hronovciach, ako vôbec prvej psychiatrickej
nemocnici na Slovensku, bol priznaný certifikát kvality podľa systému ISO 9001:
2000. Certifikát bol slávnostne odovzdaný
3. februára v priestoroch PN Hronovce
za účasti asi stovky hostí a pracovníkov
inštitúcie. Na podujatie prijali pozvanie
zástupcovia partnerských inštitúcií, Ministerstva zdravotníctva SR, spoločnosti
Emark s.r.o., ktorá spolupracovala s nemocnicou pri prípave na audit manažérstva
kvality a certifikačnej autority, spoločnosti RW TÜV. Účastníkov pozdravili Mgr.
Helena Bračoková a Ing. Jozef Pavlík,
ktorý v najväčšej miere prispel k zavedeniu normy ISO v nemocnici, ktorá tomto
smere patrí do prvej
desiatky zdravotníckych zariadení
u nás. Riaditeľ PN
MUDr. Karol Hollý
vo svojom príhovore v krátkosti
zhrnul prínos tohto
systému
práce,
vďaka ktorému sa
do popredia dostal
pacient, postavený
do role zákazníka.
„Namiesto choroby
sa orientujeme na
pacienta. Dúfame,
že pre tento prístup
nás budú pacienti
uprednostňovať
pred inými inštitúciami.“ Dr. Ondrej
Javorka, zástupca
firmy Emark, vyzdvihol niekoľko výhod
systému, ako napríklad riadenie procesov,
ich štandardizáciu, efektívny kontroling
ľudských i finančných zdrojov, využívanie dátového skladu a pod. Po slávnost-

ných príhovoroch predstaviteľ spoločnosti
RW TÜV odovzdal certifikát kvality riaditeľovi PN. Riaditeľ MUDr. Hollý v rozhovore pre ŽS priblížil začiatky PN pri
zavádzaní tohto systému, jeho fungovanie
v praxi a očakávania nemocnice od certifikátu kvality: „Asi pred 10 rokmi som
ani netušil, že existuje certifikát kvality,
ale uvedomil som si, že nemám v rukách
efektívny nástroj na riadenie. Zaviedol
som kontroling, aby som vedel, kde mi
unikajú peniaze. Zaviedli sme aj ďalšie
štruktúry, ale po čase sme v tomto smere
vyčerpali svoje vnútorné zdroje. Vtedy
som firmu Emark požiadal o manažérsku
diagnostiku. Vykonali audit a dali mi
určité východiskové návrhy, ktoré som

akceptoval a tým sa začala naša spolupráca. Vtedy sa začali odkrývať výhody
tohto systému: prehľadnosť finančných a
personálnych tokov, procesov, zabránenie
zdvojeniu procesov. Uvediem príklad:

Poslanci rokovali o stavbe
obchodného centra Lidl
Na 37. mimoriadnom rokovaní MsZ sa
poslanci zaoberali žiadosťou obchodného
reťazca Lidl o záväzné stanovisko mesta k
výstavbe svojho obchodu v Želiezovciach,
ktorú pripravuje v spolupráci so spoločnosťou
Fibrelan. Keďže na predchádzajúcej schôdzi
MsZ Ing. arch. Bakonyi vyjadril presvedčenie, že tento zámer si protirečí s územným
plánom mesta, poslanci ho poverili rokovaním
s investorom za účelom uvedenia stavby do
súladu s ÚP. Rokovania prebehli, ale zmenu
projektu nepriniesli. Na zasadnutí MsZ sa zúčastnili zástupcovia oboch spoločností. Medzi
poslancami sa rozvinula diskusia o tom, kto
má v kompetencii vydať záväzné stanovisko
v mene mesta a či je projekt v súlade s ÚP.
Pavol Bucko, projektmanažér Lidl vyhlásil, že
podľa firmy pripravujúcej investíciu, plánovaná stavba neprotirečí územnému plánu mesta,
aj preto sa ňou zaoberajú už niekoľko mesiacov. – Každopádne – povedal zástupca medzinárodného reťazca – je dokázané, že kde bola
zriadená predajňa Lidl, maloobchodné ceny
padli o 10–20%, čo je v záujme obyvateľstva.
Zastupiteľstvo schválilo uznesenie, v ktorom
poveruje primátora mesta vydaním záväzného
stanoviska k výstavbe obchodu Lidl. Na rokovaní odznela informácia, že popri spoločnosti
Bioplyn sa o nemocnicu zaujíma aj miestna
spoločnosř - Lekáreň Tilia.
(ik)

samotné procesné riadenie nás priviedlo
k tomu, že hospitalizáciu sme oddelili od
ošetrovania. Sestra prestala byť podriadenou lekárovi, stala sa podriadenou hlavnej
sestre. Lekár si u nej objedná určitú službu, a tým sa stane zákazníkom
ošetrovateľského procesu. Tým
pádom může vystupovať ako
zákazník, aj kriticky, aj požadovačne a stáva sa hodnotiacim
elementom
ošetrovateľského
procesu. Sestra si svoju činnosť
organizuje sama, ale musí pracovať tak, aby s ňou bol lekár
spokojný. Vlastníkom procesu
musí byť ten, kto tej činnosti
najviac rozumie. Systém vyžaduje neustálu kontrolu vyškolenými internými audítormi a raz
za čas je organizácia povinná
podriadiť sa externému auditu
zo strany certifikačnej spoločnosti. Tým je daný podnet na
neustále udržiavanie a zvyšovanie úrovne práce. V priemysle
už funguje princíp, že firmy
s certifikátom kvality sú uprednostňované v rôznych súťažiach, dúfam,
že sa to onedlho uplatní aj v zdravotníctve.“
Ladislav Levicky
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V ZUŠ sa predstavilo kalnianske učilište
Začiatkom februára bola v priestoroch
Základnej umeleckej školy Franza Schuberta
v Želiezovciach otvorená výstava prác študentov SOU obchodného v Kalnej nad Hronom,
ktoré v tomto roku slávi jubilejné 50. výročie
svojho založenia. Výstavu otvoril riaditeľ
ZUŠ Mgr. Július Klimo, ktorý po krátkej
hudobnej pasáži v podaní učiteľky a žiaka
školy odovzdal slovo riaditeľovi SOU Mgr.
Rudolfovi Mlynárovi. Ten v krátkosti predstavil školu a možnosti štúdia na kalnianskom
učilišti. Jeho slová o kvalite vyučovania boli
presvedčivé, no najväčšiu váhu im dodala kulisa vhodne zaranžovaná z prác študentov tejto
školy, ktorá presviedčala prítomných o vážnom prístupe vedenia školy k výtvarnému
vzdelávaniu mládeže. Rôznorodými technikami zhotovené exponáty svedčili o nápaditosti
i o množstve práce pri ich vytváraní.
Prítomní, medzi nimi aj vedúci predstavitelia miestnej ZŠ, boli oboznámení s najnovšími aktivitami učilišťa a s možnosťami
uplatnenia jeho absolventov. Novinkou vo

vyučovaní je 3-ročný odbor fotograf s možnosťou nadstavbového štúdia. V odbore môžu
nájsť uplatnenie absolventi ZŠ inklinujúci
k fotografickej tvorbe. Na svoje si tu však

Na čo stále zabúdame…

Tak ako u nás, aj v Spojených Štátoch
ľudia ignorujú fakt, že odkladanie si peňazí
v mladom veku môže spolu s úrokmi narásť
na sumu, o akej by sa im ako dôchodcom ani
nesnívalo.
Nasledujúci článok vyšiel v denníku
Kansas City Star a prispievateľ vyzval čitateľov, aby sa oň podelili so svojou rodinou,
priateľmi a hlavne so svojimi deťmi a vnúčatami.
Aj keď sú čísla uvádzané v dolároch, výsledok v korunách je ten istý a rozhodne nie je
zanedbateľný.
„Hoci je starou pravdou, že zúročované
úspory časom enormne narastú a sú základom
investovania, ľudia na to neustále zabúdajú.
Nemyslite si, že tento príspevok je návodom
ako rýchlo zbohatnúť. Tieto riadky len ukazujú, ako sa dá nadobudnúť veľký majetok, ale
ako všetko dobré v živote, chce to svoj čas.
Prvým krokom je uvedomiť si: “Kto je
pre mňa najdôležitejší?” Je to predavačka v
obchode alebo moja rodina? Ak je to moja
rodina, tak prečo platíme svojej rodine ako poslednej zo zvyšku výplaty? Samozrejme, každý máme povinnosť uhradiť si náklady, ale ak
by sme sa naozaj starali o svojich najbližších
tak, ako máme, nemali by sme prísť na to, ako
im zaplatiť ako prvým a zredukovať náklady z
toho, čo nám zostalo?
Problémom je, ako všade na svete, “vyjsť“
z toho, čo dostaneme. Tento problém je charakteristický pre každú príjmovú skupinu.
Jestvuje nespočetné množstvo ľudí, zarábajúcich $100,000 ročne, ktorí žijú od výplaty
k výplate a nič neušetria. Sú presvedčení,
že veci, ktoré by si nekúpili, by im chýbali,
v skutočnosti však to, čo im bude chýbať,
je bezpečná budúcnosť. Hovoria, že ak im
najbližšie zvýšia plat, začnú si odkladať, ale
zriedka tak urobia. Nazývam to „šatníkový

efekt“ – čím väčší šatník mám, tým viac šiat si
kúpim. Kedy ste naposledy mali v šatníku viac
miesta, ako ste potrebovali, alebo viac peňazí,
ako ste mohli minúť?
Faktom je, že keby ste brali minimálny plat
$5,15/hod. a nezvýšili by vám ho do konca života ani o infláciu, ale dokázali by ste ušetriť
10% po zdanení (minimum $17,92 týždenne
alebo $2,56 denne), odišli by ste do dôchodku
65-ročný ako milionár! Táto úvaha predpokladá, že začnete ako 18 ročný, pracujete 40
hod. týžden- roky do mesačné
roky do
ne, ukladáte dôchodku úspory
dôchodku
7.74
36
si mesačne 47
46
8.56
35
a vklady na 45
9.46
34
44
10.46
33
účte
vám
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11.58
32
rastú o10% 42
12.81
31
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14.17
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ročne.
40
15.68
29
Ako je to 39
17.36
28
38
19.22
27
možné? Od37
21.28
26
kladanie si
$2.56 denne
nám za 47 rokov dáva len $43,937. Celým
tajomstvom je zložený úrok. Vaše úspory sú
zúročované a ich úroky tiež. Pri 10% úroku sa
váš základ zdvojnásobí za 7.2 roka a nie za 10
rokov ako si mnohí mylne myslia. Výsledkom
je, že vaša prvá ročná investícia $935 narastie
približne na $100,000 za 47 rokov pomocou
zloženého úroku.
Kľúčom k úspechu je začať čím skôr.
Možno nebudete môcť začať ako 18-ročný, ale
ako 25-ročný budete musieť doháňať budúcich
“milionárov”, pretože tí už budú mať na účtoch
$10,000, ak začali v 18-tich.
Mimochodom, ak budete čakať do 25 rokov, budete musieť šetriť viac než dvojnásobok
($1,882 ročne) najbližších 40 rokov, aby ste
držali krok s tými, ktorí šetria len $935 ročne,
pretože tí začali ako 18-roční.
Tabuľka vám pomôže pri plánovaní na

môžu prísť popri klasických odboroch predavač a aranžér aj záujemcovia o 4-ročné odbory
obchodný pracovník a pracovník marketingu.
(iv)

dôchodok. Tak ako v predchádzajúcich príkladoch, uvedené informácie predpokladajú
nezdanený 10% rast úspor. V ľavom stĺpci máte
roky, kedy by ste chceli ísť do dôchodku. Ak
predpokladáte, že ako 65-ročný a máte teraz 45,
máte 20 rokov do dôchodku. Údaje vpravo ukazujú, koľko musíte šetriť na každých 100,000,
ktoré chcete mať ako dôchodca. Teda ak vám
chýba 20 rokov, musíte odkladať 130.55 mesačne na každých 100,000, ktoré by ste si želali
mať, keď ten čarovný deň nastane.
mesačné
roky do
mesačné
úspory
dôchodku
úspory
23.57
25
74.47
26.12
24
83.33
28.95
23
93.11
32.10
22
104.06
35.61
21
116.41
39.51
20
130.65
43.88
19
146.63
48.73
18
165.02
54.17
17
186.22
60.28
16
210.97
67.07
15
239.23
Pozn. Americká burza dosahovala ročný rast
10-12% posledných 80 rokov. Dôchodková
reforma umožňuje nezdanený rast úspor.
Šetrenie pre väčšinu ľudí je ťažké. Pokušení je veľa: kreditné karty (najhoršie čo môže
byť), nové šaty, mobil, auto, nábytok, dovolenka atď. Ak budete disciplinovaný a stanete
sa úspešným živiteľom rodiny, z pravidlo
desiatich percent môžete zľaviť. Zaujímavé je,
že tak neurobíte. Akonáhle objavíte enormnú
silu zložitého úroku, budete chcieť zarábať
viac a šetriť viac tak, ako to štatisticky mnohí majetní ľudia robia na rozdiel od väčšiny.
Uvedomíte si, že rast vášho účtu vám ponúka
možnosti a slobodu, o ktorej ste ani nesnívali.
Spomeňte si, že keď ste mali 18, najdôležitejšie, čo ste chceli, bolo stať sa slobodným
(rozumej finančne nezávislým). A toto je jedna
z ciest, ako sa takým stať.“
Norbert PAUL, nezávislý burzový analytik
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Posledný deň v nemocnici
„Aj tohto dňa sme sa museli dožiť,“
hovoria zamestnanci želiezovskej nemocnice cestou na svoje pracovisko. Prichádzajú
v menších skupinkách na deviatu, pol desiatu predpoludním. Nikto ich nepokarhá za
neskorý príchod, oficiálny pracovný čas nie
je, nie je ani práca. Píše sa 10. február 2006.
Keď lekár VÚC v decembri dal pokyn na zatvorenie nemocnice a ani po svojej následnej
kontrole v januári nepovolil jej otvorenie,
zamestnanci si uvedomili, že sa niečo skončilo. Dávno je preč niekdajšia sláva tejto
nemocnice, namiesto nej sú tu nedostatky,
nerozhodní alebo falošní investori, podozrivé
prípady, záujmové konfrontácie, pre ktoré sa
pozornosť celého Slovenska upriamila na
naše mesto. V celej veci zohrali svoju úlohu prepojenia v pozadí, možno sa viac vecí
mohlo urobiť inak, ale dohady o týchto súvislostiach nepočuť od zamestnancov. Už si
to mnohokrát vydiskutovali, vytvorili si svoj
názor, každý sa na udalosti pozerá z vlastného uhla pohľadu. Už to nie je dôležité. Teraz
ich najviac zamestnáva otázka, kedy dostanú
svoje nevyplatené mzdy – a odstupné. Ale ani
o tom sa nerozprávajú cestou do práce, vedú
všeobecné, každodenné rozhovory o rodine,
o včerajšom dni a podobne. Bezpečnostná
služba bystrým okom rozozná novinára aj
v menšom húfe zamestnancov: „V poriadku,
ak o vás riaditeľ vie, môžete vojsť, treba sa
len zahlásiť.“ A sme vnútri.
Pred kanceláriou povereného riaditeľa
MUDr. Ľudovíta Andrušku panuje napätá atmosféra. Pracovníci prichádzajú po
dvoch-troch, najprv dostávajú potvrdenie
o nevyplatenej časti decembrovej mzdy.
Dve primárky prichádzajú za riaditeľom, ale
o niekoľko minút sú vyprevádzané krikom.
Nedávna názorová zhoda medzi primármi
dostala vážne trhliny, najmä vo vzťahu riaditeľa a dvoch primárok. Na chodbe postáva
stále viac zamestnancov. Riaditeľ vychádza
z kancelárie a vyhlasuje, že výpovede bude
odovzdávať po jednotlivých oddeleniach.
Na chodbe sa objavujú policajti, štátni aj
mestskí, po krátkom rozhovore s riaditeľom
však odchádzajú, vidia, že nie je dôvod obávať sa, nikomu nič nehrozí. Chvíle čakania
využijeme na rozhovor so zamestnancami.
Už si zvykli, že sa o nich neustále informuje
v médiách. „16 rokov som odpracoval v tejto
nemocnici ako technický zamestnanec. Tomu
je koniec, príliš neverím, že tu ešte niekedy
bude nemocnica. Nemám čas oplakávať
svoj osud, v marci sa zúčastním školenia pre
členov súkromných bezpečnostných služieb,
s takým osvedčením si zamestnanie nájdem.
Hovorí sa, že môžem zarobiť 8 tisíc mesačne,“ – hovorí jeden z postávajúcich. Medzitým z riaditeľovej kancelárie vychádzajú
prví pracovníci, ktorí dostali svoje výpovede.
Niektorí prijali od neho biely karafiát, ktorý
chcel dr. Andruška na rozlúčku venovať každému, mnohí ho však odmietajú, považujú to

