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spravodajca
Obciansky mesacník

VII. rocník, november 2005

cena: 6,- Sk

Ondrejský jarmok klope
na dvere

V dňoch 18 a 19. novembra sa v meste
opäť uskutoční Ondrejský jarmok. Predajné stánky budú, tak ako po iné roky,
situované v centre mesta na Mierovej a
Komenského ulici.

Voľby do VÚC
Voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa uskutočnia
26. novembra od 7. h do 22. h. Informáciu o volebných okrskoch v meste
Želiezovce a jeho mestských častiach
nájdete v našom článku na str. 3.

Mesto muselo
spieť na lieky

pri-

Na 26. mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bol opäť
diskutovaný problém budúcnosti želiezovskej nemocnice. Riaditeľ inštitúcie
Mgr. Kúdela predložil projekt transformácie NsP poslancom, ktorí sa o
ňom vyjadrili, že je skôr v teoretickej
rovine, nie je v ňom prezentovaný možný zdroj financovania. Riaditeľ a prednostka MsÚ Ing. Diana Csicsmanová
informovali zastupiteľstvo o svojej
návšteve regionálneho riaditeľa VšZP,
naďalej však pretrvávali kontroverzie
týkajúce sa formy fungovania inštitúcie – riaditeľ vidí istú budúcnosť len
v existencii neziskovej organizácie,
kým mesto presadzuje obchodnú formu
cestou spoločnosti Sanamed Plus. Poisťovňa pritom nevylúčila možnú spoluprácu so želiezovskou nemocnicou ani
v jednom z týchto prípadov, potrebovala však splniť aj ďalšie požiadavky, a to
preukázanie listu vlastníctva mestom,
prijatie nápravných opatrení na zníženie straty a odborné prehliadky techniky.
Kým na zasadnutí prebiehali
argumentácie za jeden i druhý variant,

Memento mori – mysli na smrť – hovorili starovekí Rimania. Žijúceho najviac ťaží
myšlienka na smrť. Ako by človek mohol uveriť tomu, že sa stane fantómom. Na prach
sa obráti jeho odev... ale i jeho srdce. Prečo nás Boh stvoril takých slabých? Prečo
dostane šťuka 300 rokov života, Mozart len 35?
Herakleitos nás učí: „Slnku ani smrti nemôžeme pozrieť do očí.“ Faktom je: každý
živý tvor je zániku povinný. Prenechajte miesto iným – núti príroda – ako aj iní prenechali miesto vám.
Na Pamiatku zosnulých sme opatrovali hroby našich blízkych. Oni nás milovali,
starali sa o nás, darovali nám časť svojho života, aby sme uspeli v našej životnej púti.
Je preto správne, že v aspoň v tento deň sme mysleli na nich s vďakou, s úprimným
srdcom sme položili na ich hroby kvety, zapálili sme sviece našej lásky s prianím večného pokoja pre ich dušu.
Ján Szalay
(foto: iv)
jeden z prítomných lekárov poznamenal, že kým strany dospejú k dohode,
už sa nebude o čom dohodnúť, pretože
viacerí lekári a ostatní zdravotní pracovníci si vybavili pracovné povolenia
v iných inštitúciách, niektorí sa vraj
mohli rozhodnúť už 15. októbra. Pracovníci nemocnice navyše nedostali
celú septembrovú výplatu načas, iba
75%, čo mohlo urýchliť ich migráciu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo postup prevzatia nemocnice spoločnosťou Sanamed Plus, rozhodlo o vykonaní inventarizácie dlhodobého majetku

- strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov a o vypracovaní
organizačnej štruktúry pracovníkov. Za
konateľa Sanamed Plus v mene mesta
zvolilo primátora mesta JUDr. Gejzu
Nagya. Pre naliehavú potrebu finančných prostriedkov poslanci schválili
poskytnutie finančnej výpomoci nemocnici na nákup liekov vo výške 300 tis.
Sk, pretože nemocnica už nedokázala
uhradiť prostriedky na tento účel. Pre
finančnú výpomoc bol pozmenený
tohtoročný rozpočet mesta.
(ek)
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Objavili sa ďalší záujemcovia o nemocnicu
K otázke budúcnosti miestnej nemocnice zasadli poslanci MsZ v Želiezovciach
opäť na 27. mimoriadnom zasadnutí 18.
októbra. Ústrednou témou rokovania bolo
prevzatie nemocnice spoločnosťou Sanamed Plus. Keďže rozhodujúcim vlastníkom Sanamedu Plus bolo mesto, malo ísť
len o akúsi transformáciu z príspevkovej
organizácie na spoločnosť s ručením obmedzeným. Podľa primátora, čerstvého
konateľa v spoločnosti prebiehali v tom
čase organizačné zmeny, a to odvolanie
bývalého konateľa dr. Schweiera a v súvislosti s tým, že o nemocnicu prejavili
záujem dve firmy, aj rokovania o postoch
ďalších konateľov. Primátor informoval
poslancov o tom, že nadviazal kontakty s dvomi maďarskými firmami, ktoré
súhlasili so vstupom do Sanamedu Plus
a následným prevzatím nemocnice za
podobných podmienok, aké boli určené
tejto spoločnosti pred rokom s tým, že
sú ochotné odkúpiť aj nehnuteľnosti nemocnice. V spoločnosti chcú kontrolovať
rozhodujúci 90%-ný podiel, kúpnu cenu sa
zaviazali uhradiť do konca tohto roka.

V sprievode optimistických nálad sa
však prítomní mohli dopočuť aj o kontrole
v nemocnici, ktorú vykonal lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja na oddelení
ARO a zistil nedostatky v technickej
stránke, ako aj v oblasti personálneho
obsadenia tohto problémového oddelenia.
Nariadil ich odstrániť do konca októbra.
Keďže však obsadenie stálej služby na
ARO aj v takomto zložení spôsobilo vedeniu nemocnice problém, prijatie vhodného
lekára do stáleho pracovného pomeru na
tento post a tým splnenie jedného z požadovaných opatrení sa dá očakávať iba po
stabilizácii doteraz napätej a neistej situácie v nemocnici.
Zastupiteľstvo sa uznieslo na súhlase
s prevodom 80% obchodného podielu
v spoločnosti Sanamed Plus z mesta na
spoločnosti VBJ a ISO Consult. Súhlasilo
s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy
na objekty nemocnice a na základe výsledkov rokovacieho konania bez zverejnenia
s uzatvorením zmluvy o dielo na dodávku
riešenia havarijného stavu kotolne nemocnice.
(ik)

Krátko
Koncom septembra sa tanečný súbor
Apró Kincső zúčastnil III. ročníka festivalu maďarských detských súborov na
Slovensku Eszterlánc vo Fiľakove. Na
festival sa prihlásilo niekoľko desiatok
súborov, z nich organizátori vybrali 10
skupín. Želiezovský súbor si vyslúžil
dve mimoriadne ceny: cenu detskej
poroty a cenu budapeštianskeho Domu
tradícií.
V polovici októbra rokovalo v Želiezovciach vedenie Strany maďarskej koalície
na čele s jeho predsedom Bélom Bugárom. Členovia strany rokovali o prípravách na voľby do vyšších územných
celkov.
Dňa 19. októbra zasadalo v Želiezovciach Dolnohronské regionálne združenie, ktoré však pre slabú účasť zástupcov
obcí nebolo uznášaniaschopné. Prítomní
sa oboznámili s prezentáciou poisťovacích služieb pre komunálnych klientov,
s prezentáciou mikrovlnného pripojenia
obcí a domácností na internet, vypočuli si výklad zákona o protipovodňovej
ochrane.
Ako sme sa dozvedeli zo zdrojov spoločnosti Západoslovenská energetika,
podnik ponúkol svoju prevádzkovo-administratívnu budovu v Želiezovciach
na Poštovej ulici na predaj formou
verejného ponukového konania s vyvolávacou cenou 2 800 000 Sk. Konanie
prebiehalo na prelome septembra a októbra, jeho výsledok však zatiaľ nie je
známy.

Na októbrovom verejnom zasadnutí výboru mestskej časti Želiezovce–
mesto, ktoré sa konalo v sobášnej sieni MsÚ za účasti necelej tridsiatky záujemcov, bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón a okolie bytového
domu. Estetickú úpravu okolia obydlí hodnotila komisia zložená z členov výboru,
ktorým po odbornej stránke vypomáhala stavebná inžinierka Červenáková a podnikateľ Karol Fábik. Výsledky – predzáhradky: 1. MUDr. Jana Bezáková, 2. Mikuláš
Mikloško, 3. Ladislav Belák; balkón: 1. Štefan a Helena Gulyás, 2. Jozef Hubert,
3. Róbert Szőllősi; okolie činžiaku: 1. rodina Štancová a Rotíková (Komenského
19), 2. rod. Botková (Rákócziho 1), 3. rod. Jamrišková (Sacherova 7). Predseda
výboru mestskej časti MUDr. Karol Šebők sa vyjadril, že v meste je mnoho pekne
upravených domov, škoda, že účastníci súťaže sa prihlásili až po oslovení členmi
komisie. Výhercovia získali nákupné poukážky, ktoré venovala samospráva mesta.
(ev)

Do volieb do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja kandiduje
celkovo 272 ľudí, z ktorých 52 bude
môcť obsadiť poslanecké kreslo. Počet poslancov sa v tomto kraji teda
nezmení. V koalícii kandidujú strany:
Smer–HZDS–SDKÚ–KDH–SNS,
ANO–SF–HZD, Z SNS–SNJ. Samostatne kandidujú strany: SMK, KSS, Strana
priateľov vína, ZRS, Úsvit, Agrárna
strana vidieka, Misia 21, DS, SĽS, SZS,
OKS. Kandidáti na župana: Eva Antošová (ako nezávislá s podporou ANO, SF,
HZD), Ján Greššo (SDKÚ, DS), Jozef
Valach (Smer), Milan Belica (HZDS,
KSS, ĽB, Agrárna strana vidieka, P
SNS, Z SNS), László Szigeti (SMK),
Ivan Chrenka (ZRS), Jozef Jobbágy
(nezávislý).
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Oznámenie o utvorení okrskov pre voľby do Budú prostriedky na
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutoč- opravu
nemocničnej
kotolne
nia dňa 26.11.2005
V súlade s ustanovením § 6 zákona
č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku primátor mesta určil tieto volebné okrsky a
volebné miestnosti :
Okrsok č. 1: Želiezovce časť Svodov
č. 1 – 183; volebná miestnosť: Kultúrny dom Svodov č. 24
Okrsok č. 2: Želiezovce časť Mikula,
Mikulská ul. č. 1 – 99, Nábrežná č.
1 – 37, Sadová č. 1 – 13, SNP č. 52
– 195, Veľký Dvor č. 1 – 30, Rozina
č. 1 – 8, Albert č. 9 – 11, Karolina č.
1 – 14; volebná miestnosť: Materská
škola Mikula, SNP 93
Okrsok č. 3: Želiezovce - Mierová
osada, Školská č. 6 – 20, Vrbová
č. 1 – 6 a č. 21 – 30, Ľ.Štúra č. 1 – 10,
Jesenského č. 1 – 9, Potočná č. 1 – 5,
Sacherova č. 1 – 97 a č. 101, Hurbanova č. 1 – 49, Kosúthova č. 1 – 15, Záhradná č. 2 – 49, Orgovánová č. 1 – 5,
Krátka č. 2 – 12, Gorkého č. 1 – 18,
Tichá č. 1 – 14, Fr. Kráľa č. 1 – 24,
Pionierska č. 1 – 30, Kherndlova č. 1
– 12, Poľná č. 2 – 48; volebná miestnosť: Mierová 1, (budova bývalého
úradu práce),
Okrsok č. 4: Želiezovce – Staré Želie-

zovce, ul. SNP č. 3 – 51, Jarmočná č.
1 – 9, Cintorínska č. 1 – 38, Zlatnícka
č. 1 – 20, Hronská č. 1 – 38, Jókaiho
č. 1 – 8, Jilemnického č. 2 – 12, Sládkovičova č. 1 – 43, Poštová č. 2 – 31,
Petöfiho č. 1 – 48, Agátová č. 1 – 20,
Nezábudková č. 1 – 4, 9,11, Tržná č. 1
– 5, Lipová č. 1 – 12, Tulipánová č. 1
– 13, Brezová č. 3 – 19, Narcisová č. 2
– 4; volebná miestnosť: Klub dôchodcov, SNP 32
Okrsok č. 5: Želiezovce – Sídlisko
Stred I., Mierová č. 1 – 80, Rákócziho
č. 1 – 9; volebná miestnosť: Kultúrny
dom, Mierová 40
Okrsok č. 6: Želiezovce – Sídlisko
Stred II., časť Jarok, ul. Komenského
č.1 - 8 a 43-44, Slnečná č. 1 – 6, Ľ.
Štúra č. 11 – 14, Schubertova č. 1 – 49,
Úzka č. 5 – 27, Nová č.1 – 6, časť
Jarok č. 1 – 11; volebná miestnosť:
Kultúrny dom, Mierová 40
Okrsok č. 7: Želiezovce – Nové Želiezovce, Kpt. Nálepku č. 1 – 68, Fučíkova č. 1 – 46, Komenského č. 10 – 36,
Dóžova č. 1 – 49, Hviezdoslavova č.
1 – 52, Železničná č. 1 – 38, Adyho
č. 1 – 38, Ružová č. 1 – 11; volebná
miestnosť: Základná škola s vyuč. jaz.
maď., Komenského 1

Aktuálnou situáciou v miestnej nemocnici sa zaoberali poslanci na 25. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach koncom septembra. Ing. Diana Csicsmanová informovala
poslancov o tom, že Všeobecná zdravotná
poisťovňa, v ktorej je poistených viac,
ako tri štvrtiny pacientov miestnej nemocnice, vypovedala zmluvu s NsP Želiezovce. Výpovedná lehota vyprší koncom
novembra. Riaditeľ nitrianskej pobočky
VšZP kategoricky nevylúčil možnosť spolupráce s NsP, viazal ju však na niekoľko
podmienok. Jednou je prechod fungovania nemocnice na inú právnu formu. Na
schôdzi sa predstavitelia MsÚ zasadzovali za obchodnú formu, vedenie nemocnice
presadzovalo formu neziskovej organizácie. Poslanci boli informovaní o tom, že
nový riaditeľ v rámci opatrení na zníženie
straty inštitúcie prepustil 17 zamestnancov, 6 pracovníkov rozviazalo pracovný
pomer dohodou. Zastupiteľstvo schválilo
poskytnutie finančného príspevku vo výške 1,4 mil. Sk na odvrátenie havarijného
stavu kotolne z kapitálového rozpočtu
mesta. Poslanci odsúhlasili aj finančný
príspevok vo výške 65 400 Sk ako 5%-ný
vlastný vklad na vypracovanie projektu
Koncepcia rozvoja mesta Želiezovce.
(ek)

