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Obciansky mesacník

cena: 6,- Sk
Hovorí sa, že každý koniec je zá roveň začiatkom niečoho nového.
V tomto prípade to platí naisto,
pretože ťažko si možno predstaviť
začiatok nového školského roka
bez konca prázdnin. Je to zmena.
A zmena je vraj život. Možno. Ide
len o to, či je to zmena k lepšiemu
alebo k horšiemu. Na to sa treba
spýtať tých, ktorí v najväčšej miere znášajú dopad takýchto zmien.
Školáci majú na to svoj názor...
(šh, foto: ik)

Osud nemocnice stále nejasný
Otázka ďalšieho fungovania želiezovskej nemocnice sa nevyriešila ani cez
letné mesiace a naďalej zostáva nezodpovedanou. Kvôli riešeniu tohto problému
sa v júli mestské zastupiteľstvo zišlo na
viacerých mimoriadnych rokovaniach,
uznesenia však zväčša nepriniesli žiadnu
konkrétnu odpoveď na otázku čo bude
ďalej s nemocnicou. Potom, čo mestské
zastupiteľstvo odvolalo riaditeľa NsP
MUDr. Ondreja Veisa, sa v inštitúcii spustil proces, ktorý mal takmer likvidačné
účinky na plynulý chod poskytovania
zdravotnej starostlivosti. Bývalý riaditeľ
odišiel na PN-ku, dve lekárky pracujúce
na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO) prestúpili do spoločnosti
Wespa, prevádzkujúcej pri NsP záchrannú
zdravotnú službu, čím sa oddelenie a celá
nemocnica stali na určitý čas nefunkčnými, pretože bez stálej služby anesteziológa
nie je možné robiť operačné ani žiadne
vážnejšie zákroky. Nemocnici navyše chýbal štatutár, pretože zastupovanie riaditeľa
nebolo riadne vyriešené. Primátor mesta
preto začiatkom júla spolu s MUDr. Orságom navštívil levickú nemocnicu a iné
subjekty, kde sa im podarilo zabezpečiť
stálu odbornú lekársku službu na oddelení
ARO. Na mimoriadnom zasadnutí MsZ bol
za riaditeľa zvolený Ing. Stanislav Kysel,
bývalý námestník riaditeľa NsP v Leviciach, ktorý funkciu prijal do konca júla.

Zároveň bola vybavovaním záležitostí
NsP v oblastiach účtovníctva, financií a
personalistiky poverená prednostka MsÚ
Ing. Diana Csicsmanová, ktorá v hospodárení nemocnice zistila niekoľko závažných
nedostatkov týkajúcich sa neodvedenia strhnutých odvodov, chýb v riadení personálnej
oblasti, ako aj iných záležitostí. O zistených
skutočnostiach spracovala dokument, ktorý
poslancom predložila na augustové zasadnutie MsZ.
Koncom júla dr. Schweier ako predstaviteľ Sanamed Plus vyhlásil na ďalšej
mimoriadnej schôdzi zastupiteľstva, že
banka schválila spoločnosti poskytnutie
úveru vo výške 20 mil. Sk, nie však na nákup nehnuteľností nemocnice (suma by ani
nestačila na tento účel, v kúpnopredajnej
zmluve figurovala suma cez 35 mil. Sk), ale
na prevádzkovanie nemocnice. V tom čase
mala nemocnica nahromadený dlh vyše 41
mil. Sk. Primátor informoval o vyhlásení dr.
Pusztaiho, ktorý mal byť odborným i finančným garantom ďalšieho prevádzkovania
nemocnice, že toho času nie sú schopní
nemocnicu odkúpiť, sú však ochotní ju prevádzkovať. Na tejto schôdzi sa teda zrodilo
rozhodnutie o prevode obchodného podielu
v rámci vlastníkov Sanamedu Plus tak, že
mesto získalo 90%, partnerovi – spoločnosti
Sanamed Slovakia zostalo 10% s opciou
na spätný odkup obchodného podielu za
podmienky zaplatenia kúpnej ceny nehnu-