za jeho prehnanú teatrálnosť, ako aj vymaľovanie riaditeľskej kancelárie, aby sa mohol
„so zamestnancami rozlúčiť za dôstojných
podmienok“. Lekári z detského oddelenia
sa umiestnia v Šahách, hovoria, že tam je
aspoň dopyt po ich odbornosti. „Je otázne,
ako budem môcť zabezpečovať pohotovosť
ako dochádzajúci, ale určite nájdeme riešenie. Dlhodobo to však bude neudržateľná
situácia, možno sa za prácou budem musieť
sťahovať spolu s rodinou,“ hovorí MUDr.
Štefan Molnár, vedúci detského oddelenia,
ktorého manželka je tiež medzi prepustenými
zdravotníckymi zamestnancami.
Výpovede dostáva vyše 150 ľudí, len
riaditeľ a niekoľko administratívnych pracovníkov zostáva v pracovnom pomere, budú
zabezpečovať likvidáciu organizácie. Pracovníci dostanú troj-, alebo päťmesačné odstupné, v závislosti od odpracovaných rokov
– dúfajú, že načas. „Ak by mzdy a odstupné
neboli vyplatené včas, budeme nútení hľadať
iné riešenia na uplatnenie svojich práv,“
hovorí Ing. Judita Demianová, vedúca odborovej organizácie. Všetci veria, že to nebude
potrebné, avšak v tejto chvíli ešte nik z nich
nemá tušenie, odkaľ sa na tento účel zoberie
niekoľko miliónov korún v priebehu jedného
mesiaca.
Ako sa kráti zástup zamestnancov pred
kanceláriou riaditeľa, atmosféra v nemocnici čoraz viac naberá atribút zmierenia,
apatie. Personál sa pomaly vracia na svoje
pracoviská. Sú to intímne chvíle, ktorým
porozumie len ten, kto už niečo podobné zažil. Zamestnanci ešte raz prejdú všetky kúty
svojho pracoviska, akoby sa s ním naposledy
lúčili, spomenú si na rôzne okamihy, ktoré tu
zažili. Liečenie, záchrana pacientov, služby
s kolegami, tu prežité Vianoce, Silvestre.
Zostali len opustené miestnosti. A nádej, že
raz, čo možno najskôr, sa opustená inštitúcia
na okraji želiezovského parku opäť naplní
životom.
Ladislav Levicky

Zamestnanci nemocnice opúšťali svoje
pracovisko vo vreckách s dokumentom o
rozviazaní pracovného pomeru.

Polícia informuje

V noci z 2. na 3. februára sa neznámy páchateľ vlámal do obchodu Second Hand na Ul.
SNP v Želiezovciach. Z objektu odcudzil
hi-fi vežu, rýchlovarnú konvicu a mince
v hotovosti, majiteľovi spôsobil škodu vo
výške 1750 Sk.
V období od začiatku do 11. februára v Plavých Vozokanoch sa neznámy páchateľ
vlámal do rodinného domu, odkiaľ odcudzil
televízor a chladničku, čím majiteľovi spôsobil škodu vo výške 24 tis. Sk.
V noci z 12. na 13. februára sa neznámy páchateľ vlámal do rodinného domu v Plavých
Vozokanoch, odkiaľ odcudzil rôznu elektroniku v celkovej hodnote 35 tis. Sk.
V čase medzi 16. a 21. februárom po vlámaní odcudzil neznámy páchateľ z objektu
skladu chemikálií PD Klas Čata asi 200 l
rôznych postrekov a chemikálií, čím majiteľovi spôsobil škodu vo výške 220 tis. Sk.
V noci z 25. na 26. februára príslušníci OO
PZ v Želiezovciach chytili sprejerov. Traja
mladiství a jeden dospelý v túto noc postriekali farebným sprejom hlásnu vežu a budovu
prezliekární na miestnom štadióne a krátko
po vykonaní činu boli zistení policajnou
hliadkou. V súčasnej dobe im hrozí trestné
stíhanie za poškodzovanie cudzieho majetku.
(iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ Želiezovce mjr. Ing. Ladislav Stugel
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Reakcia na článok uverejnený v Želiezovskom spravodajovi v januári 2003 pod názvom:

Nemocnica: ako to vlastne bolo?
Po prečítaní tohto článku sme sa rozhodli
reagovať na informácie v ňom uvedené, pretože
nám nie je jasné, či sú dôsledkom nekompetentnosti autora, alebo nepresného informovania jeho
zdrojov.
Je pravdou, že 1. 1. 2003 v zmysle zákona č.
416/2001 Z.z. prechádza želiezovská nemocnica
pod Mesto Želiezovce, avšak vedenie mesta túto
skutočnosť nemieni rešpektovať. V januári 2003
mesto vydáva zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej organizácie, ktorú napája na štátny rozpočet
prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Z obsahu tejto zriaďovacej listiny je každému jasné, že Mesto Želiezovce sa snaží zbaviť
zodpovednosti za delimitovaný majetok a najmä
za financovanie. Dôkazom toho je i fakt, že delimitačný protokol podpisuje riaditeľ nemocnice
v januári 2003, následne v júni 2003 minister
zdravotníctva a primátor mesta až 9. 11. 2004.
Do konca roka 2004 nie je nemocnica prevedená
do majetku mesta ani v katastri nehnuteľností.
Toto sú skutočnosti, ktoré by mal poznať každý
občan Želiezoviec. Mesto Želiezovce neuvoľnilo
zo svojho rozpočtu v rokoch 2003 a 2004 žiadne
finančné prostriedky na údržbu alebo obnovu
vybavenia nemocnice. Prvý finančný príspevok
priamo nemocnici vo výške 300.000,- Sk na
lieky schvaľujú poslanci MsZ v októbri 2005, t.j.
34 mesiacov po prechode nemocnice na Mesto
Želiezovce. V tom čase však Mesto Želiezovce
už odpredalo z bývalej NsP za niekoľko miliónov
polikliniku i zubné oddelenie. Na upresnenie
treba uviesť, že na 25. mimoriadnom zasadnutí
MsZ mesto investovalo na opravu kotolne, čiže
do svojho majetku 1,4 milióna Sk.
Na jeseň roka 2004 mesto spoluzakladá
Sanamed Plus, s.r.o., ktorá deklaruje odkúpenie
želiezovskej nemocnice. Mesto v decembri 2004
prevádza majetok na Sanamed Plus, s.r.o., ktorá
deklaruje zaplatenie kúpnej ceny začiatkom roka
2005. Tento termín sa však posúva na koniec
júna 2005. Ako dnes všetci vieme, k zaplateniu
nikdy nedošlo. Bez zaplatenia čo i len koruny má
táto spoločnosť majetok v katastri nehnuteľností
vedený ešte i v septembri 2005, keď ho mesto prevádza späť. MsZ v júni 2005 odvoláva riaditeľa
nemocnice MUDr. Ondreja Veisa bez toho, aby
nemocnica mala štatutárneho zástupcu. Nemocnica funguje bez štatutárneho zástupcu 2 týždne. V
polovici júla na dva týždne do riaditeľského kresla
usadá Ing. Kysel, v mesiaci august je povereným
riaditeľom Ing. Dohány a 1. septembra po dohode
s primármi oddelení na post riaditeľa nastupuje
bývalý zamestnanec Sanamed Plus, s.r.o. Mgr.
Kúdela. Ten po dohode s vedúcimi pracovníkmi
predkladá prípravný projekt transformácie nemocnice na neziskovú organizáciu, ktorý však
vedenie mesta neberie do úvahy.
Riaditeľ krajskej pobočky Všeobecnej
zdravotnej poisťovne listom dňa 15. 8. 2005
upozorňuje primátora mesta na nedostatky želiezovskej nemocnice. Reakcie mesta sa však
nedočká. Mgr. Kúdela 2. septembra ako druhú
písomnosť, ktorú otvára ako riaditeľ nemocnice,
otvára vypovedanie zmluvy so Všeobecnou zdra-

votnou poisťovňou, ktorá je dvojmesačná a začína
plynúť 1. októbra. Začínajú sa preteky s časom.
Prvýkrát sa s námestníčkou pre LPS MUDr.
Bezákovou dostávajú na rokovanie s Ing. Lisým
až 19. septembra, kde im predkladá 3 základné
podmienky znovuzazmluvnenia želiezovskej
nemocnice: transformačný projekt, nápravné
opatrenia v personálnej oblasti a list vlastníctva,
kde bude nemocnica zase majetkom Mesta Želiezovce. Všetky tri podmienky sa vedeniu mesta
podarí zabezpečiť alebo splniť, avšak 4. októbra
na rokovanie bez pozvania prichádza prednostka
MsÚ, ktorá v Nitre deklaruje riaditeľovi pobočky
VšZP, že v čo najbližšej možnej dobe nemocnicu
prevezme Sanamed Plus, s.r.o.. Týmto aj tá posledná nádej na znovuzazmluvnenie nemocnice
zhasína. Už 5. októbra MsZ schvaľuje postup
prevzatia nemocnice spoločnosťou Sanamed
Plus, s.r.o. 20. 10. 2005 roznášajú v nemocnici
pracovníčky MsÚ, ktoré deklarujú, že údajne z
poverenia primátora mesta predkladajú zamestnancom nemocnice predzmluvné vzťahy so Sanamed Plus, s.r.o. a verbálne deklarujú, že táto spoločnosť preberá nemocnicu 24. 10. 2005. 24-tého
sa však žiadne preberanie nekonalo. Nekonalo sa
ani 26., ani 27., ani 31., ako bolo deklarované. Na
porade riaditeľa NsP Želiezovce 2. 11. 2005 bol
prítomný aj primátor mesta, ktorý naďalej tvrdil,
že Sanamed Plus, s.r.o. preberie nemocnicu i napriek tomu, že tejto spoločnosti vypršalo povolenie
na prevádzkovanie nemocničného zariadenia.
Dňa 27. 10. sa prvýkrát na zasadnutí MsZ
objavuje ponuka na odkúpenie zdravotníckeho
zariadenia firmou Unipharma, a.s. V tomto tmavom tuneli, v ktorom sa nemocnica nachádzala,
to vyzerá ako malé svetlo nádeje. Poslanci MsZ
žiadali a.s. o skonkretizovanie ponuky, i keď im
bola verbálne tlmočená z úst riaditeľa nemocnice i
primátora mesta a znela: odpredaj za 1,- Sk. Mestu Želiezovce bola ponúknutá spoluúčasť v budúcej spoločnosti. Mesto sa však s touto ponukou
nestotožnilo. MsZ na svojom 27. mimoriadnom
zasadnutí súhlasí s prevodom obchodného podielu v spoločnosti Sanamed Plus, s.r.o. na dve firmy
– VBJ tanácsadó – szervezo k.t.f. a ISO Consult
k.f.t. s tým, že sú to noví prevádzkovatelia nemocnice. Ani jedna z týchto firiem nemá vo výpise
z obchodného registra ako predmet podnikania
prevádzku nemocničného zariadenia. Dňa 22.
11. 2005 prichádza Mesto Želiezovce s novou
spoločnosťou – Salubritas s.r.o., ktorú tvoria tí istí
spoločníci, čo mali tvoriť posledný Sanamed Plus,
s.r.o.. Dňa 6. 12. 2005 na mimoriadnom zasadnutí
MsZ Salubritas s.r.o. oznámi faxom svoj nezáujem o kúpu želiezovskej nemocnice.
Dňa 1. decembra 2005, po odvolaní Mgr.
Kúdelu na protest proti odvolaniu riaditeľa
odstupujú všetci vedúci pracovníci zo svojich
funkcií. Nemocnica je dočasne zatvorená. Po
dvojtýždňovom pôsobení sám opúšťa post riaditeľa MUDr. Biro a v polovici decembra sa po
dohode s vedúcimi pracovníkmi tejto funkcie
ujíma bývalý primár detského oddelenia MUDr.
Andruška, ktorý deklaruje pokračovanie snáh
Mgr. Kúdelu o prevzatie želiezovskej nemocnice

spoločnosťou Unipharma a.s.. Všetci zainteresovaní si uvedomujú, že zápas o znovuotvorenie a
sfunkčnenie nemocnice nebude ľahký. MsZ dňa
15. 12. 2005 podporuje pokračovanie rokovaní
vo veci sfunkčnenia NsP Želiezovce len s firmou
Unipharma a.s.
Koncom roka prichádza primátor mesta s novým
záujemcom o kúpu nemocnice, a to s firmou,
ktorá ešte ani nebola zaregistrovaná v obchodnom
registri. Poslanci sa touto ponukou nezaoberali.
Avšak začiatkom roka 2006 údajne snahy primátora mesta opäť vedú k odovzdaniu nemocnice
firme, ktorá bola zaregistrovaná v OR v januári
a v predmete činnosti sa nenachádza nič, čo by ju
spájalo so zdravotníctvom.
V článku, na ktorý reagujeme, je veľa nepresností a poloprávd, či už z dôvodu nedostatku
informácií alebo úmyslu autora, to vie len on sám.
Všetkým nám ostáva veriť, že v našom zápase o
znovusfunkčnenie želiezovskej nemocnice zvíťazí zdravý rozum a vedenie mesta nás prestane
zavádzať rečami o nadštandardných službách,
ktoré by mali byť v našej nemocnici poskytované
a že spoločnými silami s poslancami MsZ sa nám
podarí naďalej zabezpečovať základnú zdravotnú
starostlivosť, ktorá je tak potrebná pre želiezovský
región.
Mgr. Igor Kúdela, MUDr. Jana Bezáková, MUDr. Katarína Šebőková, PharmDr.
Rozália Andorová, Ing. Judita Demianová
„...na rokovanie bez pozvania prichádza
prednostka MsÚ, ktorá v Nitre deklaruje
riaditeľovi pobočky VšZP, že v čo najbližšej
možnej dobe nemocnicu prevezme Sanamed Plus, s.r.o. Týmbo aj tá posledná nádej
na znovuzazmluvnenie zhasína.“
Po prečítaní tohto úryvku, v ktorom je
priamo dotknutá moja osoba, konštatujem,
že autori tohto článku čitateľa zavádzajú. Na
stretnutí s hlavným predstaviteľom pobočky
VšZP v Nitre som zastupovala zriaďovateľa
– majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej sídli NsP,
príspevková organizácia Mesta Želiezovce.
Majetok mesta bol preukázaný listom vlastníctva č. 1 – čiastočný. Na stretnutí s Ing.
Alojzom Lysím, riaditeľom pobočky VšZP,
mojou osobou nebolo deklarované prevzatie
nemocnice spoločnosťou Sanamed Plus, s.r.o.
Hlavná zmluva č. 05NSP1005305 zo dňa 31.
12. 1994 o poskytovaní a úhrade zdravotnej
starostlivosti NsP Želiezovce a jej dodatkov
bola vypovedaná na základe písomnej výpovede zo dňa 30. 8. 2005 ku dňu 30. 11. 2005.
Dôvodom výpovede boli nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti zistené revíznymi
lekármi VšZP a lekárom Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktoré boli podložené
protokolmi z kontroly.
Čo sa týka poslednej nádeje definovanej
MUDr. Bezákovou a Mgr. Kúdelom, pripomína
mi hlasovanie dvoch vlkov a baránka o tom, čo
si dajú na večeru.
Ing. Diana Csicsmanová, prednostka MsÚ
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Novootvorený kozmetický salón

BEAUTY-MED
na Poštovej 2
ponúka okrem klasickej kozmetiky
prístrojové ošetrenie:
- popraskaných žiliek (tvár i nohy),
- fotorejuvenizáciu,
- fotodepiláciu,
- vákuovú masáž,
- ultrazvukové ošetrenie pleti.
Tel. 0915 894 563

(06-12)

Súkromná chirurgická
ambulancia

MUDr. Júliusa Kissa
na Poštovej 2 je od 1. 3. 2006
otvorená po-pi od 7.00 do 15.00 h.
Tel. 0905 278 381
(06-13)

Mesto Želiezovce
ponúka do prenájmu od 1. apríla 2006
Kúpalisko a autokemping v Želiezovciach.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na Mestskom úrade v Želiezovciach,
kde dostanú podrobnejšie
informácie o objekte.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
odštepný závod Banská Bystrica
závod Povodie dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
pozýva širokú verejnosť na
SVETOVÝ DEŇ VODY,
ktorý sa uskutoční dňa 24.3.2006 od 9,00 do 12,00 hod.
v centre mesta pri Mestskom úrade v Želiezovciach.
Uvidíte ukážky techniky používanej pri povodňových a havarijných zásahoch,
pozrieť si môžete informácie o firme, ako aj o celom vodnom hospodárstve.