Pokrok bez pokroku…
Čína nikdy nedosiahla v minulosti
svoj možný rozmach z toho istého dôvodu, pre ktorý prví americkí kolonisti
umierali a súčasní obyvatelia Etiópie
umierajú od hladu, a to kvôli socializmu. V 11. storočí vysoké pece v Číne
produkovali také množstvo kvalitného
surového železa, aké bolo dosiahnuté
Britmi až o 700 rokov neskôr. Číňania
mali vodou poháňané tkacie stroje už
v 12. storočí, takmer 500 rokov pred
priemyselnou revolúciou. Začiatkom
15. storočia Čína stavala stovky obrovských lodí, vrátane deväťsťažňových
130 m dlhých, ktoré boli schopné prevážať stovky námorníkov a vojakov.
Niektoré doplávali tak ďaleko na západ,
že sa dostali až do Afriky. Z množstva
vynálezov spomeňme, že Čína vynašla
fúrik, strmeň, kompas, papier, tlač, pušný prach a porcelán.
Takmer každý dôležitý prvok potrebný na možný hospodársky rozmach voči

ostatným civilizáciám tu bol prítomný,
ale napriek zdanlivému úžasnému pokroku sa žiadny reálny pokrok nekonal.
Prečo? Pretože nejestvoval trh. Kde nie
je trh, nie je motivácia. Štát vlastnil
väčšinu podnikov. Takmer nejestvoval
súkromný majetok a bolo nemožné založiť si firmu. Štát neustále zasahoval
do súkromného života občanov, zhabával lukratívny majetok, zakazoval vedľajšie aktivity, manipuloval s cenami,
vyberal poplatky a úplatky, obmedzoval
zveľaďovanie súkromného majetku.
Štátny monopol kontroloval soľ, železo, čaj, alkohol, zahraničný obchod a
vzdelanie. V atmosfére rutiny, tradície
a obmedzenia pohybu, sa akákoľvek
snaha stretla s podozrievaním.
Výsledok nenechal na seba dlho čakať. Čína sa z pozície prvenstva a technologickej prevahy nad Západom v 15.
storočí prepadla do totálnej chudoby v
19. storočí. Rôzne obchodné obmedze-

nia spôsobili, že sa zamedzil rozvoj
odbornosti a rozdelenia pracovných síl.
Akokoľvek absurdne to znie, vyplávať
na more bolo hrdelným zločinom najbližších 300 rokov!
Pozn.: Pre podobný príklad nemusíme
zachádzať ďaleko. Pamätám si jednu
štatistiku, ktorá vyšla najavo v r 1990.
Bývalé Československo patrilo na začiatku 20. storočia i v medzivojnovom
období medzi najvyspelejšie krajiny
sveta a bolo asi na 6. mieste. Do roku
1989 sa podľa štatistík “úspešne” dopracovalo na približne 116 miesto na
svete a bolo na úrovni Maroka. Z dejín opakovaný hospodársky “pokrok”
socializmu prežila na vlastnej koži aj
väčšina z nás.
Zdroj: Zooba Investments
Preklad: Ing. Norbert Paul
(bývalý Stock Broker, NYSE, NASD)
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Deň otvorených dverí a zdravej výživy na ZŠ

Polícia informuje

Dňa 12. októbra sa na Základnej škole v Želiezovciach uskutočnilo zaujímavé podujatie. V rámci Dňa otvorených
dverí boli odučené prvé dve hodiny,
ktoré sa od tých tradičných líšili tým,
že v jednotlivých triedach išlo o otvorené hodiny. Rodičia mali po roku opäť
možnosť nahliadnuť do tried a sledovať
vyučovací proces a prácu svojich detí
priamo na hodine.
Po
veľkej
prestávke
sa
učitelia i žiaci
v
jednotlivých
triedach pustili do
prípravy výstavy
ovocia a zeleniny. Každá trieda
mala priestor na
to, aby sa prezentovala a ukázala
svoju fantáziu pri
príprave výstavy.
Veci boli totiž nielen vystavené, ale
aj veľmi zaujímavo naaranžované
a skombinované,
takže spolu s propagáciou zdravej výživy bolo možné hovoriť aj o prehliadke
umeleckej tvorivosti. Na záver porota
vyhodnotila práce najlepších tried;

Pre pokračujúci trestný čin krádeže a porušovania domovej slobody je Úradom
justičnej a kriminálnej polície stíhaný
16-ročný mladý muž zo Šaroviec, ktorý sa
v júli dvakrát po sebe vlámal do toho istého
rodinného domu. Pri týchto vlámaniach odcudzil peniaze a rôzne kuchynské potreby
v celkovej hodnote 18 tis. Sk.

prvé tri získali finančné odmeny 500,
400 a 300 Sk. Podujatie s názvom Deň
zdravej výživy malo však za cieľ predovšetkým upozorniť žiakov na zdravý
spôsob výživy a viesť ich k tomu, aby sa
všetko to, čo v ten deň pripravili, vystavili a obdivovali, stalo neoddeliteľnou
súčasťou ich každodenného stravovania.
K tomu, aby celá akcia na škole
úspešne prebehla, okrem iniciatívy

Dňa 30. septembra okolo 8. h pred rodinným domom v Čate po predchádzajúcej
hádke 55- a 22-roční muži fyzicky napadli
26-ročného muža, ktorému spôsobili zranenia s dobou liečenia 7 dní. Pri potýčke
páchatelia viackrát udreli vidlami do odstaveného vozidla obete, čím mu spôsobili
finančnú škodu vo výške 50 tis. Sk. Stíhaní
sú za trestný čin výtržníctva a poškodzovania cudzej veci.

učiteľov a snahy žiakov a ich rodičov
prispela aj pomoc sponzorov: Farma
Kissová, Ing. Uhliar, PD Zbrojníky.
J. Meliška

Výsledky kontrolnej akcie daňového úradu
Daňové riaditeľstvo SR - pracovisko
Nitra uskutočnilo v dňoch 5.-11.septembra 2005 v Nitrianskom kraji kontrolnú
akciu zameranú na vedenie evidencie
tržieb elektronickými registračnými
pokladnicami. Táto skutočnosť bola
vopred ohlásená a medializovaná viacerými oznamovacími prostriedkami.
Akcie sa zúčastnilo 84 kontrolórov
zo všetkých pätnástich daňových úradov v Nitrianskom kraji, ktorí spolu
vykonali 184 miestnych zisťovaní.
Výsledkom bolo, že každá tretia kontrola skončila s nálezom, takže v 61
prípadoch boli uložené pokuty v celkovej sume 438.000,-Sk. Pri opakovanom
zistení nepoužitia elektronickej registračnej pokladnice sa neukladá pokuta,
ale súčasná legislatíva ukladá správcovi
dane podať návrh na pozastavenie živnosti na miestne príslušný živnostenský
úrad.
Osvedčil sa výkon kontrol vo večerných hodinách, v reštauračných

Bez súhlasu majiteľa vnikol 21. septembra
50-ročný muž do dvora rodinného domu
v Rozine. Majiteľa tam fyzicky napadol,
čím sa dopustil trestného činu porušovania
domovej slobody. Páchateľ je trestne stíhaný Úradom justičnej a kriminálnej polície.

zariadeniach, v baroch, bufetoch,
v zábavných podnikoch a prospešná
sa ukázala aj výmenná forma kontroly
medzi jednotlivými daňovými úradmi,
keď kontrolór nebol v kontrolovanom
prostredí známou osobou.
Daňové úrady v pôsobnosti Daňového riaditeľstva SR v Nitrianskom
kraji vykonali od začiatku roku 2005
do 31.8.2005 už 1036 kontrol zameraných na používanie elektronických
registračných pokladníc, pričom bolo
uložených 391 pokút v celkovej sume
4.398.000,-Sk. Pripomíname, že pokuty
sú príjmom štátneho rozpočtu a nie je
na ne viazaná žiadna hmotná zainteresovanosť zamestnancov daňovej správy.
Podobnú koordinovanú formu kontrol plánujeme v budúcnosti vykonávať
častejšie, či už s medializáciou vopred
alebo ako neohlásené akcie. V nasledujúcom období budú niektoré kontroly
používania elektronických registrač-

Zo dňa 25. na 26. októbra sa neznámy
páchateľ vlámal do predajne odevov
Derby, nachádzajúceho sa v Dome služieb v Želiezovciach. Z obchodu odcudzil väčšie množstvo riflových nohavíc,
zimných kabátov a spodného prádla, čím
majiteľovi spôsobil škodu vo výške najmenej 111 tis. Sk.
Dňa 27. októbra po 19. h večer pred rodinným domom v Šalove 38-ročný muž so
svojím 17-ročným synom fyzicky napadli
muža, ktorému spôsobili zranenia s predpokladanou dobou PN 6–8 týždňov. Stíhaní
sú za trestný čin ublíženia na zdraví.
(ck)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ v Želiezovciach mjr. Ing. Ladislav Stugel
ných pokladníc spojené s kontrolným
nákupom pracovníkov Inšpektorátu SOI
pre Nitriansky kraj.
Základným cieľom týchto činností
je dostať do povedomia podnikateľskej
i spotrebiteľskej verejnosti, že registrovanie tržieb elektronickými registračnými pokladnicami je základnou povinnosťou podnikateľa pri predaji tovarov
a poskytovaní vybraných služieb, ak
dochádza k úhrade v hotovosti.
Daňové riaditeľstvo SR,
pracovisko Nitra

5
U nás je to už len tak
Odpad je podľa slovníka „nepotrebná
drobnejšia pevná hmota alebo špina“.
Podľa môjho osobného označenia je odpad
pre väčšinu ľudí niečím, s čím si nevedia
poradiť, resp. s čím nechcú pracovať. Asi
to druhé. V prírode totiž neexistuje odpad.
Je bystrá a zo všetkých síl sa zo všetkého
snaží vyrobiť niečo osožné. Chyba je najčastejšie v človeku, v jeho nečinnosti a v jeho
návyku na pohodlie. Odpad sa stal jedným
z najpálčivejších problémov dneška. Počnúc
„zelenými“ organizáciami cez vlády a parlamenty – všade sa veľa hovorí o udržateľnom
rozvoji, o recyklácii. Existujú rozvinuté krajiny, kde sa „povel doby“ dostane k ľuďom
a človek, ktorý sa dostane do styku s odpadom, považuje za svoju povinnosť dosiahnuť
maximálne možné zníženie jeho množstva
a zostatok separovať – najmä organické
látky, zvlášť kovy, sklo atď. Ak by sme tak konali všetci, aj pri dnešných kvantitatívnych
ukazovateľoch výroby by sme dokázali znížiť
produkciu odpadu na zlomok súčasného stavu.
V ostatnej dobe sme sa v našej krajine
vydali úplne opačným smerom. Nepodporujeme recykláciu a zníženie množstva odpadu,
aby sme tým podnietili občanov na verejnoprospešnú účasť. Pomaly nám aj zákony
našepkávajú, aby sme boli pohodlní, leniví
a povrchní. Samozrejme, nemusíme nič robiť, iba platiť. Pre toho, komu platíme, je to
istý zdroj príjmov. Každý rovnako, na osobu
a deň, do mestskej kasy. Čo je to za zákon?
Mieša postoje z najdivokejšej éry socializmu
so skúposťou, mamonizmom a všetko to zakrýva prikrývkou ochrany životného prostredia. Zaplatiť 365 korún musí aj ten, kto týž-

denne kupuje jeden chlieb a k tomu slaninu
(papriku či cibuľu si vypestuje sám), lebo na
viac mu nezostane, aj ten, kto z 50–70-tisícového platu pravidelne kupuje plné vozíky.
Príjmov sa každému dostane toľko, koľko si
vydobyje, pri poplatkoch však musí byť každý
rovnaký. Niekomu to vyhovuje, a pretože sme
ľud s „ovčou náturou“, všetko schvaľujeme,
odhlasujeme.
Mne to nevyhovuje. Prečo mám platiť
za odvoz a likvidáciu odpadu, keď odpad
neprodukujem! Ešte raz: odpad neprodukujem. Na vysvetlenie: nemám auto ani iné
motorové vozidlo, teda nemusím vyhadzovať
staré pneumatiky či akumulátory. V prípade
organických látok nehovorme o odpade – čo
pes a sliepky nezjedia, to kompostujem. Aj
prúty zo stromov a viniča. Papier zbieram
separovane, odovzdávam a dostávam zaň
peniaze. Kov tiež separujem, keď ho pozbieram na vozík, tiež ho odovzdám a dostanem
zaň zaplatené. Odovzdávam aj umelú hmotu
– fľaše, škatule a pod. Sú firmy, ktoré dokážu tieto odpady recyklovať a znovu využiť.
Povedzte mi, čo mám dať do smetiaka?
Niekedy sa tam dostane popol, ale určite ho
nie je viac, ako 100 litrov ročne. Aj ten som
zvykol využiť v záhrade, lebo popol z dreva
obohacuje pôdu a je vhodný ako prirodzený
prostriedok proti škodcom.
Napriek tomu, nielenže mestu musím
platiť poplatok za dve osoby, ale ešte aj za
dve dcéry, ktoré už štyri roky žijú v USA.
Keď som na jar dostal rozhodnutie o zaplatení za 4 osoby, aj keď je všeobecne známe,
že mám dcéry za oceánom, úradu nestačilo
čestné prehlásenie o tomto fakte – potreboval úradné potvrdenie. Z Ameriky za 15 dní.

Ak ho neodovzdám, zmeškám termín. Aj som
zmeškal. A čo stoja dve potvrdenia? Po tom,
čo bolo treba anglický text dať oficiálne preložiť, viac ako poplatok za odpad. Ale tu ide
o princíp. Prečo mám platiť za to, čo nevyužívam? Potom aj železnice by odo mňa mohli
chcieť podporu, lebo cez mesto prechádza
trať, alebo sa prihlási letecká spoločnosť,
lebo jeho linka do New Yorku letí nad nami.
Zákon hovorí – citujem zo zbierky zákonov, str. 5830, zákon č. 582/2004, paragraf
83, 1. odstavec – že obec zníži alebo odpustí
poplatok, keď občan potvrdí, že v danom
období sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava
v zahraničí. Slovo „zdržiaval“ je v minulom
čase, čo znamená, že potvrdenie môže byť aj
dodatočné. Mladšia dcéra sa doma zdržiavala počas ostatných dvoch rokov 8 dní – čo sa
ľahko dá dokázať preukázaním fotokópie jej
pasu.
Odkedy tento zákon vstúpil do platnosti,
viacerí, od ktorých som predtým zbieral fľaše z umelej hmoty, prestali so separovaným
zberom a všetok odpad dávajú do smetných
košov. Moje presviedčanie neprinieslo efekt.
Načo s tým vraj budú pracovať, keď aj oni
musia platiť rovnako.
Taký je zákon! Pätnásť rokov po nežnej
revolúcii. Pritom naši politici sľubovali
mnoho – bude tu nové Švajčiarsko, príde
Kanaán. Najvyspelejšie sú trhové ekonomiky, regulované v hospodárskej sfére ponukou
a dopytom, ktoré zabezpečujú zvyšujúci sa
štandard – podotýkam: pre jedných. Žiaľ
ja – a väčšina obyvateľstva – patríme k tým
druhým.
František Dulai

Keď šikovnosť dokáže zázraky
Krása životu – s takýmto názvom
bola počas troch októbrových týždňov otvorená výstava ručných prác vo výstavnej sieni
Mestskej knižnice v Želiezovciach. Organizovala ju Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku
v Želiezovciach. Expozícia
predstavila návštevníkom
plody ľudskej tvorivosti,
ktorá spojená s veľkou dávkou trpezlivosti prináša do
sveta autorov, ich blízkych
a verejnosti krásu v tej najjednoduchšej a najvznešenejšej podobe, v podobe
ručne vyrobených predmetov. „Hand made products“
– ručne vyrobené produkty
sú v súčasnom pretechnizovanom svete trendom,
ukazovateľom
kvality,
ktorú možno našinec ešte
nevníma ako výnimočnosť,

zahraniční návštevníci sú však často ochotní venovať veľké úsilie a prostriedky na
získanie takýchto jedinečných predmetov.
Svoje práce vystavilo 10 autorov, z väčšej
časti členov ZO JDS: Alžbeta Dobrovická,