teľností. Prevod nemocnice na nový subjekt
sa mal uskutočniť k polovici augusta, no
neuskutočnil sa. Nemocnica naďalej zostáva príspevkovou organizáciou. Koncom
júla bol za riaditeľa dočasne vymenovaný
pracovník NsP Ing. Dohány, ktorý funkciu
vykonával do konca augusta.
Na augustovej schôdzi MsZ prvýkrát
verejne odznelo, že maďarský partner
nezaplatí kúpnu cenu za nehnuteľnosti nemocnice. Pracovník Sanamedu Plus Mgr.
Igor Kúdela vyhlásil, že spoločnosť nebude
schopná od septembra prevziať nemocnicu,
pretože nemá prostriedky na jej prevádzkovanie. Neustály presun termínov bol vraj
len naťahovaním času, investor vôbec nemá
peniaze na to, aby sa zodpovedne ujal správy nemocnice. Vedúca finančného oddelenia
mestského úradu skonštatovala, že ak sa nenájde partner, ktorý by do nemocnice vložil
prostriedky na riadenie jej dlhu, nielen tejto
zdravotníckej inštitúcii, ale aj samotnému
mestu hrozí finančný kolaps.
Otázku neobsadeného postu riaditeľa
nemocnice od septembra riešili poslanci na
augustovom riadnom zasadnutí, kde Igora
Kúdelu poverili vypracovaním koncepcie
udržania NsP s tým, že po zmapovaní situácie vo vzťahu k poisťovniam a jeho súhlase
ho vymenujú za riaditeľa, čo sa aj stalo na
mimoriadnom zasadnutí MsZ v posledný
augustový deň.
(ck)
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Región žiada politikov o podporu vo veci dopravného koridoru V/C
Trasovanie eurokoridoru V/C cez Želiezovce je opodstatnené, zhodli sa odborníci na konferencii, ktorá sa uskutočnila
začiatkom júla v Želiezovciach za účasti
predstaviteľov regionálnych združení
samospráv zainteresovaných na výstavbe severo-južného dopravného cestného

diaľnice M6 a pokračoval by smerom
na Sarajevo-Mostar-Ploče. Týmto by sa
uskutočnilo severo-južné prepojenie stredoeurópskeho priestoru od Baltického
mora po Jadran. Keby táto trasa viedla
blízko Želiezoviec, mesto by tým získalo strategický význam z logistického

koridoru cez náš región, t. j. podporujúcich variant Štúrovo-Ostrihom. Hostiteľ
konferencie JUDr. Gejza Nagy, primátor
Želiezoviec, vyhlásil, že podujatie bolo
zvolané za účelom presvedčiť politikov,
aby zmenili svoje doterajšie rozhodnutie
(v národnom rozvojovom programe MR
figuruje verzia prechádzajúca hranice pri
Šahách). Prítomní podpísali deklaráciu
o návrhu trasy helsinského koridoru V/C
smerom: Gdaňsk-Czestochowa-Katowice-Žilina-Kremnica-Hronský
Beňadik-Želiezovce-Štúrovo, cez nákladný most
na Ostrihom a Žámbeckú kotlinu, pri
Pusztazámore by sa dotkol diaľnice M7,
pri Százhalombatta na dopravný uzol

hľadiska. Podľa Ivána Farkasa, poslanca
NR SR a NSK boli pôvodne tri návrhy na
trasovanie V/C: jeden predpokladal prechod hraníc cez Šahy, druhý cez Štúrovo,
tretí cez Komárno, no tento posledný sa
z hľadiska nosného dopravného koridoru
v ostatnej dobe už nespomína: „Prednosťou variantu Štúrovo-Ostrihom je,
že trasa je o 30 km kratšia ako šahanský
variant, časť cesty je hotová (R1), nevyžaduje si výstavbu tunela, len dunajského
mosta. V tomto roku má dôjsť k rokovaniu ministrov dopravy SR a MR, čoho
výsledkom by mal byť spoločný variant
v národných rozvojových plánoch oboch
krajín.“ István Agócs, predseda konzulta-

tívnej rady euroregiónov V4 pripomenul,
že nie je potrebné aby politici menili
svoje rozhodnutia, stačí, keď ich doplnia. Podľa neho je v Európe ojedinelé,
aby dve krajiny spoločne presadzovali
investíciu podobného rázu. Z pohľadu
ekonomickej, ekologickej a logistickej
výhodnosti potvrdili potrebu realizovania
tohto variantu aj ostatní prednášajúci.
Ing. Viliam László, vedúci odboru dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý v rámci úvah o hybných silách
hospodárstva NSK zdôraznil význam vertikálneho prepojenia kraja ako kľúčový
z pohľadu ďalšieho rozvoja regiónu popri
využití Dunaja ako dopravnej osi a využití kapacity železničnej siete. Mária H.
Szabó, predstaviteľka budapeštianskeho
riaditeľstva správy ciest vyhlásila, že pri
prehodnocovaní národného rozvojového
programu oboch krajín vyvinie maximálne úsilie, aby sa tam popri šahanskej
trase zahrnula aj ostrihomská. Károly
Farkas, vedúci odboru dopravy Komárňansko-Ostrihomskej župy zdôrazňoval
výhodnosť tohto variantu v nadväznosti
na realizáciu obchvatu Budapešti, kde
výhodnejšia je možnosť západného
oblúka s napojením na smer Ostrihom,
ako náročnejšieho východného obchvatu
hlavného mesta. Riaditeľ projektovej
kancelárie FŐMTERV László Molnár
hovoril o stredoeurópskych cestných prepojeniach z širšieho pohľadu na náväznosť na transkontinentálne komunikačné
koridory. Vyhlásil, že ak sa nepodarí
vytvoriť súvislý severojužný dopravný
koridor, stredoeurópsky región nebude
napojený na horizontálnu dopravnú trasu
spájajúcu Európu so stále intenzívnejšie
sa rozvíjajúcou Áziou a na dlhú dobu sa
môže dostať do „hospodárskeho vákua“.
(ek)