Fašiangové zvyky v Literárnej kaviarni
Dňa 8. februára usporiadala Mestská
knižnica v Želiezovciach 32. stretnutie
v Literárnej kaviarni.
Hosťom podvečera bola
PhDr. Katarína Holbová,
etnografka Tekovského
múzea v Leviciach. Pripomenuli sme si fašiangy a fašiangové zvyky
našich predkov. Fašiangy sú obdobím po Vianociach a sviatku Troch
kráľov. Sú obdobím
veselosti, zábav a karnevalov. Predovšetkým
maska hrala dôležitú
úlohu počas fašiangov.
Na dedine sa vždy oslavovalo výraznejšie, veselšie. Ľudia boli bezprostrednejší, pretože
žili blízko seba a družne – navštevovali sa.
Spoločne prebiehali páračky, priadky, zakáľačky. Sprievod chodil od domu k domu
– na dlhú palicu alebo ražeň dostali údené
mäso, slaninu. Naliali im pálenku i víno,
pohostili pagáčmi, fánkami, šiškami. Veselica sa končila v miestnom pohostinstve
alebo v niektorom dome, kde všetko skonzumovali. Do tanca hrala hudba. Masky
mali odohnať zlých duchov a privolať
dobrých, zabezpečiť dobrú úrodu, v komore hojnosť, zdravý statok, aby všetci
v zdraví prežili zimu a v očakávaní a s radosťou privítali jar, pochovali basu – teda

ukončili hodovanie, zábavy a začali pôst,
ktorý sa začínal popolcovou stredou. Ale to

už je iná, veľkonočná téma. Naši hostia si
pripomenuli zvyky, ktoré zachovávali oni
– podľa svojho bydliska. Spomenuli sme aj
zabudnuté remeslá, ktoré opäť oživujeme.
Pripomínajme ich našim deťom i vnukom,
aby nezapadli do zabudnutia.
M. Dávidová
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha, zima mu bude.
A tam hore na komore
mačky sú vám na slanine,
choďte si ich zohnať a nám kus odrezať.
Ak sa máte porezať, pôjdeme si sami odrezať.
Hopsa chlape, do povaly,
aby ste vysoké konope mali.

Pozdrav učiteľom, vychovávateľom i knihe

V marci máme dva nenápadné, ale významné sviatky, v ktorých je ukrytý hlboký
všeľudský rozmer, pretože bezprostredne
súvisia s najzákladnejšími prejavmi a poslaním človeka – s jeho výchovou, vzdelávaním,
s jeho prípravou na život. Myslím na Mesiac
knihy a Deň učiteľov.
Učiteľovi a knihe ľudstvo právom vďačí
za svoje napredovanie, za uchovávanie v pamäti a ďalšie sprostredkovávanie poznatkov,
informácií, skúseností nastupujúcim generáciám, za rozvíjanie reči, myslenia (ktoré sú
dané iba človeku), za obohacovanie citového
a duchovného života jedincov, a tým aj spoločnosti.
Jednoducho, bez knihy a učiteľa by
bol intenzívny a mnohostranný rozvoj spoločnosti nemysliteľným. Azda ani netreba
pripomenúť, že pri prvých krokoch do sveta
poznania každého budúceho vedca, lekára
a inžiniera, politika či ktoréhokoľvek iného
odborníka, vždy stáli učiteľ a kniha.
Ich význam je a stále bude veľký. Aj preto
im po tieto dni, v ich sviatok a nielen vtedy,
patrí viac pozornosti a úcty.
(JVch)

Oprava

V článku Pravopisná olympiáda
na ZŠ Želiezovce uverejnenom
v minulom čísle sme nesprávne
uviedli, že Erika Szárazová jej
žiačkou ZŠ Želiezovce. Správne
je študentkou 8-ročného gymnázia v Želiezovciach. Za chybu sa
ospravedlňujeme. Redakcia ŽS
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Majstrovstvá okresu žiakov v stolnom tenise

* Šport *

V súťažnom ročníku 2005/06 stolných tenistov okresu družstvo žiakov CVČ Želiezovce hrajúce v zložení: Peter Sádovský, Gabriel Šuchter a Peter Herian obsadilo v základnej časti prvé
miesto, keď neprehralo ani jeden zápas. Tabuľka 1. skupiny po základnej časti:
1. CVČ Želiezovce
3. Šahy B
2. Šahy A
4. Jur nad Hronom
Do finálového turnaja, ktorý sa uskutoční štvorkolovo, postúpili ešte družstvá Šahy
A a z druhej skupiny
Nová Dedina a Hontianske Trsťany. Prvé kolo
sa uskutočnilo v Želiezovciach 18. februára,
keď družstvo domáceho
CVČ dosiahlo výsledky:
Želiezovce – Nová Dedina 10:0 kontumačne,
Želiezovce – Šahy A
3:7, P. Sádovský 3
Želiezovce Hontianske
Trsťany 5:5, P. Sádovský 2,5, G. Šuchter 1,5,
P. Herian 1
(ps)

Halový turnaj žiakov - dve druhé miesta pre MŠK
Centrum voľného času v Želiezovciach
zorganizovalo 21. februára halový futbalový turnaj starších a mladších žiakov za
účasti družstiev Levíc, Nových Zámkoch,
Juru nad Hronom a domáceho MŠK. V
kategórii starších žiakov sa zrodili výsledky:
Levice - Jur n. Hronom
4:2
Želiezovce - Jur n. Hronom
2:0
Nové Zámky - Levice
6:2
Nové Zámky - Želiezovce
2:1
Jur n. Hronom - Nové Zámky 0:7
Želiezovce - Levice
2:0

Prípravné zápasy futbalistov MŠK

Želiezovce – St. Tekov 4:1 (1:1), góly:
Rotík, Hegedüs 2, Tóth – Minár
V prvom polčase bola hra vyrovnaná,
keď sa hostia zamerali na rýchle protiútoky. Po zmene strán domáci prevzali
iniciatívu a dokázali sa presadiť aj
strelecky.
Šarovce – Želiezovce 1:3 (1:1), góly:
L. Gáloš – Hegedüs 2, Csudai.
Hral sa vyrovnaný zápas, v ktorom
hostia hrali skôr na defenzívu a rýchle
protiútoky. V druhom polčase už mali
hostia prevahu, čo vyjadrili aj strelenými gólmi.
H. Vrbica - MŠK Želiezovce 3:0 (0:0),
góly: M. Sliačan 2, Jakubík
Po vyrovnanej hre v prvom polčase sa
domáci dokázali presadiť a zaslúžene
vyhrali.

Strelci našich gólov: Szabó 2, Horňák, R.
Németh, Hegedűs. Víťazom sa stalo prvoligové družstvo N. Zámkov, na druhom
mieste skončilo naše družstvo v zostave:
Lóránt Varga - Richard Nerer, Dominik
Duchoň, Filip Hegedűs, Róbert Németh,
Július Szabó, Gábor Horňák, Tibor Keil,
Sebastián Rotík.
V kategórii mladších žiakov sa turnaja
zúčastnili tri družstvá: Levice, Nové
Zámky a Želiezovce.
Výsledky:
Želiezovce - Levice 1:1, Dobiáš - Kalman
N. Zámky - Levice
0:1
Želiezovce - N. Zámky 0:0
Víťazom turnaja sa stalo prvoligové
družstvo Levíc, na druhom mieste skončilo družstvo domáceho MŠK. Káder ml.
žiakov: Ľuboš Straňák - Daniel Varga,
Gábor Bencsík, Henrik Németh, Viktor
Neznánszki, Erik Štuller, Peter Kozák,
Milan Dobiáš.
Gabriel Duchoň

Vyžrebovanie zápasov A mužstva
16. kolo: KFC Kalná n. Hronom – MŠK Želiezovce
17. MŠK Želiezovce – ŠK Čajkov
18. FKM N. Zámky – MŠK Želiezovce
19. MŠK Želiezovce – Lokomotíva Bánov
20. FK Jur n. Hronom – MŠK Želiezovce
21. MŠK Želiezovce – Družstevník T. Lužany
22. Družstevník Dvory n. Žitavou – MŠK
Želiezovce
23. MŠK Želiezovce – Slovan Šahy
24. Družstevník Pribeta – MŠK Želiezovce
25. ŠK Šurany – MŠK Želiezovce
26. MŠK Želiezovce – OTJ Palárikovo
27. FC Komjatice – MŠK Želiezovce
28. MŠK Želiezovce – Družstevník D. Ohaj
29. Veľké Lovce – MŠK Želiezovce
30. MŠK Želiezovce – Agro Kameničná
Dorastenecké družstvo
16. Želiezovce – Šahy
17. Hurbanovo – Želiezovce
18. Želiezovce – Šurany
19. D. Streda B – Želiezovce
20. Želiezovce – Štúrovo
21. V. Meder – Želiezovce
22. Želiezovce – Bešeňov
23. Kolárovo – Želiezovce
24. Želiezovce – Tvrdošovce
25. Želiezovce – Vrakúň
26. Janíkovce - Želiezovce
27. Želiezovce - Gabčíkovo
28. Šamorín – Želiezovce
29. Želiezovce – T. Lužany
30. Dvory – Želiezovce
Starší a mladší žiaci
16. Šurany - Želiezovce
17. Želiezovce – Tvrdošovce
18. N. Zámky B - Želiezovce
19. Štúrovo - Želiezovce
20. Želiezovce – KFC Komárno
21. Nesvady - Želiezovce
22. Želiezovce – ČFK Nitra
23. Šaľa B - Želiezovce
24. Želiezovce - Hurbanovo
25. Galanta - Želiezovce
26. Želiezovce – Kolárovo
27. Šamorín – Želiezovce
28. Želiezovce – DAC B
29. Chrenová B – MŠK Želiezovce
30. Želiezovce - Sereď

Mladí stolní tenisti robia škole radosť
Na ZŠ v Pohronskom Ruskove prejavujú žiaci čoraz väčší záujem o stolný tenis. Od
septembra pravidelne navštevujú stolnotenisový krúžok.
Vlaňajší úspech dievčat - majsteriek okresu, povzbudil aj chlapcov. V tomto školskom roku
zvíťazili na obvodnom kole v Jure nad Hronom dievčatá aj chlapci. Reprezentovali nás aj na
Majstrovstvách okresu v Leviciach, kde chlapci skončili na 4., dievčatá na peknom 3. mieste.
Dúfajme, že ich to povzbudí a v budúcnosti dosiahnu ešte lepšie výsledky. Žiakom pomáhal Ing.
Milan Jakabšic, ktorému touto cestou ďakujeme.
Mgr. Jolana Treginyová
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Želiezovské spomienky
Doktor Ján Zelenyák

Mnoho Želiezovčanov zaregistrovalo,
že v susedných Hronovciach nesie ulica pri
psychiatrickej nemocnici z rozhodnutia spred
niekoľkých rokov meno ThDr. Jána Zelenyáka.
Kto vlastne bol tento „lekár chudobných“,
ako na neho ešte aj dnes mnohí spomínajú?
Pôsobil v našom úzkom regióne. Narodil sa
v spišskej dedinke Jabloňov 17. júna 1860
ako dieťa chudobných rodičov. Po dlhšom
váhaní sa rozhodol pre štúdium teológie.
Dlho sa však rozhodoval medzi filozofiou,
medicínou a dráhou katolíckeho farára. Zrejme našťastie pre nás, ktorí dodnes môžeme
čítať jeho knihy, venoval sa všetkým trom
odvetviam súčasne po celý svoj život. 17.
septembra 1883 bol vysvätený za katolíckeho
farára na viedenskom Pazmaneu. V neďalekých Ondrejovciach ešte ako kaplán, no od
októbra 1903 do r. 1929 už ako farár pôsobil na neďalekej fare v „Lekéri“, na území
dnešných Hronoviec. Práve v tomto období
ho naše mesto, okolité obce a neskôr celý

svet spoznal ako priam zázračného
liečiteľa. Svoje úspechy pripisoval
skoro výlučne sile prírody. Riadil sa
aj dnes platnou myšlienkou „natura
sanat, non medicus“ – príroda lieči,
nie lekári. Na svojej fare a v záhrade
čajakovského opátstva – dnes areál
PN Hronovce – pestoval a sušil liečivé byliny azda z celého sveta. Bolo
to obdobie, keď za ním do Hronoviec
chodili pacienti z celej Európy. O jeho úspechoch sa dozvedeli aj v USA,
kde na pozvanie absolvoval sériu
prednášok. Jeho bohatá publikačná
činnosť bola zavŕšená uznávanou
knihou Prírodný spôsob liečenia v r.
1925. Mal však aj neprajníkov, svojho času bol známy jeho spor so želiezovským lekárom dr. Zigmundom
Plessom, ktorý len ťažko znášal jeho
mimoriadnu popularitu a možno aj
fakt, že ThDr. Zelenyák zásadne liečil bez finančnej odmeny. Ako bývalý
poslanec uhorského snemu inicioval
vznik sanatória chudobných v kúpeľoch v Brusne. Bol
známy priateľským
vzťahom a úzkou
spoluprácou so želiezovským lekárnikom Alexandrom
Bohuniczkym.
Azda prepínal svoje sily, keď denne
pomohol, poradil aj
80–120 pacientom.
Ako keby cítil, že
i on je len smrteľníkom. Nedbal
na únavu, chcel
pomôcť mnohým,
odkázaným na jeho
pomoc. Chcel toho vykonať vo svojom živote čo najviac. Žiaľ, počas jednej zo svojich
ciest, 29. novembra 1929 v rakúskom Grieskirchene vo vlaku náhle umrel. V tejto obci

ho pochovali vo farskej kaplnke. Jeho telo
nenašlo pokoj ani po smrti, pretože počas
2. svetovej vojny túto kaplnku zničil letecký
zásah. Jeho hrob preto neexistuje. Azda len
jeho myšlienky a spôsob liečenia zostali dodnes neporušené.
Doktor Zelenyák bol však aj svedomitým
katolíckym duchovným pastierom. Dôsledne chránil a uchovával mimoriadne bohaté
a vzácne relikvie čajakovského opátstva. Na
potrebu ich zachovania pre budúce generácie zvlášť upozorňoval. Žiaľ, po 2. svetovej
vojne a najmä po smrti čajakovského farára
Štefana Maczka začali z fary záhadne miznúť. V 60. rokoch krátke obdobie na fare
zastupoval istý farár z Kukučínova. Vyvíjal
mimoriadny nátlak na správkyňu a dôverníčku p. Kmetyovú, aby si vymohol prístup
k ukrývaným relikviám z drahých kovov,
zvlášť k pozlátenej opátskej pastierskej palici
– pozostávajúcej z troch zosktrutkovateľných kusov. Tá sa naštastie až dobrodružným
spôsobom pomocou dr. Ernesta A. v čiernej
drevenej prepravke dostala do trnavskej

diecézy. Žiaľ, mnoho iných vzácnych kusov
čajakovského opátskeho pokladu nenávratne
skončilo v rukách maďarských zberateľov.
Pavel Polka