Alica Bakonyiová, Helena Hegedűsová,
Alžbeta Mészárosová, Mária Kišďurková,
Eva Horánska, Alžbeta Čuvarová, Sidónia
Zemančíková, Marta Slobodová, Helena
Dubová a Ladislav Dobó, ktorý sa predstavil
kvalitnými drevorezbami.
Návštevníci sa počas
trvania výstavy mohli oboznámiť
s tým, čo naši známi robia za múrmi svojich domovov a čeliť faktu,
že ľudia, o ktorých si myslia, že ich
dokonale poznajú, ich môžu poriadne a príjemne prekvapiť tým,
čo dokážu vyrobiť, aké krásne veci
vydávajú zo svojich rúk. Ich šikovnosť dokázala zázraky, nielen v súvislostiach nimi vytvorenej krásy,
ale aj tým, že všetci, ktorí sme ich
práce videli, sme si možno začali
viac ceniť ľudí, nevediac, kto ďalší
z našich známych môže byť umelcom skrytým pred svetom.
(ic)
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V uliciach San Francisca... som bežal maratón
Prechádzal som sa ľahkými krokmi, keď
som prevzal medailu a dostal som na chrbát
termofóliu, občerstvil som sa a vybral sa späť
do bytu. Bolo už poludnie a okrem čokolády
a banánu som nič nejedol. Po súťaži trvá 2 až
3 hodiny, kým sa žalúdok dostane do normálneho stavu. Po obede som sa prechádzal po
centre mesta smerom k Market Street, medzi
mrakodrapmi. Pozrel som si električky typické
pre toto mesto, doteraz poznané iba z filmov,
ich trojité koľajnice neustále bzučia ako včelí
roj. Na okamih som sa zastavil oproti bývalému
väzenskému ostrovu Alcatraz. Mal som čas, tak
som sa až do zotmenia prechádzal po uliciach,
namieril som si to do čínskej štvrte – je úplne iná
ako ostatná časť mesta.
Keď som sa odhlásil z bytu,
vybral som sa po Market Street smerom von z mesta. Po 14 km chôdze
som skúsil stopovať (čo je na území
USA zakázané a nebezpečné). Iba
tretíkrát som zdvihol ruku, zastavila
sa pri mne dodávka. Nastúpil som
vedľa 8–10-ročného chlapca. Pri
volante sedel asi 40-ročný muž, pôvodom Mexičan. Pomaly pochopil,
odkiaľ som a pýtal sa, čo tu robím.
Keď som mu ukázal medailu, veselo
začal vysvetľovať svojmu synovi, že
pán učiteľ z ďalekej krajiny dokáže
tak veľa behať. Hovorili sme aj
o cieli mojej cesty, ale vodič si vlastne odpovedal
na svoje otázky sám – a odviezol ma až k letisku.
Na rozlúčku mi s úsmevom podal aj krásnu
broskyňu, vraj ich má doma dosť.
Ako dobre sa mi darilo do tejto chvíle,
také krušné hodiny nasledovali potom. Pri
kontrole musela slečna zavolať do Atlanty

maďarskej tlmočníčke, pomocou ktorej
vysvetlila, že moje oblečenie (krátke nohavice, tričko s nápisom) nezodpovedá požiadavkám kladených na zamestnancov (pisateľ ako
otec stewardky istej americkej linky cestoval
s akýmsi preukazom rodinného príslušníka
ako zamestnanec – pozn. red.), vraj sa mám
obliecť poriadne. V obchode na letisku som
dlhé nohavice nedostal. Nakoniec ma zaradili
medzi ostatných, ale do polnoci bol každý
let naplnený, preto som sa na ne nedostal.
O polnoci nás (boli sme dvanásti, čo sme sa
nedostali na svoje linky) poslali späť do čakární. Niektorí si sadli do taxíka a ubytovali sa
v niektorom hoteli, my ostatní sme sa usadili

na pohodlnejších sedadlách. Vybavovanie sa
začalo znovu od 5. hodiny rána.
Počas nasledujúcich štyroch hodín som
nespal ani chvíľu. Rušila ma zima, treskot
(prebiehalo upratovanie, vysávanie, v letiskovom rozhlase neustále znelo „dávajte si pozor
na svoju batožinu, keď zbadáte opustenú ba-

tožinu, tašku, okamžite volajte políciu!“ Stalo
sa, že istý muž sa vzdialil od svojej tašky, pozeral sa do výkladu. Kým sa spamätal, pri jeho
veciach už stál policajt, ktorý nahlas upozorňoval prítomných, aby sa postavili ďalej...)
Kým som opäť začal vybavovať svoju
cestu, dbal som o to, aby moje oblečenie už
nevzbudzovalo problémy: dal som si košeľu
a pod krátke nohavice som si obliekol nohavice pyžamové. Stal som sa pestrým bodom
i tak rôznorodého spoločenstva, ale oblečenie
vyhovovalo požiadavkám. Dostal som sa ku
vchodom, ale darmo som sa postavil do radu
2–3 liniek, nezostalo voľné miesto do Atlanty.
Telefonicky som viackrát hovoril s dcérou,
žijúcou v New Yorku, ktorá prišla
s nápadom – nemusím za každú cenu
cestovať do Atlanty a podľa pôvodného
plánu odtiaľ do Floridy. Ak sa uvoľní
miesto na linke do New Yorku, môžem
pricestovať tam, odtiaľ pôjdeme spolu
do Tallahasse, hlavného mesta Floridy.
Prvý pokus nebol úspešný, ale potom
za pomoci maratónskeho bežca cestujúceho do Tampy som sa dostal na ďalší
let.
Zaujímavosťou tejto linky bolo, že
medzi vybavujúcim personálom bola
aj tá pracovníčka, ktorá sa deň predtým
pozastavila nad mojím nevhodným
oblečením. Nakoniec ma spoznala, ale
neprekazila mi cestu. Niet divu, pri našom
prvom stretnutí tam zavolala kopu svojich
spolupracovníkov, aby sa prišli pozrieť na
„porušovateľa zákona“. Cítil som sa ako ľadový medveď na rovníku. Taká bola moja prvá
návšteva na západnom brehu...
František Dulai

Roland Kováč úspešne debutoval
Medzi činnosti, ktorým
sa venuje Mestská knižnica
v Želiezovciach, patrí okrem
tej obligátnej aj organizovanie
prednášok a besied (ktoré sú
už roky známe pod názvom
Literárna kaviareň) aj činnosti
výstavnej. Jej rozmermi neveľká výstavná miestnosť sa stala
ideálnym miestom pre debutovú výstavu želiezovského
výtvarníka, ktorého pred dvomi
rokmi zaujala práca s digitálnou fotografiou.
Roland Kováč (25), absolvent SOU so zameraním na
umelecko-remeselné spracúvanie kovov, želiezovskú verejnosť zaujal
už pred štyrmi rokmi svojimi originálne

riešenými pútačmi avizujúcimi podujatia vtedajšieho Mestského osvetového
strediska. V súčasnosti pôsobí v Brne,

čo prezrádza mnoho z jeho diel
tvoriacich výstavu, ktorá je od
24. októbra otvorená v MsK v
Želiezovciach (možno ich vidieť
aj na www.fotoalbum.quick.cz/
artist/album/).
Výstava nenesie žiadny názov
a žiadnymi názvami nie sú označené ani vystavené fotografie.
Okrem fotografií mestskej architektúry, prírodných zátiší a portrétov obsahuje aj niekoľko zaujímavých koláží a fotomontáží,
ktoré prezrádzajú autorov hlbší
záujem o človeka, jeho psychiku
a identitu, čo sa v budúcnosti
pravdepodobne stane nosnou témou tohto nádejného fotografa.
(šh)
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Želiezovský šach
Začala sa nová šachová sezóna súťaže družstiev, kde máme zastúpenie
v nitrianskom kraji . Máme za sebou
prvé dve kolá, v ktorých naše A mužstvo zatiaľ v IV. lige hrá trochu neisto. Prvý zápas so šachistami z Veľkého Kýru sme prehrali 2:6, i keď podľa
vývoja partií sa zdalo, že zvíťazíme
minimálne 5:3. Druhý zápas v Nitre
s juniormi cirkevného centra voľného
času sa skončil po náročnom poslednom ukončovanom zápase nerozhodným výsledkom 4:4. Ten posledný
výsledok teší zatiaľ najviac. Zrodilo
sa aj prvé prekvapenie tejto sezóny,
keď KŠC Komárno C tesne prehralo
(3,5:4,5) s Cirkevným CVČ Nitra. Komárno v tejto sezóne zostavilo mužstvo z takých silných hráčov, že ich
priemerné ELO je o triedu vyššie, ako

ostatných mužstiev. Po prvom vyhranom zápase nad Bátorovými Kosihami
(7,5:0,5) sa zdalo, že budú hladko bodovať a postúpia do tretej ligy. Nikto
nečakal, že studená sprcha príde tak
skoro a postup nebude len pohodlnou
prechádzkou.
Nášmu B mužstvu sa darí podstatne lepšie. Hrali svoj prvý dvojzápas
v Kamennom Moste, kde s Lokomotívou ŠO Šurany D prehrali tesne 1,5:
2,5 a nad E mužstvom zo Šurian pre
zmenu zase vyhrali 3:1. Zatiaľ s plným počtom bodov je Štefan Hanula.
Tabuľky zo súťaží uverejníme nabudúce.
Po našich ligových mužstvách je
treba na tomto mieste spomenúť aj
šach v blízkom okolí. Náš hráč, držiteľ preukazu rozhodcu 2. triedy,

Tabuľka dospelých V. ligy - východ
1. Tekovské Lužany
2. OTJ Palárikovo
3. ŠK Šurany
4. FKM N. Zámky B
5. Kameničná
6. Slovan Šahy
7. Kalná n. Hronom
8. Jur nad Hronom
9. Veľké Lovce
10. Dolný Ohaj
11. Bánov
12. Dvory n. Žitavou
13. ŠK Čajkov
14. FC Komjatice
15. Pribeta
16. MŠK Želiezovce

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
9
7
7
6
6
5
5
3
5
5
4
3
2
2

FUTBAL
Dospelí
Palárikovo - Želiezovce 4:1 (0:1)
Csernyík
Želiezovce - Komjatice 1:0 (1:0)
Schwartz

0
2
1
4
2
3
2
4
3
8
2
1
4
4
2
0

1
3
4
3
5
5
6
5
6
3
7
8
6
7
10
12

48:21
27:19
32:14
31:16
42:29
29:28
20:24
31:27
34:34
19:19
15:20
27:26
16:27
21:23
11:41
17:52

39
29
28
25
23
21
20
19
18
17
17
16
16
13
8
6

Ženy ukončili svoju futbalovú sezónu
Za krásneho slnečného dňa v sobotu
24. septembra 2005 ukončili futbalistky
z Pohronského Ruskova a okolitých obcí
futbalovú sezónu súťaže žien na turnaji,
ktorý sa uskutočnil na futbalovom štadióne v Pohronskom Ruskove. Stretli sa
tu hráčky futbalových družstiev Čaty,
Zalaby, Malých Ludiniec a Pohronského
Ruskova. Ženy dokázali, že čo sa týka
futbalu, nemusia sa pred mužskými kolegami vôbec hanbiť. Hrali odhodlane,
bojovne, veď predsa všetky družstvá
chceli zvíťaziť.

bol poverený riadením zápasu druhej šachovej ligy medzi Šachovým
klubom mesta Tlmače a ŠK Neomax
Partizánske. Zápas sa skončil víťazstvom Tlmáč v pomere 6:2. Náš rodák
Gejza Pereszlényi na piatej šachovnici
remizoval. Zápas sa hral v trocha napätej atmosfére keď sa až na štyroch
šachovniciach hralo v časovej tiesni
a tri partie mali viac ako 75 ťahov.
Kapitáni činnosť rozhodcu zhodnotili
výrokom v zápisnici: „rozhodca bol
OK“.
MJ

Turnaj vyhrali domáce ženy. Bolo
to ich druhé víťazstvo na tohtoročných
turnajoch. Druhé miesto si vybojovali
hráčky Čaty, tretie miesto obsadili ženy
zo Zalaby, poradie uzatváralo družstvo
M. Ludiniec.
Občerstvenie, ceny a diplomy zabezpečil Obecný úrad v Pohronskom Ruskove, za čo patrí starostovi Ing. Ľudovítovi
Nagyovi poďakovanie. Ženy sa dohodli,
že vo futbale budú pokračovať aj v budúcej sezóne. Mgr. Jolana Treginyová

Dolný Ohaj - Želiezovce 4:1 (0:0)
Schwartz
Želiezovce - Veľké Lovce 3:6 (2:2)
Schwartz, Smatana
Dorast
Želiezovce - Janíkovce 2:1 (2:0)
Forró, Csudai
Gabčíkovo - Želiezovce 5:0 (4:0)
Želiezovce - Šamorín 1:2 (1:1)
Csernyík
T. Lužany - Želiezovce 2:1 (1:0)
Forró
Starší žiaci
Kolárovo - Želiezovce 0:2 (0:0)
Farkas, Szabó
Želiezovce - Šamorín 6:0 (3:0)
D. Streda B - Želiezovce 3:1 (1:0)
Herceg
Želiezovce - Chrenová 1:6 (0:3)
Herceg
Mladší žiaci
Kolárovo - Želiezovce 6:2 (3:1)
Neznánszki 2
Želiezovce - Šamorín 0:3 (0:3)
D. Streda B - Želiezovce 4:0 (1:)
Želiezovce - Chrenová 3:1 (0:1)
Neznánszki, Bencsík
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Nacvičovali prvú pomoc
Základy prvej pomoci si osvojili želiezovskí dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili
na 33-hodinovom kurze organizovanom
Slovenským červeným krížom, oblastným
výborom Levice. Kurz sa začal v polovici
augusta, frekventanti sa zúčastnili štyroch
stretnutí, na ktorých sa oboznamovali s teoretickými vedomosťami a praktickými
zručnosťami potrebnými na správne poskytovanie prvej pomoci. Úlohy koordinátora sa ujala želiezovská pracovníčka SČK

Brigita Fehérová, ktorá nám povedala, že
do kurzu sa prihlásilo 17 účastníkov, čo je
vzhľadom na samofinancovací charakter
výuky úctyhodný záujem, pravda, pre odstúpenie frekventantov počas trvania kurzu
ho dokončili iba štyria. Lektori, pracovníci
oblastného výboru Levice prezentovali teoretické vyučovanie aj videonahrávkami.
Účastníci nadobúdali praktické zručnosti
simuláciou reálnych situácií, napr. pri
dopravných alebo iných nehodách. Medzi

účastníkmi boli pracujúci, nezamestnaní,
mládež i dospelí, masívny odstup frekventantov bol pripisovaný nepriaznivej ekonomickej situácii niektorých z nich. Vychádzajúc zo sociálneho pohľadu na charakter
kurzu pritom organizátor poskytol zľavy
pre členov SČK a nezamestnaných. Kurz
bol ukončený 19. októbra praktickým cvičením, absolventi získali diplom od Slovenského červeného kríža.
(ik)