Kontrolná akcia daňových úradov zameraná na registračné pokladnice
Daňové riaditeľstvo SR pracovisko
Nitra oznamuje, že daňové úrady v Nitrianskom kraji uskutočnia v dňoch 5. až
11. septembra 2005 miestne zisťovania
so zameraním na evidovanie tržieb elektronickými registračnými pokladnicami.
Kontrolná akcia sa uskutoční v nadväznosti na Akčný plán MF SR s cieľom
zvýšiť účinnosť daňovej správy a zabezpečiť zníženie daňových únikov prostredníctvom krátenia tržieb nepoužívaním
elektronickej registračnej pokladnice.
Kontroly sa budú vykonávať nielen
v čase bežnej pracovnej doby, ale vo

zvýšenej miere aj popoludní, v nočných
hodinách a aj v dňoch pracovného pokoja. Bude využitá aj výmena kontrolórov
medzi daňovými úradmi, aby v kontrolovanej oblasti neboli vopred identifikovaní. Daňové riaditeľstvo SR pracovisko
Nitra riadi v Nitrianskom kraji pätnásť
daňových úradov, ktoré budú do akcie
zapojené a v ich územných obvodoch sa
kontroly uskutočnia. Ide o tieto daňové
úrady: Šaľa, Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Levice, Šahy, Želiezovce, Nitra
I, Nitra II, Vráble, Zlaté Moravce, Nové
Zámky, Štúrovo, Šurany, Topoľčany.

Pri výkone týchto kontrol naši zamestnanci uvítajú pochopenie, podporu
a súčinnosť verejnosti. Je aj v záujme
občanov, aby podnikatelia platili dane do
štátneho rozpočtu tak, ako to ukladajú daňové zákony. Po skončení akcie budeme
verejnosť informovať o jej výsledkoch.
Podobné miestne zisťovania sa budú
vykonávať v budúcnosti častejšie a to
vopred ohlásené aj neohlásené.
Daňové riaditeľstvo SR,
pracovisko Nitra
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Pracovníci Poradne zdravia vyšetrovali na mestskom úrade
Poradňa zdravia v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (predtým
Štátny zdravotný ústav) funguje od roku
1994 s dôrazom na primárnu prevenciu zdravia obyvateľstva v oblasti srdcovo-cievnych
a nádorových ochorení. Pracovníci vykonávajú bezplatné vyšetrenia, poradenstvo
týkajúce sa životného štýlu. V polovici júla
na želiezovskom mestskom úrade verejnosti
poskytli trojdňové bezplatné vyšetrenie, zamerané na životosprávu, krvný tlak, cholesterol a ďalšie ukazovatele tzv. civilizačných
ochorení. Vyšetrenie prebiehalo v rámci projektu Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov okresu Levice, ktorý beží od roku 1998.
Projekt mal viacero etáp, najprv náhodne
vybraní obyvatelia vyplňovali dotazníky,
ktoré mali dokumentovať zvyklosti a životosprávu ľudí, potom prebiehalo ich vyšetrenie
a následné spracovanie údajov. V súčasnosti
prebieha posledná etapa projektu, keď sa po
niekoľkých rokoch opätovne zbierajú údaje
od obyvateľstva a prebiehajú vyšetrenia
rizikových faktorov. Výsledky budú spracované, vyhodnotené a porovnané s výsledkami predchádzajúcej etapy. Tým pracovníci
Poradne zdravia získajú údaje o tendenciách
vývoja zdravotného stavu obyvateľov okresu, ktorý je v SR medzi prvými vo výskyte
srdcovo-cievnych chorôb a úmrtnosti na
tieto choroby. Podľa MUDr. Dany Čechovej,
vedúcej odboru verejného zdravotníctva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Leviciach, kam organizačne patrí Poradňa
zdravia, majú za cieľ vyšetriť 1% obyvateľov
okresu: „Na opätovné vyšetrenie pozývame
náhodne vybraných obyvateľov, nie vždy sa
však podarí nadviazať s nimi kontakt, preto

vyšetrujeme a vyhodnocujeme záujemcov z
radov širokej verejnosti. Rozoslali sme 78
pozvánok, prišlo však menej ľudí, ako sme
očakávali, iba 31 z tých, ktorí sa zúčastnili
prvého vyšetrenia.“ V Želiezovciach by sa
podobné vyšetrenie malo zopakovať niekedy
v septembri, o presnom termíne budú pracovníci úradu informovať prostredníctvom
mestského rozhlasu.
(ck)

Výzva výboru mestskej časti
Želiezovce
Do 15. septembra majú občania mesta (v mestskej časti Želiezovce) možnosť prihlásiť sa do súťaže o najkrajšiu
predzáhradku, balkón a okolie činžiaku.
Súťaž bude oficiálne vyhodnotená na
októbrovom verejnom zasadnutí občanov za prítomnosti poslancov MsZ
a primátora.