Kelkíš – čiastočne zabudnutá pochúťka
Odpradávna regióne si naši predkovia
najmä pred pôstom pripravovali mimoriadne
zdravú – naviac naozaj veľmi výživnú, chutnú pochúťku. Azda vo všetkých okolitých
obciach sa ešte nedávno všetci, no najmä
deti, tešili na jej každoročnú jarnú prípravu.
Teraz, keď v stravovaní obzvlášť prihliadame na čisté, nezávadné potraviny, neuškodí
si tento recept pripomenúť. O čo vlastne ide?
Je to tzv. kelkíš, pripravovaný z naklíčených
jačmenných zŕn. Kelkíš je pradávne pomenovanie, odvodené z maďarského ,kel, költeni”,

čo znamená naklíčiť. Kelkíš nazývajú aj birač, keltíš alebo maláta. Pripravuje sa takto:
Očistený prebratý a umytý jačmeň sa
navrství v hrúbke asi 3–4 cm na čistú dosku
a denne sa kropí vlažnou vodou. O niekoľko
dní hmota začne klíčiť. Keď klíčky dosiahnu
1–2 cm, hmota sa jemne osuší a pomelie na
mlynčeku. Získaná hodnotná tekutina sa
mierne rozriedi vodou a zahustí múkou. Približne deň sa nechá kvasiť a takto pripravená
zmes sa zapečie v ohňuvzdornej nádobe.
Hotový kelkíš je zlatožltej farby, od obsahu

prírodného cukru je sladký ako med, lepkavý
a na chuť mimoriadne príjemný. Vonia akoby
po ovocí. Na jeho pozitívne účinky poukázal
už aj profesor Albert Szentgyörgyi, objaviteľ
vitamínu C. Pre mimoriadne vysoký obsah
vitamínov skupiny B, D a E je táto pochúťka
veľmi vhodná v období končiacej sa zimy
a začiatkom jari. Tento recept našich starých
každému vrelo odporúčam vyskúšať a nostalgicky sa tak vrátiť do obdobia a chutí 19.
storočia. Pavel Polka
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Štyridsaťpäť rokov mestom

...osemdesiate roky

Zdravotnícke služby v meste od r.
1963 zabezpečovala Nemocnica s poliklinikou. Pri príležitosti 20. výročia začatia
prevádzky v r. 1983 sa konal slávnostný
aktív zamestnancov, na ktorom bolo vyznamenaných 59 pracovníkov.
Niekoľko štatistických údajov: hospitalizovanýé osoby za 20 rokov:
– na internom oddelení 22 124 pacientov,
– na detskom oddelení 21 104 pacientov,
– na gynekologickom oddelení 29 732
pacientov – narodilo sa 11 381 detí,
– na chirurgickom oddelení 26 723 pacientov.
Za 20 rokov dosiahol počet hospitalizovaných osôb číslo 100 000, počet
ošetrovacích dní 1 370 000. Personál sa
za ten čas zdvojnásobil na 398 zamest-

nancov, z čoho počet lekárov stúpol z 38
na 64. Po celý čas bol riaditeľom MUDr.
Vojtech Belák, primár interného oddelenia. V r. 1985 sa v nemocnici uskutočnili
rekonštrukčné práce, počet lôžok sa zvýšil (o 23) na 248.
V r. 1989 bol zaznamenaný veľký rozvoj služieb poskytovaných súkromníkmi
s povolením národného výboru. Kým ku
koncu roka 1988 tu bolo 39 prevádzok,
v januári 1989 ich bol už dvojnásobok.
Zvýšil sa počet poskytovateľov služieb
a pribudli aj nové. Bolo verejným záujmom, aby vznikali ďalšie prevádzky, aby
sa služby skvalitňovali pôsobením konkurencie, čo dovtedy umožnené nebolo.
V dôsledku spoločenských zmien
a prebudovaním hospodárskych a politických štruktúr dochádzalo aj v našom

meste k zmenám v službách. Technické
služby sa premenili na Verejnoprospešné
služby, m. p. Dňom 1. novembra 1990
sa Okresný podnik komunálnych služieb
Levice rozčlenil, a tak z prevádzky v Želiezovciach vznikol samostatný Podnik
komunálnych služieb v Želiezovciach.
Riaditeľom sa stal Ing. Pavel Martinček.
Veľký nárast bol zaznamenaný pri
vzniku súkromných podnikov. O registráciu súkromného podnikania do konca
roka 1990 požiadalo 121 občanov, ktorí
začali podnikať v meste i inde. Podnikateľské subjekty boli zamerané skôr na obchod, než na výrobu. Niektoré prevádzky
patriace predtým do okresného podniku
Temos boli privatizované, napr. oprava
rádií a televízorov, elektroniky a autoopravovňa.
PaedDr. Ferenc Nyustyin

Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť

Reakcia na tvrdenia v článku Zasadalo Mestské zastupiteľstvo vo februárovom čísle občianskeho mesačníka Želiezovský spravodajca
....výhrady k činnosti hlavnej kontrolórky
v súvislosti s dianím v nemocnici v uplynulých mesiacoch.....
Vyjadrenia niektorých poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní dňa 15.
decembra 2005 v naznačenom duchu pre
ich všeobecnosť možno zaradiť do kategórie
reťazca názorov v hektickom a medializovanom prípade pádu želiezovskej nemocnice na
adresu či prácu viacerých aktérov, ale i nezávislých orgánov.
Neopodstatnenosť tvrdení autora myšlienky potvrdzuje fakt, že uvedené konštatovanie
a zaradenie do textu článku nekorešponduje
s programom rokovania 20. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva a teda ani s prijatými uzneseniami Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach.
Dianie okolo želiezovskej nemocnice
má dlhšiu genézu a v posledných mesiacoch
minulého roka strategická váha riešenia mimoriadnej situácie bola uznesením zastupiteľstva vložená na plecia riaditeľa nemocnice
s poliklinikou a primátorovi mesta.
Autorovi článku zrejme ušla zámena osôb
v jeho tvrdeniach. Nasvedčuje tomu to, že
v II. polroku 2005 sa svojou aktivitou v nemocnici s poliklinikou zviditeľnila prednostka
mestského úradu s prevahu budiacou vehemenciou prezentácie svojho prínosu v riešení
problému.
Otázne ostáva už len hodnotenie tohto
enormného úsilia v kontexte s časovou
retroaktivitou a následným bodom zvratu.
Zmapovanie už roky existujúcich, známych
a dostupných ekonomických výsledkov stratového hospodárenia nemocnice nemohlo zákonite posunúť vývoj udalostí v žiadúcom smere
– k vyrovnanému hospodáreniu príspevkovej
organizácie či k získaniu investičných zdrojov.
Možno s odstupom času bude toto účinkovanie

hodnotené slovíčkom – kontraproduktívne.
Kontrola nie je samoúčelná, ale je neoddeliteľnou súčasťou hospodárenia s verejnými
prostriedkami a jej regulačného systému.
Úlohou kontroly je signalizovať odchýlky od
noriem, porušenia zákonov, nesplnenia požiadaviek účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti
riadiacej a výkonnej činnosti za účelom zamedzenia resp. zníženia na minimum možnosti
opakovania nedostatkov.
Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra
obce/mesta stanovuje zákon č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov. Osobitné predpisy určujú kontrolné postupy.
V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite,
v kontexte so zákonom o obecnom zriadení,
hlavnému kontrolórovi je zákonom vyhradená následná kontrola (ex post), predbežná
kontrola (ex ante) je zákonnou povinnosťou zamestnancov ako výkonných zložiek.
V hierarchickom usporiadaní výkonné zložky
v reálnom čase rozhodujú a môžu prípadne
korigovať hospodárske operácie, vrátane
finančných tokov a ich dopadov na vlastné
hospodárenie.
Laická verejnosť, často v snahe prezentovať vlastnú erudovanosť, nerozlišuje
operatívne riadenie od princípov kontrolných
procesov.
Neznalosť zákonných úprav postavenia
kontroly v samospráve so všetkými špecifikami územnej samosprávy, neochota doplnenia
si teoretickej bázy o všeobecne platné axiómy
jej fungovania, potom logicky vyúsťuje ku konaniu nielen v rozpore s etikou, ale i zákonmi
SR, ktorých hlavná váha spočíva v ústavou
garantovanej ochrane ľudských práv – teda
aj pred útokmi masovokomunikačných médií.
V danom prípade ide o občiansky mesačník

s regionálnou pôsobnosťou.
Najčistejšie svedomie je zlá pamäť. Ešte
dňa 3. decembra 2005 osem poslancov mestského zastupiteľstva z vlastnej vôle a vnútorného presvedčenia prevzalo časť zodpovednosti za vývoj udalostí okolo nemocnice. Svoje
vyhlásenie a odhodlanosť spečatili uznesením
č. 201/2005 bod 1 písm. a) a b) o publikácii
tohto vyhlásenia práve v Želiezovskom spravodajcovi. Avšak zverejnenia tohto vyhlásenia
sa občan zrejme nedočká.
V článku želiezovského spravodajcu na
adresu nezávislého kontrolného orgánu uvedené úvahy sú len pretavením zbožných želaní, podsúvaných širokej verejnosti skupinkou
horlivcov a zdá sa, že predbehli vývoj udalostí
v realite a čase.
Sú však vedecké tézy, že zakrivenie času
a priestoru vo vesmíre umožňuje pohľad na
veci, ktoré sa len stanú. Žeby medzi nami
žili takíto géniovia? História ich iste patrične
ocení. Možno aj nelichotivým prívlastkom
o pokrivenom charaktere.
Hlavná kontrolórka mesta Želiezovce

Poznámka redakcie

1. Veta o tom, že poslanci mali výhrady k
činnosti hlavnej kontrolórky bola uverejnená v spravodajskom článku o zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Spravodajský
žáner ako taký sa vyznačuje tým, že netlmočí stanovisko, názor autora, iba opisuje
skutočnosti, ktoré sa stali. V článku sa
netvrdí nič, len konštatuje, čo sa dialo na
danom zasadnutí.
2. Na žiadosť autorky sme článok štylisticky
neupravili.
Ladislav Levicky, šéfredaktor
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Kronika - Krónika

Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

18. 2. Daniel Dudáš (Želiezovce) – Ildikó Ballová
(Levice), 18. 2. Róbert Herák (Kukučínov) – Iveta
Heráková (Martin), 18. 2. Milan Herák (Kukučínov)
– Valéria Balážová (Kukučínov), 25. 2. Ján Lehocký
(Levice) – Stanislava Hulinová (Zalaba)
Gratulujeme - Gratulálunk
50
Katarína Baleszová
Tibor Šanta
Irena Csomorová
Edita Pompošová
Gabriela Molnárová
Gabriela Becságh
Mária Vendelová
TIbor Jókay
Ladislav Mužík
Darina Šplehová
Mária Farkašová
Anna Bakaová
Štefan Gubík
Gizela Tóthová

01. 03.
05. 03.
10. 03.
11. 03.
13. 03.
15. 03.
16. 03.
20.03.
21. 03.
25. 03.
25. 03.
27. 03.
28. 03.
28. 03.

60
Juliana Balážová
Jaroslav Gažo
Margita Birková
Helena Hegedűšová

01. 03.
03. 03.
15. 03.
20. 03.

70
Ema Kondácsová
Dezider Šáll
Valéria Molnárová
Emil Tužinský

04. 03.
08. 03.
11. 03.
21. 03.

80
Helena Čordášová
František Mikulášik

10. 03.
14. 03.

Opustili nás - Elhunytak

9. 2. Irena Tóthová (Kukučínov, 84 r.), 12. 2. Štefan
Garaj (Jur n. Hronom, 67 r.), 13. 2. Mária Gubíková
(Farná, 82 r.), 20. 2. Irena Tóthová (Želiezovce, 83 r.),
23. 2. Ondrej Kubínyi (Zbrojníky, 73 r.)

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Koporsód lezárta szerető szívedet
Nem látjuk már több mosolygós szemedet
Küzdöttél, de már nem lehetett,
most a csend ölel át, és a szeretet.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem felejtünk Téged.

(06-11)

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
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 900 000.- 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 10.3.2006 do 12.00 hod. s označením:
„Obchodná verejná súťaž na predaj majetku – Želiezovce“
Ing. Sibyla Szabóová
(06-07)
poverená riadením podniku

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Laiszner Gyulára (Zselíz)

március 3-án, halálának első évfordulóján.

Szeretteid

Predám 4 á záhradu s chatkou v Želiezovciach pri Hrone. Tel.
03677135 32, 0908 065 575
(06-08)
Predám veľký RD v Kuraľanoch. Tel. č. 0905 969 174
(06-09)
Jednoduché a podvojné účtovníctvo a mzdy. 0903 833 069
(06-10)
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KINO - MOZI

MIE

STO

2006

PRE

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

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)
(04-2)

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

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

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, illárokat, kardokat, szuronyokat és egyéb fegyvereket.
Készpénzben fizetek.
(04-3)

MESTO ŽELIEZOVCE
ponúka na prenájom
priestory v bývalom Centre voľného času na Mierovej ulici
v Želiezovciach.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na oddelení správy mestského majetku Mestského úradu v Želiezovciach,
(05-39)
alebo telefonicky na čísle 036/7711140.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

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

Deň narcisov 7. apríla 2006

Desiaty ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý
sa uskutoční 7. apríla, bude ako po minulé roky organizovaný
prostredníctvom dobrovoľníkov. Budú chodiť po uliciach mesta, námestí, obchodoch a úradoch. Peňažné dary bude opäť
možné vyberať len do pokladničiek s označením Deň narcisov.
Občanom budú bezplatne venované kvety narcisu a letáčik Dňa
narcisov.
Každý rok ochorie v SR na rakovinu 25 tisíc ľudí. Potrebujú
pomoc – treba dbať na preventívne prehliadky a včas navštíviť
lekára. Veríme, že okrúhle číslo 10 osloví všetkých ľudí dobrej
vôle. MUDr. Stanislav Blaho, spoluorganizátor
Marcové aktivity Mestskej knižnice
Do konca marca je sprístupnená výstava Stáročia v kalendároch zo
súkromnej zbierky Petra Holbu. Počas marca - Mesiaca knihy budú
stretnutia so spisovateľmi a tvorcami kníh.
A Városi Könyvtár márciusi rendezvényei
Március végéig tekinthető meg a Városi Könyvtárban az Évszázadok
naptárakban c. kiállítás, amelyet Peter Holba magángyűjteményéből
állítottak össze. Az egész hónap folyamán a rendezvények lesznek a
„könyv hónapja” keretében – író-olvasó találkozók stb.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Martin Stangl: Rez, tvarovanie a štepenie ovocných stromov
Bratislava, Príroda 2005, 100 str., 259 Sk
Súčasťou knihy sú farebné ilustrácie, opisy práce a príklady pre
našich záhradkárov

Felvidék száz csodája
Budapest, Totem Plusz Könyvkiadó 2005, 208 oldal
A könyv izgalmas barangolásra invitál, ismerős és elfeledett vidéken utazva. Színes képekkel ellátva 92 csodát fedezünk fel.

Adelle Davisová: Čo vám chýba, aby ste boli fit
Bratislava, EKO-konsult 2006, 191 str., 189 Sk
Desiatky ochorení (vysoký cholesterol, stres, rakovina) a spôsobov, ako ich liečiť pomocou vitamínov a minerálov

Szlovákiai magyar ki kicsoda
Plectrum 2005, már CD-ROM kivitelben is, 700 Sk
A megfelelő szoftver használatával iskolás tanulók és magánszemélyek is tanulmányozhatják.