V strede sa nachádza charakteristická

vpravo rodinný erb grófov Breunner.
Z obrazu žiari úcta k tradíciám a prírodným bohatstvám nášho úzkeho regiónu. Za povšimnutie stojí
aj umelecká vycibrenosť
a grafická stránka diela.
Dýcha z neho romantika.
Právom môžeme byť hrdí
na želiezovský kaštieľ tých
čias. Prechádzka dnešným
parkom upokojí zrak, stav
kaštieľa - naopak.
Vždy ma zaujímalo, kto
významný asi mohol navštíviť a využiť pohostinnosť
želiezovského
kaštieľa.
Dopátral som sa k zmienke
o asi najprominetnejšom
hosťovi. Stalo sa to koncom júla 1905. Arciknieža
Jozef Habsburgský cestoval s rodinou osobným
autom práve z pohrebu
vlastného otca z Budapešti
do Topoľčianok. Náhoda
však zaúradovala. Pred
Želiezovcami sa auto pokazilo. Arciknieža s rodinou
podvečer prešiel asi 2 km
až do tunajšieho kaštieľa.
Šokovaní majitelia narýchlo privítali vznešenú
náhodnú návštevu, okamžite dali pripraviť nocľah a ľahkú večeru. Ráno malo služobníctvo, s výnimkou
dvoch osôb, zákaz vstupu do kaštieľa, čo
vzbudilo nemalú zvedavosť. Po raňajkách
29. júla opravené a pristavené auto odviezlo vzácnych hostí až do letného sídla
v Topoľčiankach. Ešte dlho sa však na túto
nezvyčajnú návštevu honosných hostí spomínalo.
Pavel Polka

Želiezovské spomienky

Želiezovský ex libris

Tu uverejnený ex libris, knižná značka,
čiže nálepka vkladaná do
kníh na označenie vlastníka patrí medzi jeden z najkrajších, aké som kedy
videl. A to nie len preto,
že je výlučne so želiezovskou tematikou.
Na jeho dolnej časti
sa nachádza označenie
vlastníka:
Cuno
gróf
Coudenhove a Ernestina
grófka Coudenhove, rodená Breunner 1915. Manželský pár bol posledným
majiteľom želiezovského
kaštieľa, priľahlého panstva a pozemkov.
Ale pozrime si podrobnejšie zverejnený originál.
V ľavom rohu možno vidieť sv. Huberta, patróna
poľovníkov, poukazujúc
na množstvo divej zveri
v okolitých lesoch a možnosť úspešných poľovačiek. Dole je flauta, ktorá
poukazuje na bohatosť
okolitej ľudovej hudby.
Vľavo dole je prezentovaná úrodnosť: obilie,
cukrová repa, hrozno,
ale aj šabľa a vojenská
prilba,
ako
súvislosť
s národooslobodzovacím hnutím v rokoch
1948-49. Knihy vedľa sú znakom vzdelania, otvorený zošit s notami poukazuje
na nezmazateľnú stopu po Schubertovom
pobyte v Želiezovciach. V pravom rohu je
rybársky sák, ktorá dáva na vedomie bohatstvo Hrona. Vpravo hore je zobrazená
dcéra grófa Jána Karola Esterházyho a Roziny Esterházy, rod. Festetics – Karolina,
známa ako žiačka a azda aj láska Franza
Schuberta.

silueta želiezovského kaštieľa, obrasteného brečtanom a fialovým agátom, pred
kaštieľom sa vinie potok známy ako Első
Sári patak. Kresba je z roku 1915 a zaznamenáva stav budovy z tohto obdobia.
Dominantnou a ústrednou témou je zobrazenie dvoch rodinných erbov Coudenhove
a Breunner, previazaných obrazne putom,
ale aj putom manželstva (svadobný obrad
sa konal 16. apríla 1887). Vľavo je veľký
– rozšírený erb rodu grófa Coudenhove,
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Štyridsaťpäť rokov mestom

...osemdesiate roky

Aj pre toto desaťročie bolo príznačné, že sa
viackrát uskutočnili komunálne voľby, skladba
poslaneckého zboru sa menila päťkrát. V dňoch
5.-6. júna 1981 sa konali parlamentné a komunálne voľby. Do MsNV bolo zvolených 51
poslancov. Predsedom sa stal JUDr. Vladimír
Ličko, podpredsedom Ferenc Nyustyin, tajomníkom Ladislav Dobrovický. Mestská rada
mala 11 členov, pracovalo 8 komisií.
Od 1. januára 1986 sa počet obyvateľov
mesta zvýšil o 808, pretože k Želiezovciam bola
pričlenená obec Sikenica. Počet poslancov sa
zvýšil na 66, počet členov mestskej rady na 13.
V tomto desaťročí počet obyvateľov mesta
prekročil 8000, 31. decembra 1989 malo mesto
8543 obyvateľov, čo je najväčší počet v histórii.
Najviac občanov sa prisťahovalo v roku 1983.
Tento prírastok súvisí s odovzdaním nových
bytov na Sídlisku pri stanici pre zamestnancov
SES. Sídlisko dostalo prezývku „čínska štvrť“
pre žltú farbu bytových domov. Za zmienku
stojí, že osobitnou etnickou skupinou v meste
sú Rómovia (Cigáni). V roku 1983 bol ich
počet 157, žili v 31 rodinách, maximálne
10-členných. Bolo to 2,21% z celkového počtu
obyvateľov. Trvale zamestnaných ich bolo 46.
V r. 1988 sa ich počet v meste zvýšil na 204,
116 z nich malo priezvisko Lakatos.
Jesenné udalosti roku 1989 priniesli
výrazné zmeny aj do života tohto mesta.
Podľa kronikára: „Prvá verejná účasť ľudí
na politickom dianí v Želiezovciach bola 27.
novembra 1989, keď bol vyhlásený celoštátny
dvojhodinový manifestačný štrajk, organizoFMMC

vaný v Česku Občianskym fórom (OF), na
Slovensku Verejnosťou proti násiliu (VPN).
V tento deň na Námestí 1. mája pred manifestujúcimi vystúpili niektorí pracovníci SES,
NsP, a Doprastavu s požiadavkami občanov na
adresu KSČ, vlády, MsNV. Dňa 13. decembra
1989 sa uskutočnil míting v kultúrnom dome
s účasťou cca 400 občanov. Hovorilo sa o udalostiach v štáte, aj o verejných záležitostiach
mesta, o nedostatkoch zavinených predošlým
režimom v meste, požadovaná bola náprava.
Dňa 14. decembra sa uskutočnilo riadne plenárne zasadnutie MsNV, na ktorom sa zúčastnilo podstatne viac občanov, než bolo dovtedy
zvykom. Boli vznesené vážne pripomienky
k plneniu úloh rozvojového programu mesta,
resp. k ich neplneniu. Postupne rokovanie
dospelo k požiadavke vyslovenia dôvery–nedôvery rade MsNV. Po dohode a rokovaní
mestskej rady sa všetci jej členovia vzdali
mandátu. Bol zvolený akčný výbor MsNV,
ktorý na ďalšie rokovanie predložil akčný
program a návrh na zloženie novej MsR.
V tajných voľbách boli za členov rady zvolení:
Magdaléna Šerešová – podpredsedníčka, Ladislav Dobrovický – tajomník, MUDr. Judita
Benková, Milan Beňo, Katarína Félixová, Ing.
Jozef Juhász, Anna Liptáková, JUDr. Gejza
Nagy, Matej Terem ml., Ing. Ladislav Uhliar,
Ing. Kvetoslava Záhorská. Za predsedu MsNV
nebol zvolený nikto. Začiatkom roka 1990
bolo v Želiezovciach aktívne hnutie VPN.
V meste boli založené ďalšie politické strany
a hnutia: Kresťansko-demokratické hnutie

(KDH), Maďarská nezávislá iniciatíva (FMK-MNI), Demokratická strana (DS), Spolužitie
– Együttélés. Posledne menované hnutie, ako
ukázali parlamentné a komunálne voľby, malo
v Želiezovciach najviac stúpencov. Neskôr sa
k týmto stranám pridali: Hnutie poľnohospodárov (Hpoľ), Sociálno-demokratická strana
(SDS), Maďarské kresťansko-demokratické
hnutie (MKDH)
Definitívne zloženie MsNV, rady a obsadenie funkcií predsedu, stálych komisií vzišlo
z rokovania pléna 20. marca 1990. V pléne bolo
35 poslancov nových strán a hnutí a 18 poslancov za KSS. Predsedom MsNV sa stal Ladislav
Dobrovický, podpredsedníčkou Magdaléna
Šerešová, tajomníčkou Irena Pásztorová.
V dňoch 23. a 24. novembra 1990 sa konali komunálne voľby, v ktorých si mali voliť
obce svoje zastupiteľstvá a starostu – u nás
primátora. Bolo potrebné zvoliť 25 poslancov
MsZ. Na účasť vo voľbách sa u nás prihlásilo
10 strán a hnutí. Výsledky volieb: Spolužitie
– 8 poslancov, MKDH – 3, FMK-MNI – 5,
Strana zelených – 3, KDH – 1, VPN – 1, KSS
– 3, Hnutie poľnohospodárov – 1. Za primátora mesta bol zvolený Ladislav Dobrovický.
Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ poslanci
zvolili za zástupcu primátora Dezidera Adamcseka, za člena mestskej rady boli zvolení:
Štefan Farkas, Eugen Gubík, Gejza Horváth,
Ing. Gabriel Mezőlaky, Michal Mihók, MUDr.
Andor Wurster a MUDr. Dušan Forbak.“
(Pokračovanie v budúcom čísle)
PaedDr. Ferenc Nyustyin

.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V ZAHRANIČÍ: - Mechanik-elektronik (Székesfehérvár, Budapešť), kontrolór kvality (výroba
automobilov, výroba kovopriemyselných
súčiastok, Győr), CNC-sústužník (Budapešť, Győr, Mosonmagyaróvár), špeditér.
Rôzne ďalšie firmy hľadajú slovenských
pracovníkov v rôznych oblastiach – prihlásenie, odporúčanie, vyhľadávanie zamestnávateľa. ANGLICKY A NEMECKY HOVORIACE KRAJINY: do Londýna obsluhovač vstrekolisov, nástrojár, prevádzkový
strojník; Írsko, Nemecko: au-pair, chyžné,
pomocní kuchári; lekárov, ošetrovateľov do
Anglicka, Nemecka, Švajčiarska, arabských
a škandinávskych krajín. V iných profesiách odporúčania, vyhľadávanie zamestnávateľa, sezónne a príležitostné pracovné
príležitosti.. PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
V TUZEMSKU: Z jednotlivých miest SR
hľadáme referentov, manažérov, konzultantov v oblasti sprostredkovania zamestnania
a obchodu s nehnuteľnosťami v bezkonkurenčnej, rozvíjajúcej sa činnosti (nie predaj
produktov a MLM). Očakávame dynamických, komunikatívnych pánov a dámy so SŠ
a VŠ vzdelaním z jednotlivých miest SR.

MOŽNOSTI OBCHODU A KOOPERÁCIE: Grécka firma kúpi súrne 3000 t
druhotriedneho jačmeňa s vlhkosťou pod
14%, s preukazom kvality EÚ, s dodaním na
bulharsko-gréckych hraniciach (viacetapové
dodanie), cena: pod 130 EUR/t. Francúzska
firma hľadá papiernické a kancelárske výrobky, voľnočasové a umelecké produkty,
spustený strop, izolačné tabule, podlahové
krytiny – kameň, parkety, koberce, rolety,
markízy, zariadenie sociálnych miestností,
vodovodné batérie, keramiku, nábytok. Maďarská firma vyrábajúca plasty ponúka: extruder, 5-farebnú tlačiareň (taliansku), stroje
na výrobu konfekcie. Francúzska firma má
záujem o smrekové drevo. Poľská firma hľadá sanitárnu techniku, vykurovacie zariadenia. Ukrajinská firma hľadá potravinové
tužidlá. Indická firma má záujem o veľké
množstvo sušených bylín. Medzinárodná
spoločnosť so sídlom v Nemecku ponúka
koktailové alkoholické a nealkoholické nápoje podľa najlepších receptúr, vo výbornej
kvalite za dobré ceny a vo veľkom sortimente vo fľašiach – napr. Banana Joe, Tequila
Sunrise, Margarita, Pina Colada a pod.
V tejto forme sa pohotovo dajú ponúknuť

aj v prípade, keď nie sú k dispozícii zložky
týchto nápojov alebo odborne zdatný barový
mixér. Produkty idú dobre na odbyt v predajniach nápojov, diskotékach a podnikoch,
kaviarňach, bistrách, baroch, hoteloch,
reštauráciách a celkovo v reštauračných zariadeniach. Hľadá dovozcov, veľkoobchody
a distributérov.
PORADENSTVO:
S odvolaním sa na článok dostanete bezplatné poradenstvo v oblasti obchodu a
trhu práce a služby za veľmi výhodné
poplatky.
Očakávame ohlasy podnikateľov a podnikov, ktoré majú záujem o našu spoluúčasť
pri realizácii konkrétnych produktov, využití voľných kapacít, pre ktorých by sme
využili kontakty v medzinárodnej obchodnej, marketingovej sieti a v sieti našich
obchodných partnerov, príp. ktorí majú
záujem o pomoc pri nadviazaní partnerských vzťahov, pri investovaní a hľadaní
partnerov na spoločné podnikanie. Bližšie
informácie:
Maďarsko: 0036/96/413688; 517867,
www.fmmc.gyor.hu,
mmc@mail.datanet.hu
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Oprava vstrekovacích čerpadiel

Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki
Predaj, kontrola, výmena vstrek. trysiek Motorpal, Bosch
Predaj náhradných dielov
Diagnostika dieselových osobných motorových vozidiel
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Diesel járművek diagnosztikája
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
29. 9. Laura Šójová (Lontov), 2. 10. Nikolas Paľo (T. Lužany), 10. 10. Viktória Nagyová (Želiezovce), Roman Pápeš
(Farná), 11. 10. Mário Čonka (Šarovce), 12. 10. Karolina
Bóczová (Hronovce), Bálint Streda (Želiezovce), Jozef Stopka (Želiezovce), 14. 10. Dominika Szabóová (Čata), 18. 10.
Nikoleta Hercegová (P. Ruskov), Ákos Dekický (Lontov), 19.
10. Enriko Báró (Hronovce), Paulina a Andrea Horváthová
(Šarovce), 25. 10. Alexandra Styecová (Hronovce), 26. 10.
Adrián Babindák (Keť), 30. 10. Nina Plavnická (Sikenica),
31. 10. Vivien Csóková (V. Ludince),
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
1. 10. Peter Plavnický (Sikenica) - Zuzana Viktoriusová
(Sikenica), Imrich Bogdáň (Čata) - Katarína Šimkóová
(Želiezovce), Ján Sunyík (Želiezovce) - Katarína Žindelová
(Želiezovce), 8. 10. Norbert Hegedűs (Levice) - Mgr. Klaudia
Ihringová (Levice), 29. 10. Dezider Nagy (Sikencia) - Veronika Nagyová (Želiezovce)

Gratulujeme - Gratulálunk

50
Mária Molnárová
Alena Dančová
Štefan Balla
Ondrej Pásztor
Eva Szalaiová
Štefan Stojka
František Mincér
Helena Lukáčová
60
Viliam Pereszlényi
Tibor Nagy
Emília Mikesová
Anton Banda
Anna Hančinová
Vojtech Nagy
Zuzana Maxiánová
Zuzana Patkošová
70
Karol Knirsch
Irma Olláryová
Irma Pásztorová
Júlia Sebéniová
Margita Bónová
Ladislav Virág
Helena Princová
80
Helena Piš
Mária Janšíková
Milan Kőszegi
90
Rozália Frtúzová

02. 11.
05. 11.
09. 11.
10. 11.
12. 11.
16. 11.
19. 11.
24. 11.
02. 11.
05. 11.
08. 11.
09. 11.
12. 11.
16. 11.
17. 11.
21. 11.
02. 11.
07. 11.
07. 11.
12. 11.
22. 11.
24. 11.
26. 11.
10. 11.
12. 11.
16. 11.
13. 11.