I keď sa to nezdá, z pohľadu správcu želiezovského kúpalisku a autokempingu bola
tohtoročná sezóna úspešnejšia ako minuloročná. Pre náš mesačník to uviedla vedúca Katarína Kondačová, ktorá skonštatovala, že v priebehu letnej sezóny, teda od
začiatku júna do 20. augusta navštívilo kúpalisko asi 1300 návštevníkov. Rušno bolo
aj v kempingu, kam okrem turistov z okolitých štátov tento rok zavítali aj návštevníci
z pobalstkých krajín, V. Británie, Španielska, Belgicka, Holandska, USA, Švédska, Kanady či Švajčiarska.

Prvé papierové peniaze
Dejiny bankovníctva sú staré, ako ľudstvo samo. Používanie papiera prišlo pomerne neskoro, pred jeho objavom sa na záznamy
používali rozne druhy materiálov ako koža,
hlinené tabuľky alebo kôra stromov. Prvé
papierové ceniny (peniaze) boli používané
už okolo r. 2500 p.n.l. v Babylone, súčasnom
Iraku. Tieto peniaze boli vo forme dlhových
úpisov (kreditu) obchodníkov a remeselníkov
súkromným bankárom.
Miestom prvej známej premeny týchto
cenín do formy papierových peňazí vydávaných vládou bola Čína okolo r. 900 p.n.l. Čínske papierové peniaze sa však nestali široko
používaným platidlom, až pokiaľ v 13 storočí
nezaplavili Čínu Mongoli, ktorí podporili
ich vydávanie. Mongoli mali väčšie nároky
na rast a na podporu svojej masívnej armády potrebovali viac zlata, cenných kovov a

drahokamov, ako mala čínska pokladnica.
Nebolo efektívnejšieho vládcu, ktorý by podporoval rozšírenie papierových peňazí, ako
bol Džinghis-chánov vnuk Kublaj-chán.
Koncom 13. storočia Kublaj-chán zaviedol do obehu stovky tisíc bankoviek, ktoré
boli vyrobené z lisovanej vnútornej kôry
morušových stromov. Stromov bolo dosť a
v teplom podnebí Ázie rýchlo rástli. Z lyka
vyrobené bankovky boli tenké a pohodlne sa
s nimi narábalo. Tieto bankovky boli rôznych
nominálnych hodnôt, každá bola rôznej veľkosti a farby. Všetky bankovky boli obdĺžnikového tvaru a príjemne voňali. Používanie
týchto bankoviek sa vôbec nestalo populárnym u čínskeho obyvateľstva, ktoré bolo
veľmi podozrievavé.
Aby Kublaj-chán zvýšil počet bankoviek
v obehu, používal ich na platenie štátnych

dlhov. Takisto požadoval, aby obyvatelia
vymenili svoje zlato a striebro za peniaze,
ktorých hodnotu určovala vláda. Napríklad
po príchode do prístavu sa obchodné lode
museli vzdať svojho drahocenného nákladu
a vymeniť ho za peniaze. Čínski obchodníci,
ktorí odmietali papierové peniaze, poli popravení.
Neskôr však mongolskí vládcovia vydali
príliš veľa bankoviek a ich hodnotu zrazila
inflácia. Keď sa nakoniec mongolské impérium začiatkom 16. storočia rozpadlo,
následná dynastia Mandžu zrušila ich vydávanie. Vydávanie papierových peňazí sa znovu objavilo až v 19. storoči, keď sa rozvinul
obchod s Európou.
Zdroj: Zooba Investments
Preklad: Ing. Norbert Paul (Registrovaný
Stock Broker, NYSE, NASD)

4
Turisti môžu zostať aj na noc

Polícia informuje

Nedostatok ubytovacích kapacít spôsobuje
v našom meste dlhodobo problémy. Niekdajší
hotel, ktorý by mal tento účel spĺňať, slúži
dnes ako obchodné a administratívne centrum, ponuka iných, alternatívnych možností
ubytovania je dosť obmedzená. Návštevníci
Želiezoviec, ktorí sem prichádzali na viac
dní, preto preferovali ubytovanie v okolitých
obciach, než aby si mali vyberať z úzkeho
okruhu ubytovacích možností s nižším štandardom. Niekoľko rokov je síce dostupné
kvalitné ubytovanie v jednej z miestnych
čárd, avšak s minimálnou kapacitou. Vieme,
pri deficite služieb takéhoto charakteru nikto
v meste nemôže očakávať, že bude profitovať
z cestového ruchu.
Zmierniť negatívny dopad nedostatkov
v tomto segmente trhu si zaumienil miestny