Gareth Moore: Sudoku – Kakuro
Bratislava, Fragment 2004, 144 strán, 129 Sk
Pre fanúšikov sudoku sú tu nové japonské hlavolamy.

Gulyás Sándor: Minden napra egy nóta
Pécs, G-G kiadás 2006, 135 oldal, 120 Sk
Azt mondják a nóta imádság és gyógyszer egyszerre. Kezdjük
az Akácos úttal, Hogyha ír majd édesanyám…
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Zselízi visszaemlékezések
Zelenyák János doktor
Bizonyára városunk lakosai közül is sokaknak feltűnt, hogy néhány évvel ezelőtt a
lekéri kórház előtti utcát átkeresztelték ThDr.
Zelenyák János utcára.

Dr. Zelenyák János ismerősei körében

Ki is volt ez a „szegények orvosa”, ahogy
még ma is emlékeznek róla. Egy szepességi
faluban, Szepesalmáson született 1860. június
16-án szegény szülők gyermekeként. Hosszas
gondolkodás után döntött úgy, hogy teológiát
tanul, előtte sokáig nem tudott dönteni az orvosi pálya, a filozófia és a papi hivatás között.
Szerencse számunkra, akik még ma is olvashatjuk könyveit, hogy élete végéig mindhárom
irányzattal foglalkozott. 1883. szeptember
17-én szentelték katolikus pappá a bécsi Pazmaneumban. Káplánként a közeli Endréden
tevékenykedett, majd 1903 októberétől 1929ig a lekéri egyházközségben végezte feladatát.
Ebben az időben ismerte meg őt a környék lakossága, később az egész világ mint csaknem

csodaorvost. Gyógyászati sikereit a természetnek tulajdonította, ahogy mondta „natura
sanat, non medicus” – a természet gyógyít,
nem az orvosok. A parókián és a lekéri apátság
udvarán – a mai kórház területén
– szárította gyógynövényeit. Abban az időben egész Európából
jártak hozzá páciensek. Sikereiről
tudomást szereztek az Egyesült
Államokban is, ahová meghívták
egy előadás-sorozatra. Publicisztikai tevékenységét a Természetes
gyógymód c. könyvével tetőzte
be 1925-ben. Voltak rosszakarói
is, ismeretes ellentéte a zselízi
Pless Zsigmond doktorral, aki
nehezen viselte Zelenyák közkedveltségét és talán azt is, hogy
ingyen gyógyított. Mint a magyar
képviselőház volt tagja kezdeményezte egy szegények számára kialakított szanatórium létrehozását
a brusznói fürdőben. Jó kapcsolatokat ápolt
Bohuniczky Sándor gyógyszerésszel. Talán
túlfeszítette erejét, hiszen naponta 80–120
pácienst is ellátott. Mintha érezte volna, hogy
ő is csak halandó. Még életében minél többet
szeretett volna megtenni. Fáradságot nem
ismerve segített, ahol tudott. Egyik utazása
során az ausztriai Grieskrirchenben halt meg a
vonatban 1929. november 23-án. Ebben a faluban temették el a helyi kápolnában. Sajnos,
teste halála után sem talált nyugalomra, a 2.
világháború idején megsemmisítő találat érte
a kápolnát, s vele együtt tűntek el dr. Zelenyák
földi hamvai. Mára csak a gondolatai és a
gyógymódja maradt sértetlenül.
Zelenyák doktor lelkiismeretes lelkipásztor

is volt. Óvta és védte a lekéri apátság értékes
ereklyéit, és külön felhívta az elkövetkező generációk figyelmét az ereklyék megőrzésének
fontosságára. Ezek sajnos Maczkó István plébános halála után a 2. világháborút követően
lassan fogyatkozni kezdtek. A 60-as években
egy nemesoroszi plébános tevékenykedett itt,
aki nagy nyomást gyakorolt a plébánia gondnokára, egy bizonyos Kmetynére, hogy hozzáférést nyerjen értékes műkincsekhez. Főleg az
aranyozott apáti pásztorbot érdekelte, amely

három, összecsavarható részből állt. Szerencsére ez az ereklye egy bizonyos dr. A. Ernő
jóvoltából a nagyszombati érsekség birtokába
került. Sajnos, a lekéri apátság sok más kincse
magyarországi gyűjtők kezében kötött ki.
Pavel Polka

Csíramálé (biracs vagy kőtés) - egy
csaknem elfeledett eledel
Elődeink régóta készítik ezt a rendkívül egészséges, tápláló és
finom eledelt – főleg ilyen idő tájt, a nagyböjt előtti időben.
Hiszen talán az összes környező községben még nem olyan rég,
mindenki, de főleg a gyermekek örömmel várták tavaszi készítését. Manapság, amikor különösen nagy szerepet tulajdonítunk a
tiszta, egészséges élelmiszereknek, nem árt, ha felidézzük e régi
étek receptjét. Az étel csíráztatott árpamagokból készül. A Csallóközben használt kőtés (költés) elnevezése a „kelni” szóbólszármaztatható, nálunk „biracs” néven ismerjük.
Az átmosott, kiválogatott árpát kb. 3-4 cm-es rétegbe rakjuk
egy tiszta felületre, és naponta langyos vízzel hintjük. Néhány
napon belül elkezd csírázni. Amikor a csírák 1–2 cm hosszúak
lesznek, az anyagot megszárítjuk és ledaráljuk. Az így nyert
értékes folyadékot vízzel hígítjuk, majd liszttel sűrítjük. Kb. egy
napig hagyjuk erjedni, majd hőálló edényben megsütjük. A kész
étel aranysárga színű, mézédes, ragacsos és nagyon finom. Illata
gyümölcsre emlékeztet. Pozitív hatásaira Szentgyörgyi Albert
professzor, a C-vitamin feltalálója is emlékeztetett. Magas B,
D és E vitamintartalma miatt télutón és tavaszelőn ajánlatos
fogyasztani. Öreganyáink e receptjét mindenkinek ajánlom elkészítésre, aki egy kis 19. századi nosztalgiázásra vágyik.
Pavel Polka

Neves illusztrátorok műveiből nyílt kiállítás februárban a helyi kultúrotthonban. A kiállítók – Jankovics Marcell, Rényi Krisztina, Roskó Gábor, Sárkány
Győző, Szurcsik József és Vida Győző – tagjai az 1994-ben alakult Magyar
Illusztrátorok Társaságának. Mindannyian elismert, díjazott alkotók, akiknek
munkáit az elmúlt néhány esztendőben szakmai zsűrik kiválónak tartották,
elismerésben részesítették, jutalmazták. Műveik között találkozhatunk hagyományos értelemben vett illusztrációkkal és autonóm alkotásokkal. A kiállítást
a művelődési otthon a pozsonyi magyar kulturális intézet együttműködésével
szervezte.
(ic)
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Negyvenöt éve városi rangban

A 80-as évek…

1963-tól az egészségügyi ellátást a helyi
kórház és rendelőközpont biztosította a városban. 1983-ban, az intézmény fennállásának 20.
évfordulóján 59 dolgozót tüntettek ki. Néhány
statisztikai adat az 1963–1983-as időszakról:
– a belgyógyászaton 22 124 pácienst láttak el,
– a gyermekosztályon 21 104 pácienst láttak
el,
– a nőgyógyászaton 29 732 pácienst láttak el,
11 381 gyermek született,
– a sebészeten 26 723 pácienst láttak el. A 20
év alatt összesen 100 000 fekvőbeteget láttak
el, az ellátási napok száma 1 370 000 volt. Ez
idő alatt megkétszereződött a dolgozók száma,
1983-ban elérte a 398-at, az orvosok száma az
eredeti 38-ról 64-re emelkedett. Egész idő alatt

dr. Vojtech Belák volt az igazgató, aki egyben
a belgyógyászat főorvosa is volt. 1985-ben
felújítási munkálatok folytak, az ágyak száma
23-mal emelkedett – 248-ra.
1989-ban jelentősen bővültek a szolgáltatások, amelyeket magánszolgáltatók
nyújtottak a vnb engedélyével. Míg 1988ban 39 szolgáltatót tartottak nyilván, egy
évvel később számuk megkétszereződött. A
meglévők számának növekedése mellett új
szolgáltatások is teret nyertek. Ezek alakulása
nyilvánosan hangoztatott közérdek volt, hogy
az addig elképzelhetetlen konkurenciaharc
által növekedjen a szolgáltatások színvonala.
A társadalmi változások, a gazdasági és
politikai szerkezetváltás jelentős változáso-

kat hozott a szolgáltatásokban. A Műszaki
Szolgáltatások Vállalatából alakult a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat. 1990. november
1-jén a Járási Közszolgáltatási Vállalat egy részéből alakult meg a Zselízi Közszolgáltatási
Vállalat, amelynek Pavel Martinček mérnök
lett az igazgatója.
Megnőtt a magánvállalkozások alapítása
iránti érdeklődés – 1990 végéig a város 121
lakosa adott be ilyen irányú kérvényt. Ezek
elsősorban a kereskedelemre, nem annyira a
termelésre irányultak. Privatizálták az egykori
Temos járási vállalat néhány egységét is, pl. a
rádió- és televíziókészülékek javítását vagy az
autójavítást.
Feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc

Pár gondolat erejéig

Rendes ülésen tárgyalt a képviselő testület – válasz a Zselízi Hírmondó 2006 februári számában megjelent állításra
… a képviselők megkérdőjelezték az
utóbbi időszak ellenőrző tevékenységének
hatékonyságát…?
A gondolat alkotójának a szakmai tudása
az ellenőrzés terén megkérdőjelezhető. Tulajdonképpen mivel mérhető az ellenőrzés
hatékonysága? Szubjektív benyomással?
Vagy van objektív elemzője is?
Tudnivaló, az irányító, szervezési és
kivitelezési munka hatékonyságának megítélése az ellenőrzés fő feladata. Ez által
az ellenőrzött intézmény bizonyítványa a
feltárt hiányosságok, törvénysértések, gazdasági intézkedések káros és nem kívánatos
eredményeinek sora.
Nem megfelelő-e az ellenőrző tevékenység hatékonysága, amikor a 2006. február 23-

Vidékünk írói - Csontos Vilmos
Csontos Vilmos élete végéig a falu
költője maradt, verseiben a parasztélet
gondját-baját, csöndes örömeit és fájdalmait
énekelte meg. 1908. október 11-én látta meg
a napvilágot Garamsallón, az akkori Hont
vármegyében. Szülei földművesek voltak,
fiuk asztalosmesterséget tanult. Saját asztalosműhelyében dolgozott, majd 1950-től
mintegy két évtizeden keresztül a zalabai
egységes földműves szövetkezet pénztárosa
volt. Első verse 1929-ben jelent meg a lévai
Bars c. hetilapban: Erről így ír: „Az újság
kétszer is kiesett a kezemből, amíg ráakadtam a nyolcsoros kis versikére, s alatta a nevemre. Olvastam, olvastam a verset, s alatta
a nevem betűi összefutottak… Egyszerre azt
vettem észre, hogy egy könnycsepp hull az
újságpapirosra.”
Csontosnak a hiteles és hatásos költői szóért keményen meg kellett küzdenie, amelynek nyomai a legtöbb versén fellelhetők.
Egyik fiatal barátja és kritikusa, Varga Imre
huszonöt évvel ezelőtt ezt írta róla: „Hangja

ára tervezet önkormányzati ülésre benyújtott
beszámoló szerint a főellenőr tevékenysége
97 %-ban járult hozzá a hiányosságok eltávolításához 2005-ben.Természetesen az
ellenőrzött intézmények hozzájárulásával.
Ezért ilyen alaptalan rágalmazásnak hatékonyan véget lehet vetni, mivel az emberi
jogokat az Alkotmány védi.
Ez a fajta eszmefuttatás önkormányzati
testületi határozat hiányában az események
megelőzésének minősíthető.
Még a 2005. december 3-án tartott önkormányzati testületi ülésen 8 képviselő
közös kijelentésben felvállalta a részbeni
személyes felelősséget a kórház körüli eseményekben. Ezt a nyilatkozatot a 2005/201es határozat értelmében a város lakossága és

a régió többi lakosa türelmesen várja.
Valójában kiket sújt a marasztalás?
A kisváros általában olyan hely, ahol
nincs sok látni- vagy tennivaló, de amit hallani lehet, az kárpótol mindenért.
Zselíz város főellenőre

ott válik hitelessé, ahol a maga hétköznapjait
szedi versbe cifrázás és érzelgős felhangok
nélkül.” Első verseskötetét Magyar ugaron
címmel 1932-ben adták ki Léván, a sorrendben második pedig négy évvel később,
Üzentek értem címmel Zselízen jelent meg.
Számos találkozásunk alkalmával nemegyszer elmondta, hogy nehéz napjaiba, amikor
sajgó lelkében kérdések és kétségek ágaskodtak, mindig a könyvekhez menekült. Gyalupadján nem egy alkalommal félbe hagyva
feküdt a szekrényoldal, mert a mester verset
írt. A sors úgy hozta, hogy 1948. október 9-én
megnősült és zalabai lakos lett, ott végezte a
megszokott napi tennivalókat. Közben a Csemadok alapító tagja, az alapszervezet elnöke
és titkára. A 80-as és 90-es években rendszeres látogatója voltam a Csontos-portának.
A költő és felesége, Eszter néni minden alkalommal hallatlan vendégszeretettel fogadott.
Áradozva beszélt a barátokról, Lovicsekről,
Dénesről, Dobosról, Dubáról, Ozsvaldról és
a többiekről. Kicsit fájlalta, hogy a régi sors-

társak, írók, költők, szerkesztők
és közéleti személyiségek csak
elvétve
állnak
meg nála. „Hiába, messze van
Pozsonytól Zalaba” – hajtogatta
ilyenkor. Szeretett volna ugyanis más bánatában és örömében is osztozni.
Csontos Vilmos 2000. szeptember 12-én halt
meg Zselízen. Súlyos örökséget hagyott ránk,
több mint 20 kötetet jelentetett meg. Zalabán
a polgármesteri hivatal jóvoltából emlékszobát hoztak létre tiszteletére.
Nem elég egyszer – elmondom újra!
Garam völgye, forrón szeretlek.
Itt legszebb az ég azúrja,
A dűlőútra
Kikönyökölnek félkeresztek.
(Nem elég egyszer, 1960)
(ág)

A szerkesztőség megjegyzése

A mondat arról, hogy a képviselők megkérdőjelezték az ellenőrző tevékenység hatékonyságát, egy képviselő-testületi ülésről való
tudósításban szerepelt. A tudósítás olyan műfaj, amely nem a szerző nézeteit, álláspontját
tükrözi, hanem a tényeket tárja fel, jelen esetben azt, hogy miről beszéltek a képviselők az
ülésen.
Levicky László, főszerkesztő
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Tanulóink járási asztalitenisz-bajnokságon vesznek részt
A 2005/06-os idényben a zselízi szabadidőközpont csapatának asztaliteniszezői komoly sikereket értek el. A Sádovský Peter, Šuchter Gábor és Herian Peter összeállítású gárda a bajnokság
alapszakaszában vereség nélkül végzett az első csoport első helyén. A csoport a következő sorrenddel zárta az alapszakaszt.
1. zselízi szabadidőközpont
2. Ipolyság A
3. Ipolyság B
4. Garamszentgyörgy
A további küzdelmekbe Zselízen kívül
Ipolyság A csapata,
valamint a 2. csoportból Nová Dedina és
Hontianske Trsťany
csapata jutott be. A
döntős csoport mérkőzéseit négy fordulóban
bonyolítják. Az első
fordulót február 18-án
Zselízen tartották; a
hazai csapat a következő
eredményeket
érte el:
Zselíz–Nová Dedina 10:0, kontumálással
Zselíz–Ipolyság A 3:7, Sádovský P. 3
Zselíz–Hontianske Trsťany 5:5, Sádovský P. 3, Šuchter G. 1,5, Herian P. 1
(ps)