Opustili nás - Elhunytak
29. 9. Helena Medová (Želieovce, 84 r.), 3. 10. Ján Fábry
(P. Vozokany, 76 r.), 4. 10. Irma Sádocká (Želiezovce, 73
r.), 6. 10. Zoltán Mesár (P. Vozokany, 66 r.), 9. 10. Ondrej
Belicza (Jur n. Hronom, 82 r.), 10. 10. Katarína Kuruczová
(Želiezovce, 102 r.), 11. 10. František Janík (Sikenica, 48 r.),
15. 10. Ernestína Beláková (Hronovce, 78 r.), Michal Nagy
(Želiezovce, 77 r.), 16. 10. Jozef Trnavszki (Málaš, 86 r.), 18.
10. Jozef Balog (Farná, 73 r.), 19. 10. Dávid Csető (Jur n.
Hronom, 74 r.), 27. 10. Judita Hrušková (Želiezovce, 83 r.),
29. 10. Gizela Konczová (T. Lužany, 83 r.), 29. 10. Gabriel
Rozsnyó (Nýrovce, 40 r.), 31. 10. Ladislav Pollák (P. Vozokany, 66 r.)
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KINO - MOZI

MIE

STO

November 2005

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

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK

Predám umelý vianočný stromček (2 m). Tel. č. 0910/265 221
(05-43)

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Kúpim 1-2-izbový byt v Želiezovciach. Tel. č. 036/771 20 69
(05-44)

(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
objekt bývalého Centra 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:
Lexikón inteligencie
Bratislava, Aktuell 2005, 449 str., 559 Sk
Viac ako 2000 testov, úloh, cvičení a riešení. Rýchla cesta
k vyššiemu IQ.
Otázky a odpovede pre školákov
Bratislava, Matys 2005, 319 str., 499 Sk
Encyklopédia vedomostí môže byť darčekom od Mikuláša.
Svetové rekordy
Bratislava, Perfekt 2005, 235 str., 449 Sk
Výpravná, farebná encyklopédia pre mládež bohatá obsahom
a údajmi.

Predám záhradku pri amfiteátri. Tel. 036/771 20 69
(05-45)
Predám rodinný dom v Želiezovciach. Tel. č. 0905 969 174
(05-46)
Stavebná sporiteľňa, a. s. ČSOB Poisťovňa
Novootvorená kancelária ČSOB, a. s.
v Želiezovciach, SNP 25

- Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
- Kompletné poistenie domácností
- Životné poistenie
- Daňové zvýhodnenie až 12 tisíc Sk
- Pôžičky
- Úvery na obnovenie bytu
- Stavebné sporenie
- Dôchodkové sporenie
Informácie podávame na čísle 0915/639 187

November 23-án este 18 órakor a budapesti
Honvéd Táncszínház tart előadást
a zselízi kultúrotthonban.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona
Komárom, KT Kiadó 2004, 92 oldal, 199 Sk
Az irodalmi kávéházunkban bemutatott könyvek közül az
egyik, melyben megtaláljuk a nagyszombati és pozsonyi templomokat is.
Barangolás az állatvilágban
Budapest, Tóth Kiadó 2005, 118 oldal, 390 Sk
Élet a sivatagban, állatok az esőerdőben, sarkvidéki állatok…
Csáky Károly: Vigasztaló
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2005, 115 oldal
Ötvenöt válogatott és új vers 1970–2005
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Negyvenöt éve városi rangban

A 80-as évek…

Erre az évtizedre is jellemző, hogy többször
került sor helyhatósági választásokra, a képviselő-testület összetétele öt alkalommal változott.
1981. június 5–6-án parlamenti és helyhatósági
választások voltak. A város nemzeti bizottságba
51 képviselőt választottak. Az elnöki tisztséget
JUDr. Vladimír Ličko töltötte be, az alelnök
Nyustyin Ferenc, a vnb tikára pedig Dobrovický
László lett. A városi tanács 11 tagú volt, 8 állandó bizottság kezdte meg munkáját.
1986. január 1-jétől 808-cal gyarapodott
a város lakosainak száma, mivel Tergenyét
közigazgatásilag Zselízhez csatolták. A városi
képviselők száma 66-ra emelkedett, a tanács 13
tagú lett.
A város lakosainak száma ebben az évtizedben meghaladta a 8000-et, 1989. december
31-én a lakosok száma 8543 volt, a város történetében ez volt a legnagyobb létszám. A legtöbben 1983-ban költöztek ide, ami összefügg a
SES TVP gépgyár dolgozóinak részére felépített
lakótelep átadásával. A lakótelepet kínai negyedként emlegették, a lakóházak jellegzetes sárga
színe miatt.
Érdemes megemlíteni a romákat mint a városban élő egyik etnikai kisebbséget. 1983-ban
számuk 157 volt, 31, maximum 10-tagú családban éltek. Ez a lakosság 2,21 százaléka volt.
Állandó munkahellyel 46 rendelkezett közülük.
1988-ban számuk 204-re emelkedett, akik közül
116-ot Lakatosnak hívtak.
Az 1989 évi őszi események természetesen
FMMC

a város életében is jelentős változásokat hoztak.
A krónikaíró szerint: a lakosok első politikai
megmozdulása november 27-én történt, amikor
országszerte kétórás tüntető sztrájkot tartottak, amelyet Csehországban a Polgári Fórum,
Szlovákiában a Nyilvánosság az Erőszak Ellen
(VPN) mozgalom hirdetett meg. E napon a Május 1-je téren a tömeg előtt beszédet mondott a
SES, a kórház és a Doprastav néhány dolgozója,
amelyekben követeléseket fogalmaztak meg a
párt, a kormány és a városi nemzeti bizottság
irányába. December 13-án a kultúrházban 400
ember részvételével tartottak nagygyűlést,
amelyen a országos eseményekről, a városi
közéletről és a rendszer okozta hiányosságokról
volt szó. December 14-én a nemzeti bizottság
ülésén sokkal több polgár vett részt, mind annak
előtte. Több hozzászólás hangzott el a választási
program egyes részeinek teljesítéséhez, illetve
nem teljesítéséhez. A tárgyalás végül a városi tanács iránti bizalmatlansági szavazásba torkollott.
Kölcsönös megegyezést követően a tagok lemondtak tisztségükről. Megalakult a nemzeti bizottság akcióbizottsága, amely egy akcióprogramot és egy új városi tanács megalakulására tett
javaslatot terjesztett elő a következő ülésre. Titkos szavazással tanácstagokká vált: Magdaléna
Šerešová – alelnök, Dobrovický László – titkár,
dr. Judita Benková, Milan Beňo, Félix Katalin,
Juhász József mérnök, Anna Liptáková, dr. Nagy
Géza, ifj. Matej Terem, Ladislav Uhliar mérnök,
Kvetoslava Záhorská mérnök. Vnb-elnökké sen-

kit nem választottak meg.
A 90-es évek elején a városban is aktívan
működött a VPN mozgalom, további politikai
pártok és mozgalmak is alakultak: Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), Független
Magyar Kezdeményezés (FMK), Demokrata
Párt (DS), Együttélés. Mint később kiderült, ez
utóbbi mozgalom talált Zselízen a legtöbb támogatóra. Később megalakult a Mezőgazdászok
Mozgalma (HP), a Szociáldemokrata Párt (SDS)
és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom
(MKDM).
A vnb új összetétele az 1990. március 20-i
plénumon fogalmazódott meg: 35 képviselő új
pártból került ki, 18 a kommunista párt színeiben
lett képviselő. A vnb elnöke Dobrovický László,
alelnöke Magdaléna Šerešová, titkára Pásztor
Irén lett. 1990. november 23–24-én helyhatósági
választások voltak, amelyen az új képviselő-testületet és a polgármestert választották meg a
polgárok. A 25 képviselői székbe 10 párt delegált
jelölteket a következő eredménnyel: Együttélés
– 8 képviselő, MKDM – 3, FMK – 5, Zöldek
Pártja – 3, KDH – 1, VPN – 1, KSS – 3, HP – 1.
Polgármesterré Dobrovický Lászlót választották
meg. A testület következő ülésén Adamcsek
Dezsőt választották alpolgármesternek, a városi
tanács tagjává vált: Farkas István, Gubík Jenő,
Horváth Géza, Mezőlaky Gábor mérnök, Mihók
Mihály, dr. Wurster Andor és dr. Dušan Forbak.
(folytatjuk)
feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc

.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN:
MAGYARORSZÁG: – Elektroműszerész
(Székesfehérvár, Budapest); Minőségbiztosító
(autógyártási technikus, fémipari alkatrészgyártás, Győr); CNC marós (Budapest, Győr-Mosonmagyaróvár); Fuvarszervező. – Az
EU-csatlakozást követően többféle munkahelyre várnak szlovákiai munkaerőt: mindenféle
szak- és betanított munkalehetőségek különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás és
munkaadó-keresés.- ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTERÜLET: Londonba fröccsöntő
szerszámkészítő, üzemgépész; Írországba,
Németországba bébiszitterek, házvezetőnők,
segédszakács; Szakorvosokat, ápolókat keresnek Anglia, arab és skandináv országok,
Németország, Svájc területére; Egyéb munkakörökben kiajánlás, munkaadó-keresés, szezonális és alkalmi munkalehetőségek.
MUNKALEHETŐSÉGEK BELFÖLDÖN:
– Szlovákia egyes városaiból keresünk cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-, munkaügyi
tanácsadói, ingatlanforgalmazási területi képviselői munkakörbe, konkurenciamentes, új,
jövőorientált, fokozatosan fejlődő üzleti tevékenységhez (nem termékértékesítési és nem
MLM) várjuk jó fellépésű és kommunikációs
készséggel rendelkező, dinamikus, közép- és
felsőfokú végzettséggel rendelkező urak és hölgyek jelentkezését az ország egyes városaiból.

ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK:
Görög cég vásárolna sürgősen 3 000 MT másodosztályú árpát 14%-nál kisebb nedvességtartalommal, EU-minősítéssel, bolgár–görög
határra leszállítva (Franco); (több részletben).
Ár: 130 EUR/MT alatt! – Francia cég keres
papíripari termékeket, irodaszereket, kreatív
szabadidős és művészeti termékeket, álmennyezetet; szigetelőlapokat; padlóburkolatot
(kő, parketta, padlószőnyeg), redőnyöket,
árnyékolást, fürdőszoba- WC-felszereléseket,
csapfelszereléseket, kerámiát; bútorokat.
– Magyar műanyagipari gyártó kínálja gépeit
értékesítésre: extruder, 5 színes nyomdagép
(olasz), konfekcionáló gép (választóvarratos,
összerakó), konfekcionáló gép (tasakgép),
szalagfüles konfekcionáló gép. – Francia
cég fenyőfát vásárolna. – Szaniter árut, fűtéstechnikai berendezéseket keres lengyel cég.
– Ukrán cég keres megvételre élelmiszeripari
(tej- és húsipar, gasztronómia) keményítőt.
– Indiai cég nagy mennyiségben vásárolna
szárított gyógynövényeket. – Németországi
központú nemzetközi működésű társaság kínál
a legjobb receptúrák szerinti, kiváló minőségű, előre bekevert alkoholos és alkoholmentes
koktélitalokat üveges kiszerelésben, kedvező
árakon, széles választékban. Néhány példa:
Banana Joe, Tequila Sunrise, Margarita, Pina
Colada, stb. Ebben a formában gyorsan és

kényelmesen felszolgálhatók az italok bárhol,
akkor is, ha nem áll rendelkezésre a sokféle
megfelelő minőségű alapanyag vagy szakképzett bármixer. A termékek a gyakorlat alapján
sikerrel értékesíthető italforgalmazók, diszkók
és szórakozóhelyek, kávéházak, bisztrók, bárok, szállodák, éttermek, általában vendéglátósok részére. Importőrt, nagykereskedőt,
viszonteladókat keres. BEFEKTETÉSI ÉS
INGATLAN: – Az egész ország területérõl
várunk ajánlatokat külföldi érdeklődő megbízók
részére üzemek, kastély, iroda épületek, lakások,
családi házak. - Befektetőpartner, vevő keresése az
EU tagországokból. ÜZLETI TANÁCSADÁS:
Hivatkozással a lapra ingyenes üzleti-, munkaerőpiaci tanácsadást és kedvezményes szolgáltatást
kaphatnak a lap olvasói a konkrét termékeik értékesítésében, szabad kapacitásuk lekötésében, bérmunka lehetőségeik menedzselésében, befektető,
közös vállalati partnerkapcsolatok kiépítésében a
nemzetközi üzleti-, partneri- és marketing-irodai
kapcsolatrendszeren keresztül. Várjuk olyan cégek
visszajelzését is, akik helyet tudnának biztosítani
egy helyi belföldi és nemzetközi kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó üzleti információs és innovációs klub működéséhez.
Kapcsolatfelvétel:
/F 0036/96/413688;
517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ;
www.fmmc.hu
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Sikeres bemutatkozás
A Városi Könyvtár galériája megfelelő
hely volt egy helyi fényképész alkotásainak
kiállítására, aki digitális képeivel először
mutatkozott be a nagyközönségnek. Roland Kováč (25) művészeti fémmegmunkálást tanult, a nyilvánosság először négy
évvel ismerhette meg, amikor a kultúrház

rendezvényire készített egyedi figyelemfelkeltő paneleket. Jelenleg Brünnben
dolgozik, itt készítette néhány, az október
24-én megnyílt kiállításon is bemutatott
képét (amelye a www.fotoalbum.quick.cz/
artist/album/ címen is láthatók). A kiállítás
cím nélküli, a képeknek sincs megnevezé-

sük. A városi épületek, természeti csendéletek mellett néhány érdekes kollázst és
montázst is bemutat a szerző, amelyekből
árad az ember iránti érdeklődés. Valószínűleg ez képezi majd e reményteljes fényképész pályájának fő irányvonalát is.
(šh)

állapotában látszik. A központi téma a két
család, a Coudenhovék és a Breunnerek
címere, képletesen összebilincselve, valójában házassággal összekötve (az esküvő 1887. április 16-án volt). Bal oldalon

személyiségek fordulhattak meg a zselízi kastélyban. Sikerült felkutatnom egy
említést a legprominensebb hálóvendégről. Az eset 1905 júliusában történt.
Habsburg József
császári és királyi
főherceg
édesapja
temetéséről
Budapestről
Kistapolcsányba
tartott
személyautójával,
amikor a gépkocsi
Zselíz
közelében
meghibásodott.
A
főherceg családjával
kb. 2 kilométert tett
meg a helyi kastélyig. A meglepett házigazdák köszöntötték
előkelő vendégeiket,
vacsorát és szállást
készítettek
nekik.
Reggel a szolgálóknak két személy
kivételével tilos volt
bemenniük a kastélyba, ami különféle
találgatásokra adott
okot. Reggeli után
július 29-én a vendégeket már várta
a megjavított autó,
amellyel továbbhajtottak a kistapolcsányi nyári lakjukba.
A magas rangú, hirtelen jött vendégek
azonban még sokáig
számos visszaemlékezés tárgyai voltak.
Polka Pavel