Dňa 5. júla o 9.10 h sa maloletý páchateľ
vlámal do rodinného domu v Šarovciach,
odkiaľ odcudzil CD-platne, 100-eurovú bankovku, rôzne kuchynské náradie a prístroje
v celkovej hodnote 17 300 Sk.
Dňa 17. júla vo večerných hodinách bol
hliadkou OO PZ v Želiezovciach kontrolovaný vodič pravidelného linkového autobusu na
požitie alkoholu. Pri kontrole mu bol preukázaný pozitívny výsledok. Vodič čelí obvineniu
z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Dňa 29. júla pred dvomi hodinami po
polnoci vo Svodove sa neznámi páchatelia
vlámali do rodinného domu. Od majiteľa bez
použitia násilia pýtali finančnú hotovosť. Keď
ju nedostali, odišli. Poškodením dverí spôsobili škodu vo výške 500 Sk.
Dňa 31. júla popoludní v Nýrovciach sa
neznámy páchateľ vlámal do rodinného domu,
odkiaľ odcudzil digitálny fotoaparát, videokameru, fototlačiareň, prenosnú pokladnicu
s finančnou hotovosťou a rôzne predmety zo
žltého kovu, čím majiteľovi spôsobil škodu vo
výške 132 600 Sk.
Dňa 6. augusta v čase o 16.45 v Hronovciach v šope rodinného domu bola nájdená
munícia z obdobia II. svetovej vojny. Delostreleckú mína privolaný pyrotechnik z miesta
nálezu odviezol a zneškodnil.
Od januára do 13. augusta bol z dvora
rodinného domu v Čate neznámym páchateľom odcudzený obytný príves. Majiteľovi,
nemeckému občanovi, bola spôsobená škoda
vo výške 76 tis. Sk.
(ck)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ v Želiezovciach mjr. Ing. Ladislav Stugel

podnikateľ Gabriel Grosz, keď na poschodí
vlani sprevádzkovaného komplexu Bowling
toto leto otvoril Penzión Eden. K baru na prízemí, ktorého služby dopĺňajú rôzne športové
možnosti, pribudla teda služba, ktorá v podobnej kvalite a rozsahu v meste doteraz chýbala.
V penzióne zriadili apartmán, štyri dvojposteľové a jednu jednoposteľovú izbu, ktoré sú
vybavené kúpeľňou, farebným televízorom,
minibarom, telefónom a vysokorýchlostným
pripojením na internet. Miestnosti zariadené
v štýle začiatku minulého storočia tvoria
kompletný celok s barom na prízemí, čo je
zabezpečené štýlovým zladením a vkusným
zakomponovaním obdobných prvkov interiéru. Záujemcovia môžu nájsť podrobnejšie
informácie na www.pensioneden.sk.
Od otvorenia penziónu v polovici júla už
jeho služby využilo niekoľko
hostí, podľa majiteľa boli
všetci nadmieru spokojní.
Jeho tvrdenie dokazuje aj jeden z hostí z radov biznis
klientely, ktorý sa ubytuje
počas svojich pobytov pravidelne v apartmáne. Ceny
sa pohybujú v rozmedzí
1200–1900 Sk na noc a zahŕňajú aj raňajky a voľný vstup
do fitnesscentra. Zostáva iba
zaželať nášmu mestu rušný
cestovný ruch, správcovi
penziónu a ostatným miestnym podnikateľom mnoho
príjmov od turistov a návštevníkom široké spektrum
náročných služieb. Keď sa
to všetko splní, podľa ekonomickej teórie sa to pozitívne
odrazí na živote každého
Želiezovčana.
(ic)

Skupina Pengő vydala album, v septembri vystúpi na domácej pôde
V tomto roku oslavuje 10. výročie
svojej existenice fond Čistý prameň spolu s tanečnou skupinou Kincső, ako aj
skupina Pengő, ktorej členovia tiež stáli
pri zrode vtedy ešte nadácie. Skupina
zložená z Árpáda a Zuzany Mézesových,
Zoltána Ágha a Viktora Krügera sa od nadácie odčlenila v roku 2002, odvtedy sme
sa s nimi v Želiezovciach na vystúpení
nestretli. O to viac pôsobia v širokom
okolí, kde pravidelne vystupujú v tanečných domoch i ako sprievod tanečných
skupín. „Po vystúpení z nadácie sme
museli hľadať subjekt, ktorý by finančne podporoval skupinu, tak sme založili
občianske združenie MÁK, ktoré nás
podporuje z príjmov z rôznych grantov.
Sprevádzame viac tanečných skupín
– Pohronský ľudový súbor z Levíc, súbor