Az ifjú asztaliteniszezők örömöt szereznek az iskolának

Az oroszkai alapiskolában a tanulók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az asztalitenisz iránt. Szeptembertől rendszeresen látogatják a ping-pongszakkört.
A leányok tavalyi sikere, akik járási bajnoki címet szereztek, fellelkesítette a fiúkat
is. Ebben a tanévben a körzeti versenyen Garamszentgyörgyön a fiúk és a lányok egyaránt diadalmaskodtak. Ezáltal eljutottak a járási bajnokságra, amelyet Léván tartottak.
Itt a fiúk a 4., a lányok az előkelő 3. helyen végeztek. Reméljük, hogy e sikerek tovább
fűtik lelkesedésüket, ami további szép eredményekhez vezethet. A tanulóknak nagy segítségére volt Milan Jakabšic mérnök, akinek ezúton is köszönjük fáradozását.
Mgr. Jolana Treginyová

Két második helyezés a hazaiaknak a kispályás
futballtornán
A zselízi szabadidőközpont február 21-én kispályás labdarúgó tornát rendezett alsó és felső kategóriás diákok számára, amelyen Léva, Érsekújvár, Garamszentgyörgy és a hazaiak
csapata vett részt. A felső kategóriában a következő eredmények születtek:
Levice–Jur n. Hronom
4:2
Želiezovce–Jur n. Hronom 2:0
Nové Zámky–Levice
6:2
Nové Zámky–Želiezovce
2:1
Jur n. Hronom–Nové Zámky 0:7
Želiezovce–Levice
2:0
Góllövőink: Szabó 2, Horňák,. Németh R., Hegedűs. Az első helyet az első ligás érsekújvári együttes szerezte meg, mögötte a hazai csapat végzett, amely a következő összeállításban
lépett pályára: Varga Lóránt – Nerer Richárd, Duchoň Dominik, Hegedűs Filip, Németh
Róbert, Szabó Gyula, Horňák Gábor, Keil Tibor, Rotík Sebastián.
Eredmények az alsó kategóriában, ahol Léva, Érsekújvár és Zselíz mérkőzött:
Želiezovce–Levice 1:1, Dobiáš - Kalman
N. Zámky–Levice
0:1
Želiezovce–N. Zámky 0:0
Győzött az első ligás érsekújvári csapat, második a VSK csapata lett. Összeállítása:
Straňák Ľuboš - Varga Dániel, Bencsík Gábor, Németh Henrik, Neznánszki Viktor, Štuller
Erik, Kozák Péter, Dobiáš Milan.
Duchoň Gábor

Az A csapat tavaszi mérkőzései
16. kolo: KFC Kalná n. Hronom – MŠK Želiezovce
17. MŠK Želiezovce – ŠK Čajkov
18. FKM N. Zámky – MŠK Želiezovce
19. MŠK Želiezovce – Lokomotíva Bánov
20. FK Jur n. Hronom – MŠK Želiezovce
21. MŠK Želiezovce – Družstevník T. Lužany
22. Družstevník Dvory n. Žitavou – MŠK
Želiezovce
23. MŠK Želiezovce – Slovan Šahy
24. Družstevník Pribeta – MŠK Želiezovce
25. ŠK Šurany – MŠK Želiezovce
26. MŠK Želiezovce – OTJ Palárikovo
27. FC Komjatice – MŠK Želiezovce
28. MŠK Želiezovce – Družstevník D. Ohaj
29. Veľké Lovce – MŠK Želiezovce
30. MŠK Želiezovce – Agro Kameničná

Ifjúsági csapat

16. Želiezovce – Šahy
17. Hurbanovo – Želiezovce
18. Želiezovce – Šurany
19. D. Streda B – Želiezovce
20. Želiezovce – Štúrovo
21. V. Meder – Želiezovce
22. Želiezovce – Bešeňov
23. Kolárovo – Želiezovce
24. Želiezovce – Tvrdošovce
25. Želiezovce – Vrakúň
26. Janíkovce - Želiezovce
27. Želiezovce – Gabčíkovo
28. Šamorín – Želiezovce
29. Želiezovce – T. Lužany
30. Dvory – Želiezovce

Diákcsapat - alsó
és felső kategória
16. Šurany – Želiezovce
17. Želiezovce – Tvrdošovce
18. N. Zámky B – Želiezovce
19. Štúrovo – Želiezovce
20. Želiezovce – KFC Komárno
21. Nesvady – Želiezovce
22. Želiezovce – ČFK Nitra
23. Šaľa B – Želiezovce
24. Želiezovce – Hurbanovo
25. Galanta – Želiezovce
26. Želiezovce – Kolárovo
27. Šamorín – Želiezovce
28. Želiezovce – DAC B
29. Chrenová B – MŠK Želiezovce
30. Želiezovce – Sereď
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Zselíz város
2006. április 1-től

bérbe adja
a városi fürdőt és autókempinget.
Az érdeklődők a városi hivatalban kapnak
bővebb tájékoztatást.
KI MONDTA? MIÉRT MONDTA?
A magyar nyelvben bőségesen találunk, beszédünkben, írásunkban gyakran használunk állandó szókapcsolatokat, mondásokat, szállóigéket. Ezek a
nép ajkán vagy híres emberek: költők,
művészek, hadvezérek, politikusok
szájából keletkeztek. Általában az
emberek kevésnek ismerik az eredetét,
keletkezésének körülményeit. Ezért
néhány, gyakran használt szólásmondás történelmi hátterét, létrejöttének
körülményeit ismertetjük az olvasókkal Gyapay Gábor gyűjteményéből,
kivonatosan.
HEURÉKA!
Ha otthon a szobában elgurul valami becses dolog, ha valaki nem emlékszik rá, hogy hol hagyta a szemüvegét,
de végül hosszú keresés után megtalálja, milyen boldogan kiáltja: megtaláltam! Ha a diák rájön egy nehéz
feladat nyitjára, ujjong, s ezt mondja:
megtaláltam!
Ugyanez a lelkes kiáltás hangzott
el Kr. e. II. században a szicíliai görög
város, Szürakusza utcáin, kissé furcsa
körülmények között. Arkhimédész,
a híres természettudós csupaszon,
csuromvizesen, egyenesen a fürdőből
szaladt ki, és újságolta mindenkinek:
Megtaláltam!
Görögül:
Heuréka!
Semmivel sem volt kisebb a feltűnés,
mintha ma történnék ilyesmi. De hát
mi indította Arkhimédészt erre a furcsa
viselkedésre, és mi volt az, amit megtalált?
Vitruvius, a Kr. e. I. század végén

élt építészeti író „Az építészetről”
című munkájában a következőket írja:
„Hiéron, szürakuszai uralkodó elhatározta, hogy az egyik szentélyben
aranykoszorút helyez el a halhatatlan
isteneknek. Megfelelő munkadíjért
meg is rendelte egy vállalkozónál, és
a súlynak megfelelően az aranyat is átadta neki. A kézimunkával remekül elkészített művet bemutatta a királynak,
és úgy tűnt, hogy a koszorút a megállapított súlynak megfelelően állította
elő. Csakhamar azonban feljelentés
érkezett, hogy a mester az arany egy
részét elvette, és helyette ugyanolyan
súlyú ezüstöt kevert a koszorúba. Hiéron bosszankodott, hogy csúffá tették,
és nem találva meg a módját, hogyan
bizonyíthatná be a lopást, Arkhimédészt kérte meg, vállalja ennek kigondolását. Arkhimédész, miközben ezen
töprengett, fürdőbe ment, s a kádba
beszállva észrevette, hogy amennyi
a testéből a kádba belemerül, ugyanannyi víz a kádból kiömlik. Minthogy
pedig ez éppen a keresett dolog megfejtéséhez vezetett, egy percet sem
várt, hanem örömében kiugrott a kádból, és azon meztelenül haza sietve,
hangos szóval boldog-boldogtalannak
tudomására hozta, hogy megtalálta,
amit keresett: futtában görögül szüntelenül azt kiabálta: HEURÉKA! HEURÉKA! Ekkor aztán, mint mondják,
a találmány hatására két, ugyanolyan
súlyú tömböt készített, mint amilyen
súlyú a koszorú volt, az egyiket arany-

A BEAUTY-MED
kozmetikai szalon a Posta u. 2 alatt
a klasszikus kozmetikai kezelésen
kívül a következő
szolgáltatásokat kínálja:
- seprűerecskék eltüntetése
(az arcon és a lábakon),
- bőrfiatalítás,
- tartós depiláció,
- vákuummasszázs,
- ultrahangos kezelések.
Tel. 0915 894 563
(06-14)

Dr. Kiss Gyula
sebészeti magánrendelője
a Posta u. 2 alatt március 1-jétől
munkanapokon 7.00–15.00 órakor
várja pácienseit.
Tel. 0905 278 381
(06-15)

ból, a másikat ezüstből. Mikor ezzel
elkészült, egy nagy edényt csordultig
megtöltött vízzel, s ebbe belemerítette
az ezüsttömböt. Amilyen nagyságban
ez az edénybe belemerült, ugyanannyi
víz ömlött abból ki. Így azután, mikor
a tömböt kivette, amennyivel a víz kevesebb lett, annyit visszaöntött (egy
messzely volt ez a mennyiség, a meszszely kb. 3 dl-nyi űrmérték), úgyhogy
az edény ismét színültig volt, mint az
előbb. Ennek alapján rájött, hogy mekkora súlyú ezüst felel meg meghatározott mennyiségű víznek. Mikor ezt
kitapasztalta, az aranytömböt merítette
bele ugyanígy a teli edénybe, s miután
kiemelte, az előbbi módon megmérte a
vizet. Így, a víz mennyisége alapján,
mely egyhatod messzellyel kevesebb
volt, megkapta, hogy mennyivel kevesebb térfogatú az ugyanolyan súlyú
aranytömb, mint az ezüst. Ezután az
edényt újra megtöltve, ugyanabba a
vízbe most már a koszorút mártotta
bele. Az eredmény az lett, hogy több
víz ömlött ki a koszorútól, mint az
ugyanolyan súlyú aranytömbtől. Ebből
a tényből következtetve, bebizonyította az aranynak ezüsttel való keverését
és a vállalkozó nyilvánvaló lopását”.
Feldolgozta: Dr. Nyustyin Ferenc
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Válasz a Kórház: hogy is volt c. cikkre (ZSH, 2006 január)
Az említett cikk elolvasása után úgy döntöttünk, válaszolunk a közölt állításokra, mert
nem világos számunkra, hogy a cikkben
közölt információk a szerző beavatatlanságát, avagy forrásai pontatlanságát jelzik-e.
Igaz, hogy 2003. január 1-től a 416/2001
sz. törvény értelmében a zselízi kórház a
város fennhatósága alá tartozik, de ezt a
város vezetősége nem ismeri el. 2003 januárjában kiadta az állami hozzájárulásból
finanszírozott szervezet alapító okiratát,
amelyet Nyitra megye által az állami költségvetésre csatol. Ebből az alapító okiratból
kitűnik, hogy a város meg akart szabadulni
a felelősségtől, főleg az átruházott vagyon
finanszírozásától. Ezt az is bizonyítja, hogy
az átruházási jegyzőkönyvet a kórházigazgató 2003 januárjában, az egészségügyi
miniszter 2003 júniusában, míg a polgármester csak 2004. november 9-én írta alá.
2004 végéig a kataszteri hivatalban nem is
volt bejegyezve az ingatlan a város nevére.
Ezek olyan tények, amelyekkel a város
minden lakosának tisztában kellene lennie.
A város 2003-ban és 2004-ben nem különített el költségvetéséből semmilyen összeget a kórház felszerelésének felújítására. Az
első hozzájárulást a kórház javára 300 000
korona értékben – gyógyszerekre – 2005
októberében hagyták jóvá a képviselők, 34
hónappal azután, hogy az önkormányzat
átvette azt. Ebben az időben a város már
eladta néhány millió korona értékben a
rendelőközpontot és a fogászati rendelőt.
Pontosításként jegyezzük meg, hogy a 25.
rendkívüli ülésen a város jóváhagyta a kórházi kazánházba, tehát a saját tulajdonába
való befektetést 1,4 millió korona értékben.
2004 őszén a város társalapítója volt a
Sanamed Plus Kft-nek, ami a kórház megvásárlásának szándékát jelzi. Ugyanez év
decemberében a város átíratta a tulajdont
erre a kft-re, a kifizetés időpontja 2005 januárjában volt esedékes. A határidő egészen
2005 június végére tolódott. Mint tudjuk,
a vételárat végül nem fizette ki. Ennek
ellenére egyetlen korona kifizetése nélkül
a tulajdont 2005 szeptemberéig a kft nevén
jegyezték a telekkönyvi hivatalban, amikor
is visszakerült a város tulajdonába. 2005 júniusában a képviselő-testület leváltotta dr.
Veis igazgatót anélkül, hogy a kórháznak
lett volna megbízott vezetője. Így működött
a kórház 2 héten keresztül. Július derekán
2 hétre Kysel mérnök került az igazgatói
székbe, augusztusban Dohány mérnök lett a
megbízott igazgató, szeptember 1-jétől a főorvosokkal kötött megegyezés értelmében a
Sanamed Plus Kft. volt alkalmazottja, Mgr.
Kúdela lett a megbízott igazgató. Tisztségében a főorvosokkal együttműködve előterjesztette a kórház transzformációtervezetét,
amely szerint az intézmény közhasznú szervezetként működne tovább, ezt a tervezetet
a város vezetősége figyelmen kívül hagyta.
Az Általános Egészségbiztosító kerületi igazgatója 2005. augusztus 15-én kelt
levelében felhívta a polgármester figyelmét

a zselízi kórházban tapasztalható hiányosságokra. A város reakciójára hiába várt. Kúdela igazgató szeptember 2-án, hivatalba lépését követően második hivatalos levélként
kapta kézhez az ÁEB értesítését. Ebben
a biztosító felmondta a zselízi kórházzal
kötött szerződését, amelynek két hónapos
felmondási ideje október 1-jén kezdődött.
Elkezdődött a versenyfutás az idővel. Az
egészségügyi ellátásért felelős helyettesével, Bezáková doktornővel
együtt csak
szeptember 19-én jutottak el Lisý mérnökhöz, aki az újbóli szerződtetést 3 feltételhez
kötötte: transzformációs tervezet, a személyi hiányosságok felszámolása és a város
nevére kiállított tulajdonlap. A kórház vezetősége mindhárom feltételnek eleget tett,
ám ekkor, október 4-én a városi hivatal elöljárónője azt nyilatkozta a biztosító kerületi
igazgatójának, hogy a lehető legrövidebb
időn belül a kórházat átveszi a Sanamed
Plus. Ezzel a szerződtetés reményének utolsó szikrája is kialudt. A képviselő-testület
október 5-én jóváhagyta a kórház Sanamed
Plus általi átvételének folyamatát. Október
10-én a városi hivatal dolgozói előterjesztették a kórház alkalmazottainak a Sanamed
Plusszal kötendő új munkaszerződéseket
megelőző, munkaviszonyokat rendező dokumentumokat, és kijelentették, hogy ez a
vállalat október 24-én átveszi a kórházat.
Ezen a napon nem történt semmi. Sem 26án, sem 27-én vagy 31-én, ahogy ezt kijelentették. A kórházigazgatói tanácskozáson
november 2-án jelen volt a polgármester is,
aki továbbra is azt állította, hogy a Sanamed
Plus Kft. átveszi a kórházat annak ellenére,
hogy a cégnek lejárt az erre vonatkozó engedélye.
Október 27-én a városi képviselő-testület
ülésen először hangzott el, hogy az Unipharma
Rt. megvásárolná a kórházat. Ez az információ
kis világosságot jelentett abban a sötét alagútban,
amelyben a kórház ügye haladt. A képviselők
kérték az ajánlat pontosítását, habár a kórházigazgató és a polgármester egyaránt elmondta
nekik: az ár 1,- korona. A város részesedést kapott volna a leendő vállalatban, de ez az ajánlat
nem aratott nagy tetszést a város képviselőinél. A
27. rendkívüli ülésen a város jóváhagyta, hogy a
Sanamed Plus Kft-beli tulajdonrészét átruházza
két vállalatra: a VBJ tanácsadó-szervező Kft-re
és az ISO Consult Kft-re, mivel ők lesznek a
kórház új üzemeltetői. Egyikük sincs egészségügyi intézményként bejegyezve a cégbíróságon.
November 22-én a város új vállalattal „állt elő”
– a Salubritas Kft-vel, amelyet ugyanúgy a fentebb említett két vállalat alkot. 2005. december
6-án, az egyik rendkívüli képviselő-testületi ülés
alatt érkezett faxon a hír: a Salubritas Kft. visszalépett.
December 1-jén, Kúdela igazgató leváltását követően a főorvosok lemondtak tisztségükről, hogy ezzel tiltakozzanak az igazgató
leváltása ellen. A kórházat ideiglenesen bezáratták, két heti tevékenység után dr. Bíró
is elhagyta az igazgatói posztot, és december
közepén a főorvosokkal kötött egyesség ér-