Zselízi visszaemlékezések

Zselízi ex libris
A mellékelt képen közölt ex libris, vagyis a könyv tulajdonosára utaló alkotás
az egyik legszebb, amit életemben láttam
– és nem csak azért, mert témája Zselízhez kötődik.
Az
alsó
részen
utalás található a tulajdonosra: Coudenhove
Cuno gróf és Coudenhove, született Breunner Ernestina grófnő,
1915. A házaspár volt a
zselízi kastély és a környező uradalom utolsó
tulajdonosa.
De vizsgáljuk meg
részletesebben a bemutatott ex librist. A bal
felső sarokban Szent
Hubertusz, a vadászok
védőszentje
látható,
ami a környező erdők
vadgazdagságára és a
sikeres
vadászatokra
utal. Lejjebb egy fuvola, ami a környék
gazdag
népzenéjére
utal. Lent a gabona, a
cukorrépa, a szőlő a bőséget jelképezi, mellette a kard az 1848/49-es
szabadságharc emlékét
őrzi. A könyvek a műveltség jelzői, a nyitott
kottásfüzet
Schubert
ittlétének
kitörölhetetlen emlékét idézi.
A jobb alsó sarokban
egy szák látható, ami a
Garam halgazdagságát
jelzi, felül Esterházy
János Károly és Rozina
(szül. Festetics) leánya, Karolina látható,
Schubert tanítványa és talán szerelme is.
Középen a borostyánnal és lila akáccal benőtt zselízi kastély sziluettje látszik, előtte az Első Sári-patak folyik. A
rajz 1915-ből való, a kastély tehát akkori

a Coudenhove, jobb oldalon a Breunner
családé látható. A képből sugárzik a
romantika. Ma a parkban tett séta megnyugtatóan hat, a kastélyra vetett tekintet
azonban ellenkező érzéseket vált ki.
Mindig is érdekelt, milyen jelentős

E cikksorozat szerzője tisztelettel kéri mindazokat, akik információval, esetleg írásos vagy fényképes
dokumentációval hozzá tudnának járulni
városunk történelmének feltárásához,
jelentkezzenek a 0905 77 06 55-ös telefonszámon.
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* Sport *

Zselízi sakk
Megkezdődött a sakkbajnokság új
évadja, ahol csapataink a nyitrai kerületi
bajnokságban szerepelnek. Két forduló
után megállapíthatjuk, hogy A csapatunk a IV. ligában eléggé bizonytalanul
szerepel. Első mérkőzésüket Nagykér
csapatával 2:6 arányban elveszítették,
bár a partik részállása még esélyt adott
volna legalább egy 5:3-as győzelemre.
Második találkozójukat a nyitrai egyházi szabadidőközpont junior csapatával
egy igényes utolsó játszma után 4:4-es
döntetlennel zárták. Ez utóbbi eredmény
okot adhat az örömre. Megszületett a szezon első meglepetése, amikor a komáromi
csapat 3,5:4,5 arányban alulmaradt a nyitrai egyházi szabadidőközponttal szemben.
Ez azért meglepetés, mert a komáromi
csapat olyan játékosokkal állt fel ebben
az évadban, akik ELO-pontjainak átlaga

egy osztállyal meghaladja a többi csapat
átlagát. Az első mérkőzésük (Bátorkeszivel szemben 7,5:0,5) úgy tűnt, hogy végig
simán menetelnek, és jövőre bejutnak a
III. ligába. A második eredmény hideg zuhanyként hatott rájuk, ami után beláthatják, hogy a feljutás nem lesz egyszerű.
B csapatunk jobban szerepelt. Első
kettős
mérkőzését
Kőhídgyarmaton
játszotta, ahol a surányi Lokomotívától szorosan 1,5:2,5 arányban kikapott,
majd 3:1 arányban legyőzte Nagysurány
E csapatát. A csapat tagjai közül Hanula
István eddig pontveszteség nélkül szerepelt. A táblázatot decemberi számunkban
leközöljük.
Ligás csapataink eredményeinek áttekintése után említsük meg a környékbeli
sakkélet eseményeit. Csapatunk egyik
játékosa, aki 2. osztályos játékvezetői

oklevéllel rendelkezik, vezette a Tolmács
és Partizánske közötti második ligás
mérkőzést, amely 6:2 arányú tolmácsi
győzelemmel zárult. A zselízi származású Pereszlényi Géza az ötödik táblán
döntetlent ért el. A találkozó némileg
feszült légkörben zajlott, mivel négy
táblán is időhiányban folyt a viadal, három partiban több mint 75 lépést tettek
meg a játékosok. A két együttes vezetője
a játékvezető tevékenységét kommentálva csak annyit jegyzett be a jegyzőkönyvbe: „a játékvezető OK volt”.
MJ

LABDARÚGÁS
A csapat
Palárikovo - Želiezovce 4:1 (0:1)
Csernyík
Želiezovce - Komjatice 1:0 (1:0)
Schwartz

A felnőtt bajnokság V. liga keleti csoportjának táblázata
1. Tekovské Lužany
2. OTJ Palárikovo
3. ŠK Šurany
4. FKM N. Zámky B
5. Kameničná
6. Slovan Šahy
7. Kalná n. Hronom
8. Jur nad Hronom
9. Veľké Lovce
10. Dolný Ohaj
11. Bánov
12. Dvory n. Žitavou
13. ŠK Čajkov
14. FC Komjatice
15. Pribeta
16. MŠK Želiezovce

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
9
7
7
6
6
5
5
3
5
5
4
3
2
2

0
2
1
4
2
3
2
4
3
8
2
1
4
4
2
0

1
3
4
3
5
5
6
5
6
3
7
8
6
7
10
12

48:21
27:19
32:14
31:16
42:29
29:28
20:24
31:27
34:34
19:19
15:20
27:26
16:27
21:23
11:41
17:52

Dolný Ohaj - Želiezovce 4:1 (0:0)

39
29
28
25
23
21
20
19
18
17
17
16
16
13
8
6

Schwartz
Želiezovce - Veľké Lovce 3:6 (2:2)
Schwartz, Smatana
Ifjúsági csapat
Želiezovce - Janíkovce 2:1 (2:0)
Forró, Csudai
Gabčíkovo - Želiezovce 5:0 (4:0)
Želiezovce - Šamorín 1:2 (1:1)
Csernyík
T. Lužany - Želiezovce 2:1 (1:0)
Forró
Diákcsapat - felső kategória
Kolárovo - Želiezovce 0:2 (0:0)
Farkas, Szabó

Befejeződött a női labdarúgóidény

Želiezovce - Šamorín 6:0 (3:0)

Gyönyörű napsütéses időben fejeződött be szeptember 24-én az oroszkai,
csatai, zalabai és kisölvedi női labdarúgók által létrehozott bajnokság évadja.
Az Oroszkán megrendezett labdarúgó-torna volt az utolsó az említett bajnokság
fordulóinak sorában. A női futballisták
bebizonyították, hogy ebben a sportban
semmiben sem maradnak el a férfiak mögött. Elszánt, harcias játékkal igyekeztek
megszerezni a győzelmet, a nézők nagy
örömére.

Herceg

D. Streda B - Želiezovce 3:1 (1:0)

A tornát a hazaiak nyerték, ez volt az
idei második tornagyőzelmük. A második
helyen a csatai, a harmadikon a zalabai,
a negyediken a kisölvedi hölgyek végeztek.
A frissítőt és az okleveleket a házigazda községi hivatal és Nagy Lajos mérnök polgármester biztosította. A lelkes
futballisták elhatározták, hogy jövőre is
szerveznek női versenyeket.
Mgr. Jolana Treginyová

Želiezovce - Chrenová 1:6 (0:3)
Herceg
Diákcsapat - alsó kategória
Kolárovo - Želiezovce 6:2 (3:1)
Neznánszki 2
Želiezovce - Šamorín 0:3 (0:3)
D. Streda B - Želiezovce 4:0 (1:)
Želiezovce - Chrenová 3:1 (0:1)
Neznánszki, Bencsík
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San Francisco utcáin... futottam a maratont
(Folytatás az októberi számból.)
Végigfutunk a kikötői úton (8-9 km),
aztán fel a Golden Gate-re, a Buena Vista
kilátón visszafordulunk a hídra, ezután délnek a Golden Gate parkba, átjutunk az ipari
negyeden, a régi kikötőnél a cél felé elfutunk a Bay Bridge alatt is. Az idő kellemes,
a hőmérséklet hajnalban 14 fok, a célban
15 fok. Kisebb-nagyobb megszakításokkal
virradatig, úgy fél hétig köd van a talaj
közelében is. Gyorsan vonuló, az óceán
felől érkező ködben futunk. A nevezetes
hidat is csak részleteiben, csak bizonyos
magasságig láttuk. A magasabb épületek tetejéből sokat nem látunk. Előbb a második,
harmadik szinttől felfelé tejszínű leplet ad
rájuk a végtelen víz, aztán lassan mind magasabbra húzódik fejünk fölött a ködsátor.
Mire célba érek kilenc óra tájt, már csak
a felhőkarcolók felsőbb szintjeit borítja.
Végig ködszitálásban volt részünk, kivéve
az utolsó 3 km-t. Ekkor már kisütött a nap
is, igaz, nem volt köszönet benne, tűzött és
tikkasztott.
A célba érés után frissítőt kapunk: ital,
gyümölcs, energia minden
formában – vitamin, ásványi anyagok és energia kell
ilyenkor a fáradt testnek. A
3 óra futás alatt 3-5 l vizet
izzadhat ki a versenyző. A
vízzel sok ásványi anyag
és vitamin is távozik a testből. Ezt lehetőleg minél
hamarabb, de mértékletesen, pótolni kell. Ha valaki
ilyenkor nem az optimális
módon és mértékben fogyaszt valamit, könnyen
előfordul, hogy ott jön
vissza, ahol lefolyt.
Laza, könnyű léptekkel sétálgattam, s amikor
átvettem az érmet, a melegítő fóliát is rám terítették, fel is frissültem…
elindultam a szállásra. Dél felé járt az idő,
de csokin, banánon kívül még semmit nem
ettem. A verseny után 2-3 órába telik, amíg
a gyomorműködésem visszatér a rendes
kerékvágásba. Ebéd után sétálni indultam
a belvárosba, a Market Street, a fő utca
felé, a felhőkarcolók közé. Megcsodáltam
a filmekből jól ismert, tipikus „friscói” villamosokat, melyeknek hármas sínje mindig
zümmög mint a kirajzott méhcsalád – felső
vezeték nincs a sínek fölött. Egy kis időre
megálltam a hírhedt Alcatraz börtönszigettel szemben. Alkonyatig sétáltam San
Francisco utcáin.

Hétfőn – mivel volt időm – ismét elindultam egy belvárosi sétára. Visszamentem
a kínai negyedbe. Teljesen más, mint a város többi része.
Miután kijelentkeztem a szállásról,
elindultam a Market Street-en kifelé a belvárosból, kb. 2 km után délnek fordultam a
Mission Street-re. Colma után (kb. 14 km
gyaloglás után) stoppolni próbáltam. (Ez az
USA egész területén tilos, s igen veszélyes.) Alig emeltem fel a kezemet háromszor,
megállt mellettem egy kis furgon. Beszálltam egy 8-10 éves fiú mellé harmadiknak
jobbra. A volánnál egy 40 év körüli mexikói származású férfi ült. Lassan megértette,
honnan vagyok, s kérdezte, mi járatban vagyok errefelé. Amikor megmutattam neki a
futásért járó érmemet, büszkén mutatta fiának, hogy a távoli országból jött tanító bácsi
milyen sokat bír futni. Arról is szó esett,
hogy mi az úti célom, de az útitársam szinte maga válaszolt saját kérdésére – elvitt
egészen a repülőtér bejáratáig, hogy csak
pár lépést kellett megtennem gyalog. Még
egy szép őszibarackot is adott, mosolyogva

nyújtotta, egyem csak meg, van neki otthon
elég.
Amilyen jól ment eddig a pillanatig a
napom, olyan keserves órák következtek
számomra ezután. Az ellenőrzésnél az ügyintéző hölgy még az atlantai központban
ülő magyar tolmácsot is felhívta, akinek
segítségével tudatta velem, hogy öltözékem (rövid nadrág, feliratos póló) nem
felel meg az alkalmazottakkal szembeni
elvárásoknak (hosszú nadrág, szíj, galléros,
felirat nélküli ing), ezért menjek és vegyek magamnak megfelelő ruhát. A reptéri
üzletekben nem kaptam hosszú nadrágot.
Besoroltak végül a többiek közé, de éjfélig

minden Atlantába tartó járat tele volt, egyre
sem kerültem föl. Éjfélkor kiküldtek a beszálló kapuktól – voltunk vagy 12-en, akik
lemaradtunk mindenről – vissza a váróterembe. Volt, aki taxiba ült, és elsietett
valamelyik szállodába, de néhányan bizony
ott kerestünk magunknak fekvőhelyet a kényelmesebb üléseken. Az ügyintézés reggel
ötkor kezdődött ismét.
Négy óra alatt semmit sem aludtam.
Zavart a hűvös, a zaj (takarították a csarnokot, porszívóztak, törülgették a felületeket,
a hangosbeszélő pedig csak azt hajtogatta,
hogy „vigyázzanak a csomagjaikra, s ha
elhagyott táskát, bőröndöt látnak, azonnal
hívják a rendőrséget”. Volt rá példa, hogy
egy férfi eltávolodott a székeknél hagyott
kofferétől, s a nagy ablakoknál belefeledkezett a bámészkodásba. Arra kapott észbe,
hogy a poggyásza mellett rendőr áll, s hangosan figyelmeztet mindenkit, hogy álljon
távolabb…)
Mielőtt reggel újra kezdtem az ügyintézést, ügyeltem rá, hogy az öltözékem ne jelentsen fennakadást: felvettem az előzőleg
viselt ingemet, és a rövidnadrág alá a hosszú pizsamanadrágot. Színes foltja lettem az
amúgy is igen tarka gyülekezetnek, ám az öltözékem
szabályszerű lett. Bekerültem
a kapukhoz, de hiába álltam
sorba ismét 2-3 járat előtt,
minden telve volt Atlanta
felé. Telefonon többször
beszéltem New Yorkban élő
lányommal, s neki jött az ötlete – ne akarjak minden áron
Atlantába utazni, s az eredeti
terv szerint onnan Floridába.
Ha van üres hely valamelyik
New York-i járaton, utazzak
oda, s majd együtt repülünk
Tallahasse-ba, Florida fővárosába. Első próbálkozásunk
nem járt sikerrel, de aztán
egy Tampába igyekvő maratoni futó segítségével a következő gépen kaptam helyet.
Ennek az lett az érdekessége, hogy a
járatot intéző személyzet egyik tagja éppen
az a hölgy volt, aki az előző napon elsőként
„vette zokon” nem megfelelő ruházatomat.
Végül, bár felismert, nem tett semmit
ellenemre. Nem csoda, hisz felettesei és
kollégái hadát hívta akkor oda első találkozásunkkor, jöjjenek megnézni a „törvényszegőt”. Úgy éreztem magam, mintha egy
jegesmedve lennék az egyenlítő környékén.
Ilyen volt első látogatásom a nyugati parton…
Dulai Ferenc
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Nálunk ez már csak így van
Az értelmező szótár szerint a szemét
„haszontalanná vált, apróbb, szilárd anyag
vagy ilyen piszok”. Privát meghatározásom
szerint az emberek többsége számára a
szemét az, amivel nem tudunk mit kezdeni,
vagy nem akarunk vele dolgozni. Leginkább
ez az utóbbi. A természet számára ugyanis
nincs hulladék. Ő bölcs, és igyekszik teljes
erőből mindenből hasznosat csinálni. A
hiba legtöbbször az emberben van, tespedtségében, kényelemszeretetében. Napjaink
egyik nagy társadalmi problémájává vált a
szemét. Már a „zöld” egyesületektől kezdve,
a kormányokon keresztül a parlamentig sok
helyen téma a fenntartható fejlődés, az újrahasznosítás. Van már fejlett ország, ahol a
lakosokhoz is eljut és meghallgatásra talál a
„korparancs”: az első ember, aki kapcsolatba kerül a szemétbe szánt dolgokkal, kötelességének érzi, hogy azt a lehető legkisebb
mennyiségre csökkentse, és azt a keveset is
osztályozza – szerves anyagok, fém, üveg…
külön-külön. Ha mindnyájan ezt tennénk, a
mai termelési mutatók mellett is töredékére
tudnánk csökkenteni a hulladékhegyeket.
Mi e kis hazában az utóbbi időben elindultunk – éppen az ellenkező irányba. Nem
a szemét újrahasznosítására, csökkentésére
teszünk intézkedéseket, ezzel ösztönözve a
polgárokat az öntudatos részvételre. Lassan
még a törvények is azt sugallják, legyünk
kényelmesek, lusták, felületesek. Persze,
nem kell mást tennünk, csak fizessünk. Ez
pedig annak, aki a pénzt beszedi, biztos
forrás. Mindenki egyformán, fejenként és
naponként fizessünk egy koronát a város
kasszájába. Milyen törvény ez? A legvadabb
szocializmus idejéből származó hozzáállást
elegyíti a kapzsisággal, a mammonizmussal,
s palástolja a környezetvédelemmel. Az is
365 koronát fizet, aki hetente egy kenyeret