Nádas z Farnej, spolupracujeme s Hajósom z Komárna a s folklórnym súborom
Berkő. V Komárne organizujeme s mesačnou pravidelnosťou tanečné domy
Putovania v Karpatskej kotline, od jesene
do jari účinkujeme v tanečných domoch
v Ostrihome,“ hovorí členka skupiny
Zuzana Mézesová. Okrem toho v ostatných rokoch účinkovali v Gombaseku,
viackrát v Česku, na rôznych miestach
doma i v Maďarsku. V tomto roku dostali
pozvanie na francúzsky festival, účasť
však bola nakoniec odrieknutá. V lete
skupina vystúpila v Ostrihome, na letnom
festivale sprevádzala Nádas, účinkovala
na samostatnom koncerte, v auguste sa
zúčastnila na dvoch tanečných domoch
a sprevádzala Pohronský ľudový súbor
v Sedmohradsku.

Skupina oslavujúca desaťročné jubileum vydala pred časom album s názvom
Hudobné potulky po Karpatskej kotline.
„Album sme nahrali v decembri, vyšiel
na jar s podporou MK MR. Okrem nás na
ňom hrá náš syn Mátyás, Štefan Alt, Judit
Écsi, Anikó Écsi, Veronika Takács, Attila
Palcsó, Peter Takács a Marcel Kováts,“
hovorí Árpád Mézes.
Členovia skupiny tvrdia: to, že v Želiezovciach dávno nevystupovali, nezapríčinili oni, je to otázka dopytu, ktorý
tu doteraz nebol. S predstaviteľmi MO
Csemadoku už hovorili na túto tému,
priamu pozvánku na vystúpenie však ešte
nedostali. Záujemcom teda oznamujeme,
že Pengő vystúpi v Želiezovciach v septembri na jubilejnom podujatí fondu Čistý prameň.
(vk)
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Spomienka na Mgr. Vojtecha Stahla
„Kto ma mal rád, ten na mňa nezabudne.“
(Jiří Wolker)
Uprostred augusta sa navždy zastavilo
srdce nám blízkeho a vzácneho človeka,
manžela, otca, starého otca, brata, učiteľa,
kolegu, priateľa a spoluobčana Mgr. Vojtecha Stahla. Ťažkou chorobou zoslabený
organizmus už nevydržal ďalej vzdorovať,
hoci optimizmus a túžba žiť boli u neho
nesmierne silné.
Hlboký žiaľ doľahol na každého jedného z nás, ktorí sme ho poznali. Odišiel vo
veku 66 rokov, po vyše 40-ročnej náročnej
pedagogickej práci, ku ktorej vždy pristupoval s láskou, zodpovednosťou a rešpektom. Odišiel skôr, než by si bol býval požil
pohodu a čaro zaslúženého dôchodku.
Mgr. Vojtech Stahl, rodák z Martina,
vyšiel z notársko-učiteľskej rodiny. Nasledujúc matkin príklad po gymnaziál-

nych štúdiách v Rožňave sa rozhodol pre
učiteľskú dráhu, pre jedno z najkrajších
a najšľachetnejších ľudských povolaní.
Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na
Pedagogickej fakulte v Nitre. Pôsobil na
ZŠ v šahanskom a následne v želiezovskom regióne. V ZŠ Čaka a neskôr Želiezovce pôsobil až do roku 1991 vo funkcii
riaditeľa školy. Obe školy dosahovali pod
jeho vedením výborné výsledky. Zároveň
sa aktívne zapájal do spoločenského života, pôsobil v rade a v komisii školstva
a kultúry národného výboru. Vždy a všade
mu išlo o žiakov, o dobré podmienky na
zdravý vývoj mládeže, o dôstojný život
človeka. Jeho veľkou záľubou bolo poľovníctvo, ochrana prírody, lesa, zveriny
a vtáctva. Bol aktívnym členom poľovníckych združení v Čake a v Hontianskej Vrbici, dlhoročným funkcionárom