telmében dr. Andruška Lajos lépett helyébe,
aki kijelentette: hogy folytatni akarja Mgr.
Kúdela az irányú igyekezetét, hogy a zselízi
kórházat az Unipharma Rt. vegye át. Minden beavatott tudatosította, hogy a kórház
újramegnyitása és üzemeltetése érdekében
folytatott harc nem lesz könnyű. A képviselőtestület 2005. december 15-én támogatta azt
az elképzelést, hogy a kórház átvételéről csak
az Unipharmával folyjanak tárgyalások.
Az év végén a polgármester egy új
érdeklődőről tájékoztatott a kórház megvásárlásának ügyében, egy cégről, amely
még be sem volt jegyezve a cégbíróságon,
a képviselők nem is foglalkoztak a vállalat ajánlatával. Ám 2006 elején állítólag
a polgármester kezdeményezéséből ismét
egy olyan cég esélyes a kórház átvételére,
amelyet csak januárban jegyeztek be a cégbíróságon, és amelyet a tevékenységi köre
szerint semmi sem köt az egészségügyhöz.
A cikkben, amelyre reagálunk, sok pontatlanság és féligazság van, vagy információhiány
miatt, vagy szándékosan, ezt csupán a szerző
tudja megítélni. Csak bízhatunk abban, hogy
a kórház újbóli megnyitása érdekében folytatott küzdelemben a józan ész győz, a város
vezetői nem vezetnek bennünket félre információikkal az emelt szintű szolgáltatásokról,
amelyeket a kórházban nyújtani lehetne, és
közös erővel, a képviselőkkel egyetemben
sikerül továbbra is biztosítani az alapellátást,
amelyre szüksége van a zselízi régiónak.
Mgr. Igor Kúdela, MUDr. Jana Bezáková,
MUDr. Katarína Šebőková, PharmDr.
Rozália Andorová, Ing. Judita Demianová
„...október 4-én a városi hivatal elöljárónője azt nyilatkozta a biztosító kerületi igazgatójának, hogy a lehető legrövidebb időn
belül a kórházat átveszi a Sanamed Plus.
Ezzel a szerződtetés reményének utolsó
szikrája is kialudt.”
E részlet elolvasása után, melyben személyem is érintett, megállapítottam, hogy a
szerzők félrevezetnek. A biztosító kerületi
igazgatójával való találkozás alkalmával a
kórház fenntartóját és az ingatlanok tulajdonosát, a várost képviseltem. A tulajdonjogot
a részleges tulajdonlappal bizonyítottuk. Alojz
Lisý mérnöknek, az Általános Egészségbiztosító nyitrai igazgatójának nem állítottam,
hogy a Sanamed Plus átveszi a kórházat. A
biztosítóval kötött 05NSP1005305 sz., 1994.
december 31-én kötött szerződés az ÁEB
2005. augusztus 30-án mondta fel 2005. november 30-ai érvényességgel. A felmondás
oka az egészségügyi ellátás hiányosságai
voltak, amelyekre a biztosító és a megye által
végzett ellenőrzés során derült fény, és amelyekről jegyzőkönyv is készült. Ami a remény
utolsó szikráját illeti, amiről dr. Bezáková
és Mgr. Kúdela tett említést, ez azt juttatja
eszembe, mint amikor két farkas és egy bárány szavaz arról, hogy mi legyen vacsorára.
Csicsman Diana,
a városi hivatal elöljárója
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Elbocsátották a kórház dolgozóit
– Hát ezt a napot is meg kellett érnünk
– mondják a zselízi kórház alkalmazottjai
útközben munkahelyük felé. Kisebb csoportokban jönnek be, délelőtt kilencre, fél
tízre. Senki nem rója fel a délelőtti érkezést, hivatalos munkakezdés nincs, munka
sincs. 2006. február 10-ét írunk. Miután a
megyei orvos decemberben bezáratta a kórházat, majd januári ellenőrzése során sem
engedélyezte újbóli megnyitását, mindanynyiuk számára világossá vált, hogy valami
végleg elmúlt. A helyi kórház nagy dicsősége a múltba veszett,
helyette
hiányosságok, bizonytalan vagy
hamis
érdeklődők,
gyanús esetek, érdekharcok miatt irányult
az ország nyilvánosságának
figyelme
városunkra. Az egész
huzavonában
közrejátszottak bizonyos
háttérben meghúzódó
szövetségek, talán sok
mindent másként lehetett volna csinálni,
de találgatásokat nem
hallani az alkalmazottaktól. Ezt már megtárgyalták, kialakították
saját véleményüket, ki így, ki úgy tekint
az ügy hátterére. Ez most már nem fontos,
ami jelenleg foglalkoztatja az egészségügyi dolgozókat, az a kérdés, hogy mikor
kapják meg januári fizetésüket, na meg a
végkielégítést. De erről sem beszélnek a
munkahelyre menet, átlagos hétköznapi
társalgást folytatnak családi ügyekről, a
tegnapi nap történéseiről. A biztonsági
szolgálat kiszúrja az újságírót egy több fős
tömegben is. – Nem gond, ha az igazgató
tud a látogatásáról, be lehet menni, csupán
be kell jelentkezni. Hát bent vagyunk.
Andruška Lajos megbízott igazgató irodája előtt feszült légkör uralkodik, eleinte
párosával, hármanként jönnek az alkalmazottak, igazolást kapnak decemberi bérük
elmaradt részéről. Két főorvosnő meglátogatja az igazgatót irodájában, de rövidesen
hangos kiabálás kíséretében tessékeltetnek
ki. A nemrég még összetartó főorvosi csoporton belül most kiéleződtek az ellentétek
az igazgató és a két doktornő között. Aztán
egyre többen jönnek, ácsorognak a folyosón. A kórházigazgató kijön, és bejelenti,
hogy az egyes osztályok szerint adja át az
elbocsátásokat. Megjelennek a rendőrök,
államiak és városiak együtt, de rövidesen
távoznak, meggyőződve róla, hogy nincs
lincshangulat, senkit nem fenyeget veszély.
Várakozás közben néhány dolgozóval
szóba elegyedünk, már megszokták, hogy

állandóan tudósítanak róluk. – 16 évet dolgoztam le itt a kórházban mint műszaki alkalmazott. Ennek vége, nem is nagyon bízom
benne, hogy valaha is lesz belőle kórház.
De nincs idő siránkozni, jövő hónapban
elvégzek egy vagyonőr-tanfolyamot, azzal
találok munkát, úgy mondják, kb. 8 ezer
koronás fizetésre számíthatok – mondja
egyikük. Közben az igazgató irodájából
kijönnek az első elbocsátottak, néhányuk
elfogadta az igazgató által búcsúzásként
felajánlott fehér szegfűt, de többen vannak,

dája előtt, egyre inkább a beletörődés, az
egykedvűség jellemzi a közhangulatot a
kórházban. Lassan mindenki visszatér saját
munkahelyére. Ezek nagyon bensőséges
pillanatok, csak az értheti meg, aki már
átélte. Az ember végigjárja munkahelyét,
mintha véglegesen búcsúzna mindentől, eszébe jutnak régi emlékek, amikor
az egyetlen feladat az volt, hogy jól kell
végezni a munkát. Betegek ápolása, megmentése, kollégákkal töltött szolgálatok,
karácsonyok, szilveszterek. Szinte csak a
csupasz falak maradtak. Meg a remény,
hogy egyszer, lehetőleg mihamarabb, ismét
élettel telik meg az elhagyatott intézmény a
zselízi park peremén.
Levicky László

Rendőrségi hírek
Február 2-ről 3-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be a zselízi Sznf utcai
használtruha-kereskedésbe. Az üzletből
hi-fi tornyot, gyorsforralót és aprópénzt
tulajdonított el. A tulajdonosnak 1750
korona kárt okozott.
akik csak felesleges teatralitásnak tartják,
ugyanúgy, mint azt, hogy az igazgató az
elbocsátások előtt kifesttette az irodáját,
hogy „méltóan búcsúzhasson a dolgozóktól”. A gyermekosztály orvosai Ipolyságon
helyezkednek el, mondják, ott legalább
szükség van a munkájukra. – Kérdéses,
hogy lehet megoldani ingázás mellett a
készültséget, de majd csak lesz valahogy.
Hosszú ideig valószínűleg tarthatatlan lesz
ez a helyzet, lehet, hogy családostul költöznöm kell majd a munka után – mondja
Molnár István, a zselízi gyermekrészleg
volt vezetője, akinek a felesége is a kórház
alkalmazottja volt.
Összesen több, mint 150 ember kapta
meg a felmondást, néhány adminisztratív dolgozó és az igazgató marad csupán
az intézményben munkaviszonyban, ők
a felszámolást végzik majd. A dolgozók
három, illetve öt havi bérüknek megfelelő
végkielégítést kapnak a ledolgozott évek
arányában – remélik, időben. – Amenynyiben az elbocsátott alkalmazottak nem
kapják meg időben elmaradt bérüket és
a végkielégítést, kénytelenek leszünk más
úton érvényesíteni jogainkat – mondja Judita Demianová mérnöknő, a szakszervezet
vezető képviselője. Mindannyian remélik,
hogy erre nem lesz szükség, de ebben a
pillanatban még senki nem tudja, honnan
teremtenek elő néhány millió koronát erre
a célra egy hónapon belül.
Ahogy rövidül a sor az igazgató iro-

Ismeretlen tettes tört be egy fakóvezekényi családi házba ismeretlen időpontban február eleje és 11-e között.
A házból televíziós készüléket és hűtőt
tulajdonított el, az okozott kár 24 000
korona.
Február 12-ről 13-ra virradó éjszaka
ismeretlen tettes tört be egy fakóvezekényi családi házba. A házból különféle
elektronikai berendezést tulajdonított el
összesen 35 000 korona értékben.
Február 16-a és 21-e között ismeretlen
tettes betört a csatai mezőgazdasági
szövetkezet raktárában, ahonnan 200
liter permetszert tulajdonított el, az
okozott kár 220 ezer korona.
Február 25-éről 26-ára virradó éjszaka a
zselízi rendőrök grafittis fiatalokat fogtak el. A három fiatalkorú és egy felnőtt
színes festékszóróval fújta be a helyi
stadion területén a hangosbemondó-álványt és az öltöző épületét. Rövidden
ezután a rendőrjárőrök elfogták őket.
Idegen tulajdon rongálása miatt indulhat ellenük eljárás.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy,
körzeti rendőrparancsnok tájékoztatta
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Februárban talán a legnagyobb számú közönség
előtt tartották az Irodalmi
Kávéház 33. találkozóját,
amelyen Csekő Sándor, a
Magyar Vadászlap kiadófőszerkesztője vendégeskedett. Őt kísérte el Wallendums Péter, a lap egyik
munkatársa. Az elsősorban
vadászokból – zselíziekből,
sőt, más járásbeliekből is!
– álló hallgatóság megismerkedett Csekő Sándor
pályafutásával, betekintést
kapott egy újságírói karrierbe, a magyarországi
vadásztársadalom életébe, és a lapkészítés örömeibe és buktatóiba. A jelenlevők megvitatták a
vadászirodalomról alkotott nézeteiket, a lap ars poeticáját. Csekő Sándor hangot adott annak
az óhajának, hogy a Magyar Vadászlap nálunk is meghonosodjon. – Ezt azonban csak akkor
érhetjük maradéktalanul el, ha a lap önökről is szól – mondta, és mint később kifejtette, ezt felhívásnak szánta a magukban valamennyire irodalmi vénát érző felvidéki vadászok felé.
(ik)

Képviselő-jelölteket állított
az MKP alapszervezete

Február 23-án tartotta tagsági ülését a Magyar
Koalíció Pártjának zselízi alapszervezete. A tanácskozáson az alapszervezet 57 bejegyzett tagja közül
csaknem 40-en voltak jelen, akik bevezetőben
meghallgatták dr. Wurster Andor elnök beszámolóját az utóbbi időszak tevékenységéről. Az elnök
beszédében érintette a megyei választási kudarc
lehetséges okait, az MKP-s képviselők munkáját
a városi képviselő-testületben. Dr. Nagy Géza
polgármester tájékoztatta a jelenlevőket az önkormányzat eltelt időszakban végzett munkájáról,
majd dr. Nyustyin Ferenc, a városi képviselő-testület MKP-frakciójának elnöke beszámolt a testület
munkájáról. A tagok küldötteket választottak a
járási és az országos konferenciára, és képviselő-jelölteket állítottak az alapszervezet nevében a
közelgő országos parlamenti választásokra. A helyi
szervezet két kiemelt képviselő-jelöltje dr. Nagy
Géza és László Vilmos mérnök. A vitában a tagok
kritizálták a járási szervezet vezetőségét, főleg a
jelenlevő Andruska Csilla járási elnököt amiatt,
hogy nem vontak le megfelelő következtetéseket
a választási kudarcot követően.
(ik)