meg a hozzávaló szalonnát vásárolja (hagymáját vagy paprikáját saját maga termeli),
mert neki többre nem futja, meg az is, aki
50–60–70 ezer koronás bevételéből vásárol
roskadásig megrakott kocsikkal rendszeresen és gyakran. Az anyagi javadalmazásnál
mindenki úgy zsebel, ahogy tud, a teherviselésnél azonban mindenki egyenlő. Van,
akinek ez jó, s mivel „birka-nép” vagyunk,
csak jóváhagyunk, megszavazunk mindent.
Számomra ez nem megfelelő. Miért fizetek én szemétszállítási és tárolási díjat, amikor szemetem sincs. Még egyszer: szemetem
nincs. Bővebben: nincs autóm és semmilyen
gépjárművem, tehát kerékabroncsot, akkumulátort nem kell kidobnom a sáncpartra.
Ne beszéljünk szemétről a szerves eredetű
anyagok esetében – amit nem esznek meg
a tyúkok meg a kutya, azt komposztálom.
Még a fák nyesedékét vagy a szőlő venyigéjét is. A papírt külön szedem, pénzt is
kapok érte. A vas és a többi fém osztályozva
vár mindig arra, hogy egy kézikocsira való
összegyűljön belőle, majd ezért is pénzt kapok. A műanyagokat – palack, flakon, tégely
– is leadom. Van olyan vállalat, amely újra
felhasználja ezeket is. Tessék mondani, mit
tegyek a kukába?! Néha hamu kerül bele, de
ha az több évi 100 liternél, akkor … legyek.
Azt is a kertben szoktam felhasználni, mert a
fa hamuja porhanyósítja és dúsítja a talajt,
természetes vegyszer a kártevők ellen.
Ezek ellenére nemhogy a városnak két
személy után fizetem a „taxát”, hanem a
négy éve Amerikában élő két lányom után is.
Amikor tavasszal megkaptam a határozatot
a négy személyre, hiába köztudott, hogy lányaim az óceánon túl élnek, nem volt elég a
becsületbeli kijelentésem – hivatalos igazolás kell. Amerikából 15 napon belül. Ha nem
adom ezeket le időben, hát lekésem a felleb-

bezési határidőt. Le is késtem. S mibe kerül
két igazolás? Az angol szöveget még hivatalosan le is kellett fordíttatniuk a lányoknak
– „többe került a leves, mint a hús”. De hát
az elvről van szó. Miért fizessek azért, amit
nem veszek igénybe? Ezen az alapon pl. a
vasút kér majd tőlem hozzájárulást, mert
Zselízen áthalad a vonat, vagy a Malév jelentkezik, mert a New-York-i járat felettünk
száll ide-oda?
A törvény pedig azt mondja – a Törvénytár 5830. oldalán, 582/2004 sz. törvény
83. paragrafusának 1. bekezdése – szabad
fordításban, hogy a község mérsékli vagy
elengedi az illetéket… ha az illetékes igazolja, hogy a meghatározott időben huzamosan
külföldön tartózkodik vagy tartózkodott. Az
a „tartózkodott” múlt idejű ige tehát megengedi a visszamenőleges igazolást is. A
fiatalabbik leányunk az utóbbi két évben 8
napot tartózkodott itthon – útlevele fénymásolatával bizonyítható.
Mióta ez a törvény életbe lépett, többen,
akiktől azelőtt összegyűjtöttem pl. a műanyag flakonokat, abbahagyták a szelektált
gyűjtést, s mindent ömlesztve tesznek a
kukába. Minden győzködésem dugába dőlt.
Azt mondják, minek dolgoznának még külön
ezekkel, hisz fizetniük nekik is kell.
Hát ilyen törvény van! Tizenöt évvel a
bársonyos forradalom után. Pedig mit ígértek, és ígérgetnek ma is vezető politikusaink
– a mi országunk lesz az újabb Svájc, jön
számunkra a Kánaán. A piacgazdálkodásra
berendezkedő társadalmak a legfejlettebbek, ahol a gazdasági életet a kereslet és
a kínálat szabályozza, és főleg emeli mind
magasabb szintre – hozzátehetem: egyeseknek. Sajnos én – meg a lakosság zöme – a
kettesek közé tartozunk.
Dulai Ferenc

Amikor az ügyesség csodákra képes…
Szépség az életnek – ezzel a
címmel nyílt október elején kiállítás a Városi Könyvtár galériájában,
amelyen kézimunkákkal, kézzel
készített alkotásokkal mutatkoztak
be helyi lakosok. A kiállítást a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletének helyi
szervezete rendezte, amelynek tagjai
közül került ki a kiállítók többsége.
A kiállítás az emberi alkotóképesség
gyümölcseit mutatta be a látogatóknak, amely a megfelelő adag türelemmel a szerző, a hozzá közel állók
és e tárlat segítségével az érdeklődők
életébe is a szépség a legegyszerűbb
és legnemesebb formájában hozza el,
a kézzel készített alkotások által. A
„kézimunka” megjelölés manapság a minőség és egyediség jelzője, amelyet világszerte

nagyra értékelnek, talán vidékünkön még
nincs elég nagy becsülete. Termékeivel 11
alkotó mutatkozott be: Dobrovicky Erzsébet,

Bakonyi Alica, Hegedűs Ilona, Mészáros Erzsébet, Mária Kišďurková,
Eva Horánska, Alžbeta Čuvarová,
Sidónia Zemančíková, Sloboda Márta,
Duba Ilona és Dobó László.
A kiállítás látogatói megismerkedhettek azzal, mivel is töltik ismerőseik
szabadidejüket házuk falai között, és
szembesültek azzal a ténnyel, hogy
akikről azt hitték, tökéletesen ismerik,
kellemesen meglepték őket az általuk
alkotott tárgyak szépségével. Ügyességük csodákra képes, nemcsak az
általuk készített szépség miatt, hanem
azért is, mert a látogatók ezután talán
másként, nagyobb tisztelettel néznek
embertársaikra, hiszen nem tudhatják,
nem egy rejtett művésszel állnak-e szemben.
(ic)
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Nyílt nap az alapiskolában az egészséges életmód Rendőrségi napló
jegyében
Folytatólagosan elkövetett lopás
Október 12-én érdekes esemény
helyszíne volt a zselízi szlovák alapiskola. Nyílt napot tartottak, ezért az első két
órát úgy tartották meg, hogy bárki beülhetett az egyes osztályokba. A szülőknek
így egy év elteltével ismét lehetőségük
nyílt betekinteni gyermekeik iskolai mindennapjaiba, a tanítás folyamatába.
A nagyszünet után az osztályok hozzáfogtak a zöldség- és gyümölcskiállítás
megrendezéséhez. Minden osztály külön
kis kiállítással várta a vendégeket. Ezzel
is azt igyekeztek bemutatni, hogy milyen
fantáziával rendelkezik a kollektíva. A
kiállítások szépen rendezett anyaga az
egészséges életmód propagálása mellett
esztétikai nevelési célokat is szolgált.

Az iskolai zsűri a nap végén kiértékelte
a kiállításokat; az első három osztály
500, 400, illetve 300 koronás jutalomban
részesült. Az Egészséges étkezés napja
elnevezésű rendezvény fő célja azonban
az volt, hogy felhívja a figyelmet az
egészséges életmódra, illetve hogy ennek
elsajátítására vezesse a gyerekeket, hogy
amivel e napon foglalkoztak, a hétköznapokban is elengedhetetlen részévé váljon
az életüknek.
A rendezvény sikerét a tanárok, tanulók és szüleik igyekezete mellett a szponzorok – Kiss Farm, Uhliar mérnök és a
Fegyverneki Mezőgazdasági Szövetkezet
– hozzájárulása is elősegítette.
Meliška József

és magánlaksértés vádjával indított eljárást az
ügyészségi nyomozóhivatal egy 16 éves
sárói férfi ellen, aki július folyamán két
alkalommal tört be ugyanabba a családi
házba. Betörései alkalmával készpénzt és
konyhai felszerelést tulajdonított el, öszszesen 18 ezer korona értékben.
Egy 50 éves férfi a tulajdonos beleegyezése nélkül hatolt egy családi ház udvarára
szeptember 21-én Rozinán, majd a tulajdonost az udvaron megtámadta. Az ügyészségi nyomozóhivatal magánlaksértés vádjával eljárást indított a tettes ellen.
Szeptember 30-án reggel 8 óra körül egy
csatai családi ház előtt egy 55 és egy 22
éves férfi megtámadott a 26 éves férfit,
akinek 7 napon túl gyógyuló sérüléseket
okozott. A támadást követően a két elkövető a közelben levő vasvillával többször
rácsapott az áldozat személygépkocsijára,
amivel 50 ezer koronás kárt okozott neki.
A tettesek ellen garázdaság és idegen tulajdon megrongálásának vádjával indult
eljárás.
Október 25-ről 26-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be a zselízi szolgáltatások
házában található Derby ruhaüzletbe. A
tettes nagyobb mennyiségű farmernadrágot, téli kabátot és alsóneműt tulajdonított
el az üzletből. Tettével a tulajdonosnak
legalább 111 ezer koronás kárt okozott.

Az újonnan épült Selyz Bútor Kft. októberben próbaüzemben megkezdte a gyártást. A város szélén álló gyárban 33 varrónő kezdte meg
a munkát egy műszakban, miután fél éven át a Himolla anyavállalat
rétsági üzemében sajátította el a számítógépes rendszerrel irányított
varrógépek kezelését. Rajtuk kívül a zselízi vállalatban egy műszerész, két adminisztratív munkaerő, a biztonsági szolgálat tagjai és a
varrodavezető dolgozik. A gyárban az év végéig további harminc varrónőt alkalmaznak.
(ek)

Október 27-én este 19 óra után egy 38
éves garamsallói férfi 17 éves fiával együtt megtámadott egy férfit, akinek 6–8
héten túl gyógyuló sérüléseket okozott.
Az elkövetők ellen testi sértés vádjával
indult eljárás.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta

A Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes fennállásának 10. évfordulója alkalmából megtartott három napos jubileumi rendezvény során a szervezőknek több szervezet és személy segédkezett. Köszönetet mondunk ezért a kincsős szülőknek, akik anyagi hozzájárulással és áldozatos munkával segítettek a rendezvény előkészítésében valamint a többi támogatónak: Zselíz város,
az SZK Kulturális Minisztériuma, Illyés Közalapítvány Budapest, Illyés Közalapítvány – szlovákiai alkuratórium, Csehországi
és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Rákóczi Szövetség, NKÖM, Nyitra megye, Érsekújvári Regionális Művelődési
Központ, Égtájak szervezőiroda, Zselízi MTNY Alapiskola, Zselízi MTNY Gimnázium, Zselízi Büntetésvégrehajtási Intézet, a
hadsereg lévai egysége, Agroavar Mezőgazdasági Szövetkezet – Bény, nagyölvedi pékség, Agro Kovacs, Zselízi Garamvölgye
Mezőgazdasági Szövetkezet, zselízi borüzem, Kisölvedi Mezőgazdasági Szövetkezet, garampáldi szőlészet, Nagyölvedi Mezőgazdasági Szövetkezet, Kollár pékség, Straňák pékség, zselízi kórház, Tóth Péter, Verebes Lajos, Vrábel Károly, Fábik Károly,
Batár Péter, Juhász Róbert, Turza Irén, Neznánszki Tibor, Niszler László. Külön köszönetet mondunk Zsákovics Lászlónak, aki
hosszú évek során segítette és segíti a tánccsoportot.
A Tiszta Forrás Alap kuratóriuma
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Értesítés a választókörzetek kijelöléséről a 2005. Lesz pénz a kórházi
november 26-án történő megyei választásokra kazánház javítására
A megyei közgyűlési választásokról szóló
2001/303 sz. törvény értelmében Zselíz város
polgármestere következőképpen jelölte ki a
választási körzeteket a város területén:
1. körzet: szavazóhelyiség: szódói kultúrház,
Szódó 1–183.
2. körzet: szavazóhelyiség: mikolai óvoda, Sznf u. 93., Garammikola (Mikolai u.
1–99., Parti u. 1–37., Liget u. 1–13., Sznf
u. 52–195.) Nagypuszta 1–30., Rozina 1–8.,
Albert 9–11., Karolina 1–14.
3. körzet: szavazóhelyiség: Béke u. 1. (a volt
munkaügyi hivatal épülete): Béke-telep (Iskola u. 6–20., Fűzfa u. 1–6. és 21–30., Štúr u.
1–10., Jesenský u. 1–9., Patak u. 1–5., Sacher
u. 1–97. és 101., Hurban u. 1–49., Kossuth u.
1–15., Kert u. 2–49., Orgona u. 1–5., Rövid
u. 2–12., Gorkij u. 1–18., Csendes u. 1–14.,
Fr. Kráľ u. 1–24., Úttörő u. 1–30., Kherndl u.
1–12., Mező u. 2–48.
4. körzet: szavazóhelyiség: nyugdíjasok-klubja, Sznf u. 32., Ó-Zselíz (Sznf u. 3–51.,

Vásár u. 1–9., Temető u. 1–38., Ötvös u.
1–20., Garam u. 1–38., Jókai u. 1–8., Jilemnický u. 2–12., Sládkovič u. 1–43., Posta u.
2–31., Petőfi u. 1–48., Akác u. 1–20., Nefelejcs u. 1–4., 9., 11., Piac u. 1–5., Hársfa
u. 1–12., Tulipán u. 1–13., Nyírfa u. 3–19.,
Nárcisz u. 2–4.)
5. körzet: szavazóhelyiség: kultúrház, Béke
u. 40.: Központ I. lakótelep (Béke u. 1–80.,
Rákóczi u. 1–9.
6. körzet: szavazóhelyiség: kultúrház, Béke
u. 40: Központ II. lakótelep (Komenský u.
1–8. és 43–44., Napfény u. 1–6., Štúr u.
11–14., Schubert u. 1–49., Szoroska 5–27.,
Új u. 1–6.), Árok 1–11.
7. körzet: szavazóhelyiség: MTNY Alapiskola, Komenský u. 1, Új Zselíz (Nálepka
százados u. 1–68., Fučík u. 1–46., Komenský
u. 10–36., Dózsa u. 1–49., Hviezdoslav u.
1–52., Vasút u. 1–38., Ady u. 1–38., Rózsa
u. 1–11.)