Spomienka na Michala Minicha
Smútiaca rodina, priatelia a známi z Hronoviec, Želiezoviec a okolia sa v nedeľu 14.
8. 2005 na vozokanskom cintoríne naposledy
rozlúčili s Michalom Minichom, ktorý náhle
zomrel vo veku 82 rokov.
Rodák z Hornej Trnávky pri Prochoti stál
ako 21-ročný pri vzniku revolučného národného výboru vo svojom rodisku a so zbraňou
v ruke sa ako príslušník Partizánskej brigády
kpt. Nálepku aktívne zúčastnil SNP. Po vojne
bol dlhoročným členom a funkcionárom ZO a
OV SZPB, okrem iného aj aktivistom pre ZO

v Želiezovciach, kde sme sa s ním často stretávali. Verejnospoločensky bol činný v Hronovciach, kde dlhé roky pôsobil ako poslanec, ale
i predseda MNV, v spoločenských organizáciách, v miestnom ZPOZ-e a v JRD, kde prešiel
od miesta traktorisku, vodiča nákladného auta
až po mechanizátora a vedúceho autodopravy.
Pre Michala Minicha bolo charakteristické, že svoju prácu vykonával vždy zodpovedne, s nadšením, že mal dobrý a bezprostredný
vzťah k ľuďom. Česť jeho pamiatke!
PaedDr. Jozef Výboch

V galérii Mestskej knižnice v Želiezovciach
je v týchto týždňoch otvorená zaujímavá
výstava. Pri príležitosti 60. výročia ukon-

čenia II. svetovej vojny bola inštalovaná
expozícia s názvom II. svetová vojna
a holokaust, obsahujúca bohatú obrazovú

a dobovú písomnú dokumentáciu, osobné
písomnosti, rôzne predmety a vojenský výstroj, ktoré približujú osobitú náladu tej doby z pohľadu obyvateľov Želiezoviec.
Ničivé dôsledky vojny, prechod frontu a každodenný
život ľudí sú zachytené na
známych i menej známych
fotografiách mesta počas
vojny. Okrem obrázkov aj
rôzne dokumenty, tlačené
materiály a listy približujú
osobitosť doby a problémy
obyvateľov mesta. Zvláštna
časť je vyhradená dokumentom o živote, zvykoch a
práci príslušníkov židovskej
komunity, ako aj o ich prenasledovaní a holokauste,
dokumentovanom originálnymi výtlačkami
rôznych nariadení. Predmety do tejto expo-

Okresného výboru Poľovníckeho zväzu
v Leviciach. Aj tu venoval nemálo úsilia
práci s mládežou a výchove nastávajúcich
poľovníkov. Rád sa stretával s ľuďmi, najmä v kruhu priateľov pri speve ľudových
a populárnych piesní vždy pookrial. Mal
rád ľudí a ľudia mali radi jeho. O ich úcte
veľa napovie veľkopočetná účasť smútiacich na poslednej rozlúčke v soboru 13.
augusta 2005.
Bol dobrým, svedomitým a váženým
pánom učiteľom, oddaným vlastencom,
zanieteným ochrancom prírody, spoločensky angažovaným občanom, úspešným
riadiacim pracovníkom a priateľským spoločenským človekom.
Preto neumiera ten, kto zostáva živý
v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke!
PaedDr. Jozef Výboch

Vydarené podujatie

ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Želiezovciach usporiadali v rámci
podujatí k 60. výročiu ukončenia II. sv. vojny
jednodňový zájazd do Bratislavy. S pietou
pobudli na Slavíne, významnom pamätníku
a vojenskom cintoríne, kde je v 6 hromadných
a 278 individuálnych hroboch pochovaných
6845 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na
sklonku vojny pri oslobodzovaní západného
Slovenska a Bratislavy v pamätných jarných
dňoch roku 1945. Potom si prezreli areál
Bratislavského hradu a vestibul Národnej rady
SR. Kyticu kvetov položili k Pamätníku M. R.
Štefánika v neďalekej Ivánke pri Dunaji, kde
sa 4. V. 1919 za dosiaľ nevyjasnených okolností tragicky ukončil život tohto popredného
politika a vedca, spoluzakladateľa čs. štátu,
francúzskeho a československého generála.
Poslednou zastávkou bolo termálne kúpalisko
v Podhájskej, kde účastníkom dobre padlo
osvieženie v tento horúci júlový deň.
K tomuto hodnotnému podujatiu prispeli:
primátor mesta JUDr. Gejza Nagy, Pavol
Proksa, Jozef Dubec, Mária Bakonyiová, Mária Kišďurková, funkcionári z horeuvedených
spoločenských organizácií, ktoré aktívne pracujú v našom meste. PaedDr. Jozef Výboch
zície poskytla obec Tekovské Lužany, István
Farkas, Jozef Kanyuk, Pavel Polka a Štefan Šebo. Návštevu výstavy odporučam
každému, kto sa zaujíma o minulosť svojho
mesta, kto prežil toto neslávne obdobie
a prichádza spomínať, ako aj tomu, kto
udalosti z 30. a 40. rokov minulého storočia pozná iba z počutia, ale svojím životom
sa môže pričiniť o to, aby sa podobné krutosti už nikdy neudiali.
(ik)
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Na brehu Hrona sa stáva všeličo.
Preto je pri prechádzkach dobré
mať oči otvorené... Nedržanie sa
tejto zásady môže byť osudné, ako
vidno na fotografii.
Foto: Patrik Kováč

Detská tvorba
Annamária Róžová

Včera a dnes
Boli časy, keď Európou
duneli streľby diel a granátov,
keď národ proti národu
zdvihol päsť zovretú.
Dnes však zvončeky tatranské
snúbia sa s kvetmi alpskými
a lahodný hlas fujary
počuť v tom veľkom orchestri.
Nech piesne uchu lahodné
hrá tento orchester,
nech každý vždy počuje
ten nádherný tón,
čo srdcia ľudí zohreje!