Amiről általában megfeledkezünk
Ahogy nálunk sem, az Egyesült Államokban sem veszik figyelembe az emberek azt
a tényt, hogy a fiatal korban kezdett megtakarítás idővel a kamatokkal együtt olyan nagy
összegre nőhet, amilyenről egy nyugdíjas nem
is álmodik. Az alábbi írás a Kansas City Star
nevű lapban jelent meg, írója felkérte az olvasókat, hogy tartalmát ismertessék családtagjaikkal, barátaikkal, gyerekeikkel és unokáikkal.
Bár a szóban forgó számok dollárban értendők, a számítások koronában is érvényesek.
Ismert tény, hogy a kamatozó megtakarítások idővel rendkívül gyorsan növekednek, és
ez a lakossági befektetés alapja, az emberek
gyakran elfeledkeznek erről. Ez az írás nem
használati utasítás a gyors meggazdagodáshoz, csupán rámutat arra, hogyan szerezhető
nagy vagyon, de mint az életben mindenhez,
ehhez is idő kell.
Az első lépés tudatosítani: ki a legfontosabb számomra? Az üzleti eladó, vagy a családom? Ha a családom, akkor miért hagyom
meg neki csak a fizetésem maradékát? Természetesen mindannyiunknak vannak kötelességei, a kiadásokra pénz kell, de ha szeretteinkről valóban gondoskodni szeretnénk, nem úgy
kellene cselekednünk, hogy elsősorban nekik
fizessünk először, és a kiadásokat csak abból
fizessük, ami megmarad? A gond mindenhol
a világon az, hogyan jöjjünk ki abból, amit
kapunk. Ez minden bevételi rétegre érvényes.
Sokan 100 000 dollár felett keresnek évente,
mégis alig jönnek ki a bevételükből, és semmit sem tudnak megtakarítani. Meg vannak
győződve róla, hogy amit nem vásárolnak
meg, hiányozni fog nekik, pedig valójában az
egyetlen dolog, ami hiányzik nekik, az a biztos jövő. Mondogatják, hogy amint béremelést
kapnak, elkezdenek takarékoskodni, de ritkán
teszik meg. Ezt „ruhatár-effektusnak” neve-

zem – minél nagyobb a ruhatáram, annál több
ruhát vásárolok. Mikor volt a szükségesnél
több hely ruhatárukban, vagy több pénzük,
mint amennyit el tudtak volna költeni?
Tény, hogy ha 5,15 dolláros órabért kapnának, életük végéig mindenféle infláció miatti
emelés nélkül, de adózás utáni bevételük 10%át félretennék (minimum 17,92 dollár hetente
vagy 2,56 dollár naponta), 65 éves korukban
milliomosként vonulnának nyugdíjba. Az állítás akkor lenne igaz, ha 18 évesen kezdené a
megtakarítást, heti 40 órát dolgozna, és havi

tek. Ha 25 évesen kezd takarékoskodni, évente
több mint kétszeresét (1882 dollárt) kell megtakarítania a következő 40 évben, hogy lépést
tarthasson a 18 éves korukban kezdőkkel.
Az alábbi táblázat segít a nyugdíjtervezésnél. Amint az előbb is, itt is évi adózatlan
10%-os növekedéssel számítunk. A bal hasábban a nyugdíjba vonulásig fennmaradó idő, a
jobb hasábban pedig az olvasható, hogy menynyit kell megtakarítania 100 000 dolláronként.
Tehát ha 20 éve van a nyugdíjhoz, havi 130,55
dollárt kell megtakarítania minden 100 000
dollárra.
Megj.: az amerihavi
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A legtöbb ember szá38
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mára nehéz feladat a
takarékoskodás. Sok a
megtakarításai évente 10%-kal növekednékísértés: hitelkártya (a lehető legrosszabb), új
nek.
ruha, mobil, autó, bútor, üdülés. Ha fegyelmeHogy lehetséges ez? Napi 2,56 dollárnyi
zettek és családunk sikeres eltartói vagyunk,
megtakarítás 47 év alatt csak 43 937 dollárt
a 10%-os szabály alsó határát csökkenthetjük.
eredményez. A titok nyitja a kamatos kamat.
Érdekes, hogy nem tesszük meg. Amint megMegtakarításaik kamatoznak, és azok kamatai
tapasztaljuk a kamatos kamat erejét, többet
is kamatoznak. 10%-os kamatozás mellett a
akarunk majd keresni rajta és megtakarítani,
letét nem 10, hanem 7,2 év alatt duplázódik
ahogy a statisztika is mutatja, hogy a gazmeg. Első éves 935 dolláros befektetése eszedag emberek teszik, eltérően a többségtől.
rint 47 év alatt növekszik 100 000 dollárra az
Rájövünk, hogy számlánk növekedése nagy
összetett kamatnak köszönhetően.
lehetőségeket nyújt. Emlékezzünk vissza: 18
A legfontosabb minél hamarabb kezdeni.
éves korunkban szabadok (értsd: anyagilag
Lehet, hogy nem tudja 18 évesen, csak 25
függetlenek!) akartunk lenni. Ez az egyik út
évesen kezdeni a megtakarítást, és utol kell
ennek eléréséhez.
majd érnie a leendő milliomosokat, akiknek
Norbert Paul, független tőzsdei elemző
már 10 000 dollárjuk lesz, ha 18 évesen kezd-

2
Két érdeklődő is volt a kórház iránt
Február közepén a 38. rendkívüli ülésén
tanácskozott a városi képviselő-testület.
Összehívásának oka az volt, hogy az előző
napokban két vállalat is jelezte vásárlási
szándékát a zselízi kórház iránt. A régebben jelentkező Bioplyn Kft. mellett a Tilia
Gyógyszertár Kft. ajánlata is napirenden
volt, ám az ülésen a polgármester bejelentette, hogy február 15-én, néhány órával
az ülés előtt a Tilia visszavonta vásárlási
kérvényét. Az ülésen, amelynek kezdetén a
testület megszüntette korábbi határozatát,
mely szerint a kórház üzemeltetéséről kizárólag az Unipharmával tárgyal, megjelent a
Bioplyn egyik ügyvezetője, Kalmár László
is. Röviden ismertette vállalata beruházási
tervezetét és távolabbi elképzeléseit. Cége
vállalta azt a feltételt, hogy a 35 millió koronás teljes vételárat legkésőbb március 2-ig
kifizeti a város számlájára. Elképzeléseiről
annyit mondott, hogy az alapellátást 40 ágyra korlátoznák, újdonság lenne a reumatológiai részleg, amely nyugat-európai pácienseket is fogadna. Mint mondta, neki személyes tapasztalatai vannak egy magyarországi
kórház átépítésével és nyugat-európai páciensek Magyarországra való közvetítésével.
Rögtön az átvételt követően széles körű
rekonstrukció indulna, amely mind a fűtési
rendszert, mind a villany- és vízvezetéket
érintené. A cég tetőt emelne az épületre, a
tetőtérbe kerülne a fűtés és a klímarendszer
központja. A műszaki felszerelés teljesen

felújulna, egy külföldi kórházból hoznák.
A legszigorúbb elvárásoknak megfelelően
biztosítanák a nővéri figyelőrendszert, az
alagsorban korszerű diagnosztikai központ
és modern laboratórium kapna helyet. A reumatológiai gyógyközpont a város területén
található hévízforrást használná ki, emiatt az
érdeklődő a későbbiekben a városi parkra és
az állami gazdaság volt területére is igényt
tart. Ezen a területen élményfürdőt, bioerőművet működtetne. A projektum része a kórházi mosoda és üzemi konyha felújítása, és
ilyen irányú szolgáltatások a nyilvánosság
részére. Kalmár szerint mindehhez szükségük lesz a kórház volt alkalmazottaira,
sőt, kérvényében kilátásba helyezte, hogy
amennyiben minden elképzelése megvalósulna, a kórház kétszer több dolgozót foglalkoztatna, mint bezárása előtt. Pokorny
László kórházi konzultáns figyelmeztetett
arra, hogy idén júniusig meg kell nyitni a
kórházat, ellenkező esetben a zselízi kórház kikerül az egészségügyi intézmények
hálózatából, ami végleges megszűnését jelenthetné. Kalmár László kijelentette, amint
a kórház átkerül cége tulajdonába, megfeszített tempóban elkezdődik az átépítés, és tárgyalásokat kezdeményez az illetékesekkel a
kórház megnyitásáról. A képviselő-testület
tudomásul vette a Tilia Gyógyszertár viszszalépését, és jóváhagyta a Bioplyn Kft-vel
kötendő adásvételi szerződés szövegét.
(ik)

Minőségbizonyítványt kapott a lekéri kórház
A lekéri pszichiátria mint az ország első
ilyen jellegű intézménye ISO 9001-2000
szabvány szerinti minőségbizonyítványt
kapott. Az erről szóló tanúsítványt február
3-án vehette át dr. Karol Hollý igazgató az
RW TÜV minőségbiztosító vállalat képviselőjétől
egy ünnepi rendezvényen
a lekéri kórház területén.
Az átadáson jelen voltak
a lekéri intézmény szakmai partnerei, az egészségügyi minisztérium, a
minőségbiztosítást előkészítő Emark cég képviselői, valamint a kórház
dolgozói. Beszédében az
igazgató úgy jellemezte a
minőségbizonyítvány jelentőségét, hogy megváltoztatta az egészségügyi
dolgozót szemléletét, akik
a betegség helyett immár
a páciensre összpontosítanak, akire ügyfélként tekintenek. Az Emark cég képviselője

kiemelte a minőségbiztosítás előnyeit, többek között a folyamatirányítást, az emberi
és anyagi források hatékony ellenőrzését és
az egységes adatbank adta lehetőségeket.
Dr. Karol Hollý igazgató lapunknak el-

mondta, hogy a minőségbiztosítás kezdetei
az intézményben egy évtizedre nyúlnak
vissza, amikor igazgatóként kezdte beve-

A Lidl építéséről tárgyaltak a képviselők
A városi képviselő-testület 37. rendkívüli ülésén a városatyák a Lidl üzletlánc kérvényével foglalkoztak, amely a
Fibrelan Kft. közreműködésével városunkban kíván üzletet nyitni. Mivel az
előző ülésen az egyik képviselő, Pavel
Bakonyi építészmérnök úgy foglalt állást, hogy szerinte a tervezett épület
nincs összhangban a városrendezési
tervvel, a testület megbízta őt, tárgyaljon az érdeklődővel a tervek esetleges
változtatásáról. Ez meg is történt, de nem
hozott áttörő változást a tervezet megítélése szempontjából. A 37. ülésen részt
vett a Lidl és a Fibrelan képviselője is.
A képviselők közt vita alakult ki arról,
hogy vajon kinek a hatáskörében áll kiadni a város kötelező véleményezését az
építkezéshez, és hogy összhangban van-e
a városrendezési tervvel. Pavol Bucko,
a Lidl projektmenedzsere kijelentette: a
közvetítő cég szerint az épület összhangban van a városrendezési tervvel, ezért is
foglalkoznak a tervezettel immár néhány
hónapja. – Mindenesetre – mondta az
üzletlánc képviselője – bizonyított tény,
hogy ahol a Lidl megjelent, átlagosan 1020 százalékkal csökkentek a kiskereskedelmi árak, ami vitathatatlanul a lakosság
javát szolgálja. A testület ezután olyan
határozatot hozott, amelyben megbízta
a polgármestert, hogy adjon ki a város
nevében kötelező állásfoglalást az építkezéssel kapcsolatban. Az ülésen tárgyaltak
a kórház sorsáról is abban a vonatkozásban, hogy a Bioplyn Kft. mellett a Tilia
Gyógyszertár Kft. is jelezte érdeklődését
a kórház megvásárlása iránt. (ik)
zetni ennek egyes elemeit – anélkül, hogy
tudatában lett volna a tevékenység szervezett formájának. – Miután kimerítettük
belső forrásainkat ezen téren, felkértem az
Emark vállalat képviselőit, végezzenek menedzseri diagnosztikát kórházunkban. Felvázolták a kiindulópontokat és a teendőket,
ajánlásaikat elfogadtuk. Ezzel egy virágzó
együttműködés kezdődött. Folyamatosan
tárultak fel előttünk a rendszer előnyei,
többek közt a pénzügyi folyamatok és a humán erőforrások áttekinthetősége, az egyes
folyamatok duplicitásának megelőzése. A
rendszer állandó ellenőrzést követel, amit
saját dolgozóink soraiból kiképzett belső
ellenőrök hajtanak végre, emellett időnként külső ellenőrzésnek is alá kell vetnünk
munkánkat. Ezzel állandó igény alakul ki a
színvonal megőrzésére, illetve emelésére.
Az iparban már elengedhetetlen a minőségbizonyítvány, reméljük hamarosan az
egészségügyben is így lesz.
Levicky László
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Ismerek egy bányászt: aknák rémes útján
Lankadatlan kutat a nemes ércz után
S ha egy kicsinyke ér megcsillan előtte,
Nincsen addig nyugta, nincsen pihenője,
Míg kőtől, salaktól meg nem tisztogatja
S aztán… az egészet hazájának adja.
Közös kincset terem az ő verejtéke…
A jó tanító az … tiszteljétek érte.
Ismerek egy kertészt: reggeltől estéig
Ápolja, gondozza kertje csemetéit;
Lemetéli róluk a vad hajtásokat
S beléjük nemesebb ágakat oltogat;
Aztán elülteti útakon, tereken,
De gyümölcsöt a fa már nem neki terem.
Szegény kertész boldog, ha termését érte…
A jó tanító az … szeressétek érte.

Beindul a gyártás a helyi gépgyárban
Lakossági fórumon tájékoztatott Petr Kučera, a Lužické strojárne Rt. képviselője (felvételünkön a mikrofonnal) a vállalat zselízi
terveiről. A cég elképzelései szerint felújítja
Zselízen a gépipari gyártást a tolmácsi gépgyár helyi üzemében, amelynek megvásárlásáról Kučera szerint a legjobb úton haladnak
a tárgyalások, és a napokban aláírhatják a
szerződést. A társaság tavaly szeptemberben
jelezte szándékát, hogy megvásárolja a tolmácsi gépgyár zselízi üzemének egyik gyártócsarnokát, és megindítja a gyártást. Azóta
folytak a tárgyalások a tolmácsi SES vállalat
vezetőségével az adásvételről, a gazdasági minisztériummal a befektetés állami támogatásáról és külföldi partnerekkel a megrendelésekről. Mára nemcsak az egyik mellékcsarnokra,
hanem a központi csarnokra is igényt tart a
társaság. Ahogy Petr Kučera elmondta, állami
segítségre mindeddig hiába vártak, viszont a
vállalat megegyezett egy hazai pénzintézettel a vásárláshoz és a gyártás beindításához
szükséges hitel folyósításáról. Holland, belga
és cseh felvásárlóknál 160 millió koronás
megrendelést kötöttek le. A cég fél milliárd
koronás befektetést valósítana meg Zselízen
a következő három évben. Értesüléseink
szerint a gyártócsarnokok vételára ebből 200
millió korona. A vállalat idén 200 munkahe-

lyet létesítene, jövőre már 450 munkavállalót
foglalkoztatna. Az előkészítő munkálatok, a
csarnokok átépítése és felszerelése várhatóan
áprilisban kezdődik meg, ekkor tudják fogadni
az első dolgozókat. Petr Kučera felhívta a jelenlevő kb. 140 érdeklődőnek (szinte kivétel
nélkül a SES TVP volt dolgozóinak) figyelmét
a jelentkezés feltételeire. Cége már most a
gépgyár címén van bejegyezve, az érdeklődők
ide küldhetik jelentkezésüket.
A Lužické strojárne elsősorban exportra
gyárt majd, a kis csarnokban fogaskerekeket,
csapszegeket, tengelyeket, precíziós gépipari
termékeket, megmunkáló gépekhez alkatrészeket állítana elő főleg az autóipar számára,
a nagy csarnokban nehézipari berendezések
készülnek majd.
(ck)
A Csemadok Zselízi Alapszervezete,
az MKP Városi Szervezete és
a Rákóczi Baráti Társaság meghívja Önt a
2006. március 15-én (szerdán) 17.00 órakor
Zselízen tartandó körzeti ünnepélyre, melyet az 1848–49-es magyar forradalom és
szabadságharc 158. évfordulója alkalmából szervezünk.Gyülekezés: a kopjafánál.

Ismerek egy búvárt: nem néz a veszélyre,
Le-leszáll a tenger kincses fenekére.
Alatta, felette kietlen éjszaka,
Száz halállal néz rá már az örvény maga;
Feléje rémséges szörnyek közelgenek.
Hanem az ő szíve azért meg nem remeg:
Igaz gyöngyöt hoz fel ragyogó napfényre…
A jó tanító az … becsüljétek érte.
Ismerek egy szobrászt: az őskövet fogja
S a mint képzelete immár megalkotta:
Dolgozik, kezében kalapács és véső;
Lassan-lassan enged a kemény terméskő.
S rajta addig simít, vés, farag és fárad,
Míg a holt anyagnak emberi formát ad.
Óh, mint dobog a szíve a mű sikerér.
A jó tanító az … tiszteljétek érte.
Ismerek egy szántót: egyszerű ekével
Küszködik a földnek töretlen gyepével;
Nehéz verejtékkel mélyen szántogatja
Belőle a gyomot, dudvát irtogatja;
Majd keblére piros búzamagot hint el,
Hogy kalász susogjon a nyár szellőivel,
Övé csak a munka – másé a termése…
A jó tanító az … szeressétek érte.
Ismerek egy koldust, ki mégis gazdag:
S kincset oszt, a minőt egy király nem adhat,
Marhádat, pénzedet rabló elveheti,
Áradás, jégeső, tűz megemésztheti;
Hanem a mit ő ád: a nemes akarat,
A hit és a tudás mindig veled marad,
Hogy gyönge léptedet sírodig kísérje…
A jó tanító az … becsüljétek érte.
Bányász, kertész, búvár, szobrász, szántó, koldus:
Munkád jutalmazni van-e kincsben oly dús?
Te egy világot adsz, örökszépet nekünk
S mi teneked száraz kenyérrel fizetünk;
És ha mégis néha, olykor nagysokára
Rád süt a hálának kései sugára,
Akkor is azt mondod: nem illet meg téged,
Hiszen mást nem tettél: a kötelességed.
Áldjon meg az Isten, jó tanító, téged!