A segítségnyújtást gyakorolták
Az elsősegély-nyújtás alapjait sajátították
el azok a zselízi önkéntesek, akik részt vettek a
Szlovák Vöröskereszt (SZVK) Lévai Területi
Egylete által szervezett 33 órás tanfolyamon.
A kurzus augusztus közepén kezdődött, résztvevői négy összejövetelen vettek részt,
amelyeken elméleti és gyakorlati elemekkel
ismerkedtek. A szervezői feladatokat az
SZVK zselízi alkalmazottja, Fehér Brigitta
látta el, aki elmondta, hogy 17 résztvevővel
kezdtek, ami – tekintettel a tanfolyam önkölt-

séges voltára – elismerésre méltó érdeklődést
jelez, igaz, a nagy lemorzsolódás következtében csupán 4 végzős fejezte be a tanfolyamot.
Az elméleti oktatást videóvetítés kísérte. A
résztvevők reális helyzetek szimulálásával
szerezhettek gyakorlati tapasztalatokat pl. a
közúti és más jellegű balesetek áldozatainak
való elsősegélynyújtásról. A résztvevők között
munkanélküliek és munkavállalók, fiatalok
és felnőttek egyaránt voltak, a lemorzsolódás
nagyrészt a rossz anyagi helyzetűek pénzü-

A helyi kórház aktuális helyzetével
foglalkoztak a képviselők a képviselő-testület
szeptember végén tartott 25. rendkívüli
ülésén. Csicsman Diana városházi elöljáró
tájékoztatta a testületet arról, hogy az Általános Egészségbiztosító, amely a kórházban
kezelt biztosítottak háromnegyedét tömöríti,
felmondta a zselízi intézménnyel kötött
szerződését. A felmondási idő november végén jár le. A biztosító nyitrai igazgatója nem
utasította el egyértelműen a zselízi kórházzal
való együttműködést, ám több feltételhez
kötötte az együttműködés felújítását. Ezek
egyike, hogy a kórház egy másik működési
formára térjen át. Az önkormányzati ülésen a
városi adminisztráció képviselői kereskedelmi formát javasoltak, míg a kórház vezetése
a non-profit szervezetet részesítette előnyben.
A képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy
a kórház igazgatója 23 dolgozóval bontott
munkaszerződést, ebből 17-et elbocsátott.
A testület jóváhagyott 1,4 millió koronás
összeget a kórházi kazánház katasztrofális
állapotának elhárítására. Ezután további 65
ezer koronát szavazott meg a plénum a város
hozzájárulásaként egy fejlesztési program
kidolgozására.
(ek)
gyi gondjai okozták, annak ellenére, hogy
a tanfolyam szociális jellegét bizonyítandó
a szervező engedménnyel kedveskedett az
SZVK-tagoknak és a munkanélkülieknek.
A tanfolyam október 19-én egy gyakorlattal
fejeződött be, a résztvevők oklevelet kaptak a
Szlovák Vöröskereszttől.
(ik)

Fejlődés haladás nélkül…
Kína sohasem tudott elérni olyan mértékű
virágzást, amilyenre adottságait nézve lehetősége lett volna, mégpedig ugyanabból az
okból, mint amiért az első amerikai telepesek
és manapság pl. Etiópia lakosságának egy
része éhínségben szenved. Ez az ok a szocializmus. A 11. században a kínai kohók annyi
jó minőségű vasat állítottak elő, amennyit az
angolok csak 700 év elmúltával voltak képesek önteni. A kínaiak már a 12. században,
500 évvel az ipari forradalom előtt vízzel
hajtott szövőgépekkel dolgoztak, a 15. század
elején óriási, akár 130 m hosszú kilencárbocos
vitorlások százait építették meg, amelyek tengerészek és katonák százait tudták szállítani.
Néhány hajójuk eljutott a távoli nyugatra,
Afrikába is. A feltalálások közül említsük meg
a talicskát, a kengyelt, az iránytűt, a papírt, a
nyomdát, a puskaport és a porcelánt.
Szinte minden alapfeltétel adva volt a

lehetséges gyors gazdasági fellendüléshez, a
látszólagos csodálatos haladás azonban mégsem hozta meg a valódi fejlődést, Miért? Mert
nem volt piac. Ahol nincs piac, nincs motiváció. A vállalatok nagy részét az állam tartotta
kézben. Szinte nem létezett magántulajdon,
nem volt lehetőség saját vállalat létrehozására.
Az állam minden lépésben beavatkozott az
emberek magánéletébe, lefoglalta az értékes
tulajdonukat, megtiltott mindenféle melléktevékenységet, ellenőrizte a só, a vas, a tea, az
alkohol készleteit, a nemzetközi kereskedelmet és a műveltséget. A rutin, hagyomány és
a mozgáskorlátozás hangulatában mindenféle
kezdeményezés gyanús volt.
Az eredmény nem váratott magára sokáig.
Kína a műszaki fejlődés terén a 15. századig
elért előkelő helyéről a 19. századra a totális
szegénység állapotába jutott. A különféle kereskedelmi megszorítások azt eredményezték,

hogy beszűkült a szakmai fejlődés és a munkaerő-megosztás tere. Bármilyen abszurdnak
tűnik, a tengerre szállás az elkövetkező 300 év
egyik legnagyobb tévedése volt.
Megjegyzés: Hasonló példákért nekünk
sem kell a szomszédba mennünk. Emlékszem egy statisztikára, amely 1990 tavaszán
látott napvilágot. A volt Csehszlovákia a 20.
század elején, a két háború közti időszakban
a világ legfejlettebb országai közé tartozott,
sorrendben a hatodikként tartották számon. A
felmérés szerint 1989-ig „sikeresen” letornázta magát a 116. helyre – valahová Marokkó
szomszédságába. A történelem megismételt
„gazdasági fejlődését” legtöbbünk a saját
bőrén is tapasztalta.
Forrás: Zooba Investments
Feldolgozta: Ing. Norbert Paul (volt tőzsdeügynök - NYSE, NASD)
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Újabb érdeklődők a kórház iránt
A kórház jövőjéről tárgyaltak az önkormányzati képviselők a testület október
18-i 27. rendkívüli ülésén is. A napirend
központi témája a kórház Sanamed Plus
általi átvétele volt. Mivel a társaságban
a város a meghatározó tulajdonos, helyesebb, ha átvétel helyett inkább transzformációról beszélünk, amelynek során az
önkormányzati hozzájárulással működő
szervezet korlátolt felelősségű társasággá
alakul át. A polgármester – és egy személyben az újdonsült ügyvivő – tájékoztatása
szerint a társaságban szerkezeti változások mentek végbe. A volt ügyvezető, dr.
Schweier leváltása miatt a kórház iránt
újabban érdeklődő két magyarországi
céggel tárgyalások folytak a további
ügyvezetői posztokról. A polgármester
elmondta a jelenlévőknek, hogy két magyar társasággal vette fel a kapcsolatot,
amelyek egyetértettek a Sanamed Plusba
való belépéssel. A kórházat hasonló feltételekkel vennék át, mint amilyenekben a
város tavaly megegyezett az érdeklődőkkel, és hajlandók megvásárolni a kórház

ingatlanjait. A vállalatban 90 százalékos
részesedést kérnek mindezért, a vételárat
ez év végéig ígérték kifizetni.
Az optimista hangulatot beárnyékolta az a tájékoztatás, miszerint a megyei
tisztiorvos ellenőrzést hajtott végre a
kórház sürgősségi osztályán, és mind
műszaki, mind személyzeti téren talált
kivetnivalót. A hiányosságok felszámolására október végéig kötelezte a kórházat.
Tekintettel arra, hogy a sürgősségi osztályon csak nagy nehézségek árán sikerült
24 órás szolgálatot biztosítani, állandó
altatóorvos foglalkoztatására (és ez által
az egyik legnagyobb hiányosság elhárítására) csupán a jelenlegi feszült helyzet
megszüntetése után van esély.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a
Sanamed Plus társulásban a VBJ és az ISO
Consult társulás a tulajdon 80 százalékát
szerezze meg. Jóváhagyta a kórházépület
adásvételi szerződésénnek kidolgozását,
és egyetértett a kazánház rekonstrukciótervezetére kiírt szerződés megkötésével.
(k)

Röviden
Szeptember végén az Apró Kincső
tánccsoport részt vett az szlovákia
magyar gyermek tánccsoportok Eszterlánc elnevezésű fesztiváljának III. évfolyamán Füleken. A fesztiválra több
tíz csoport jelentkezett az országból,
közülük 10-et válogatott be a szervezőség a füleki rendezvényre. A zselízi
csoport két különdíjat is kapott: a gyermekzsűri és a budapesti Hagyományok
Házának különdíját.
Október közepén Bugár Béla vezetésével Zselízen tárgyalt a Magyar
Koalíció Pártja. A küldöttek a megyei
választások előkészítését egyeztették.
Október 19-én Zselízen tartották
meg az Alsó-Garammenti Regionális Társulás ülését, amely azonban a
polgármesterek gyér részvétele miatt
nem volt határozatképes. A jelenlévők
meghallgatták az önkormányzati vagyon
biztosítására tett ajánlatot, valamint az
egyik távközlő cég internet-csatlakozási ajánlatát községek és háztartások
számára. Az ülésen résztvevők megismerkedtek az árvízellenes törvény
magyarázatával is.
Ahogy a Nyugat-szlovákiai Energetikai Művek honlapjáról megtudtuk, a
vállalat eladásra kínálta a zselízi Posta
utcai épületegyüttesét. A nyilvános felkínálást szeptember végén tették közzé. Arról egyelőre nem tudni, akadt-e
vevő a 2,8 millió koronáért kínált
ingatlanra.

Zselíz-Belváros területi bizottságának októberi nyilvános ülésén, amelyet a
hónap végén a városháza dísztermében tartottak, többek között kiértékelték a legszebb lakókörnyezetért kiírt verseny. A versenyt több kategóriában hirdették meg.
A családi házak környékének, az erkély, illetve a társasház környékének esztétikai
elrendezését a területi bizottság tagjaiból (Červenáková mérnöknő és Fábik Károly
vállalkozó) álló zsűri bírálta el. Az eredmények: családi házak: 1. dr. Bezáková
Jana, 2. Mikuláš Mikloško, 3. Ladislav Belák; balkon: 1. Gulyás István, 2. Hubert
József, 3. Szőllősi Róbert; társasház-környék: 1. Štanc és Rotík család (Komenský
u. 19), 2. Botka család (Rákóczi u. 1), 3. Jamriška család (Sacher u. 7). Amint dr.
Sebők Károly, a bizottság elnöke elmondta, sok nagyon szépen rendben tartott ház
és lakás van városunkban, ennek ellenére főleg azok jelentkeztek, akiket a bizottság tagjai megszólítottak. A helyezettek vásárlási utalványban részesültek, amit a
városi önkormányzat ajánlott fel.
(ek)

A Nyitra megyei önkormányzatba
történő novemberi választásokon 272
jelölt indul, akik közül 52 eredményes
induló foglalhatja majd el a képviselői széket. A képviselők száma tehát
e megyében változatlan marad.
A
következő pártok indulnak koalícióban: Smer–HZDS–SDKÚ–KDH–SNS,
ANO–SF–HZD, Z SNS–SNJ. Az egyénileg induló pártok listája: MKP,
KSS, Borbarátok Pártja, ZRS, Úsvit,
Vidéki Agrárpárt, Misia 21, DS, SĽS,
SZS, OKS. Az ispáni székre a következő jelöltek pályáznak: Eva Antošová
(független, az ANO, SF és a HZD támogatásával), Ján Greššo (SDKÚ, DS),
Jozef Valach (Smert), Milan Belica
(HZDS, KSS, ĽB, Vidéki Agrárpárt, P
SNS, Z SNS), Szigeti László (MKP),
Jozef Jobbágy (független).
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Polgári havilap

ára: 6,- korona
November

A régiek szerint

November 1. Mindenszentek napján ha hó
esik, nem olvad el márciusig.
November 5. Nosza Imre! Mit mondanék,
ha te innom adnál, engedelmes természetű és
te szelíd volnál…
November 11. Ha Márton napján a lúd jégre
áll, karácsonykor sárban jár.
November 19. Szent Erzsébet napja tél
erejét szabja!
November 25. Ha Katalin kopog, karácsony
locsog.
November 30. András-napi hó, a vetésnek
nem jó.

Feldolgozta (in)

Memento mori – „Gondolj a halálra!“ – mondták régen a rómaiak. Cicero pedig így mondta:
„Bölcselkedni nem egyéb, mint felkészülni a halálra.” Ami létünk lényegét leginkább megrázkódtatja – az a halál. Hogy is hinné szívesen az ember, hogy egyszer fantommá válik? Hogy por
lesz a kabátunk… és a szívünk is. Miért készített az Isten oly törékenynek. Miért kap egy csuka
300 évet, Mozart pedig csak 35-öt?
Hérakleitosz szerint „sem a Napba, sem a halálba nem nézhetünk bele”. Tény, hogy minden
élő halálköteles. Adjatok helyet másoknak – így szól a természet hozzánk – mint ahogy mások is
helyet adtak nekünk.
Halottak napján elköltözött szeretteink sírhalmát koszorúztuk, rendezgettük, díszítgettük.
Igen, ők is szerettek minket, neveltek, gondoskodtak rólunk, fáradoztak értünk – életük darabját
adták nekünk, hogy mi boldoguljunk éltünk küzdelmében.
Ezért ildomos, hogy legalább napjukon hálás szívvel gondoljunk rájuk, őszinte lélekkel tegyünk sírhalmukra koszorút, virágot, égessük szeretetünk gyertyáit, kívánva örök békét hamvaikra.
Szalay János, (foto: ck)

Az András-napi vásárt november 18-19-én tartják városunkban a Béke és a Komenský
utcában.
A megyei önkormányzati választások 2005. november 26-án
reggel 7.00 és este 22.00 óra
között valósulnak meg. Zselíz
választókörzeteiről lapunk 3. oldalán találhatnak tájékoztatást.

A város gyógyszervásárlással segítette ki a kórházat
A képviselő-testület 26. rendkívüli
ülésén is a kórház jövőjéről tárgyaltak a
képviselők. Az intézmény igazgatója, Igor
Kúdela előterjesztette a kórház transzformációjának tervezetét, ami a képviselők
szerint inkább elméleti síkon közelítette
meg a problémát, például nem jelölte meg
az intézmény lehetséges finanszírozásának
forrásait. Csicsman Diana városházi elöljáró tájékoztatta a képviselőket arról, hogy
az igazgatóval együtt meglátogatták az Általános Egészségbiztosító nyitrai kerületi
igazgatóját, aki a kórházzal való további
együttműködést ahhoz kötötte, hogy a
város felmutassa az ingatlanok tulajdon-

lapját, vezessen be a veszteség csökkentésére
megszorító intézkedéseket, ellenőriztesse a
műszaki felszerelés állapotát, és nem utolsó
sorban változtassa meg a működési formát.
Továbbra is fennállt a kórház és a
városháza közti véleménykülönbség a működési formát illetően. Amíg mindkét fél
saját nézetét védelmezte, az egyik orvos
megjegyezte, hogy mire megegyeznek,
milyen formában is működjön a kórház,
lehet, hogy nem lesz, aki dolgozzon benne, ugyanis az egészségügyi dolgozók
egy része már új munkahely után nézett,
többen már október közepén is átléphettek volna. A kórházi alkalmazottak ezen

felül a szeptemberi bérüknek csupán 75
százalékát kapták meg időre, ami szintén
befolyásolhatja döntésüket a maradás kérdésében.
A városi képviselő-testület jóváhagyta
a kórház Sanamed Plus általi átvételének
menetét, és döntött egy széleskörű leltározás elkészítéséről. A Sanamed Plus Kftbe a város képviseletében dr. Nagy Géza
polgármestert jelölte ügyvezetőnek. Mivel
a kórházban pénzhiány miatt gyógyszerhiány keletkezett, a városi képviselő-testület
300 ezer koronás sürgős céltámogatás megítélése mellett döntött.
(ek)