FMMC

Keep it Cool Festival
MÁSFÉL
JEFFO`S DREAM
POSITIVE TRANSFER
Želiezovce, Kino

Výstava
Art-filmy
Videoprojekcia
Začiatok: 17.00 h
Vstupné: 95 Sk
24. 09. 2005

.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V ZAHRANIČÍ: Maďarsko: kontrolór kvality (technik
automobilovej výroby, výroba kovových
súčiastok), CNC frézar, zásobovač, obchodník, logistik, dopravný inžinier alebo
ekonomický vedúci skupiny (angličtina).
Slovinsko: murárska skupina na rekonštrukciu sedliackeho domu. ANGLICKY
A NEMECKY HOVORIACE KRAJINY: do
Londýna obsluhovača vstrekolisu, nástrojára, podnikového strojára. Írsko, Nemecko:
au-pair, vedúca domácnosti, pracovníci
na farmách, žeriavnik, zvárač (141TBW
W11, 141TBW HL045 D048 135P T14PA),
lekárov, ošetrovateľov do Anglicka, arabských a škandinávskych krajín, Nemecka a
Švajčiarska. 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:
Maďarská firma hľadá partnera – strojársku
firmu za účelom distribúcie, vyrábajúcu za-

riadenie na výrobu Pelletu. Česká firma má
záujem o kúpu: 300 t 9-12 cm a 150 t 6-9 cm
uhoriek v 25 kg baleniach a asi 100 t sliviek.
Poľská firma má záujem o 800 t červenej
hrubodužinatej a 220 t obyčajnej červenej
papriky, očakáva informácie o mierach, cene
a balení produktu. Požaduje 20 dkg vzoriek
zo všetkých odrôd. Maďarská firma má
záujem o kúpu linky na výrobu obalených
cibuľových plátkov s plánovanou kapaciou
1t/deň. Francúzska firma ponúka hydraulický zdvíhací stroj stolového typu. Maďarský
podnik ponúka prísady na úpravu a skladovanie potravín, vinárske prísady, čistiace
produkty bez chemických látok, vhodné na
čistenie a odkalenie žúmp a potrubí sociálnych zariadení. Tiež ponúka produkty do
kúpeľov vyrobené z prírodných minerálov
a bylín, vhodných na podporu trávenia,
regeneráciu organizmu, zlepšenie krvného
obehu viacerých druhov, kúpeľňové filtre a
bahenné kúpele.
INVESTÍCIE A NEHNUTEĽNOSTI: Z poverenia zahraničných partnerov očakávame
záujemcov o predaj podnikov, kaštieľov,
administratívnych budov, bytov a rodinných
domov. – Vyhľadávanie investora, príp. kupca z členských štátov EÚ.

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. Očakávame tiež dotazy podnikov a firiem
z rôznych oblastí okresu,
ktoré majú záujem pripojiť sa k nášmu
medzinárodnému marketingovému systému
ako miestna marketingová kancelária, hoci
aj popri súčasnej činnosti,
s 50%-ným
podielom na zisku. Privítame aj spätné informácie od firiem, ktoré by vedeli zabezpečiť
priestory pre činnosť obchodno-inovačného
klubu, ktorý sa zaoberá domácim a medzinárodným rozvojom obchodu.
Bližšie informácie:
Maďarsko: 0036/96/413688; 517867,
www.fmmc.gyor.hu,
mmc@mail.datanet.hu
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V uliciach San Francisca... som bežal maratón
San Francisco bolo pre mňa určitou obchádzkou. Na západný breh som priletel z
New Yorku za asi 6 hodín. Z lexikonu som
sa o tomto meste dozvedel, že je jedným
z veľkomiest USA. Vo verejných listinách
sa prvýkrát spomína v r. 1776, keď tu bola
postavená usadlosť františkánskych misionárov. Od 20. rokov 19. storočia patrí
k Mexiku, od r. 1846 k USA. V r. 1848
tu vypukla „zlatá horúčka“, od r. 1850 je
mestom, v r. 1869 bola vybudovaná transamerická železničná magistrála. Zemetrasenie v r. 1906, doteraz najväčšie v okolí,
zruinovalo 25 000 budov. Dňa 25. apríla
1945 tu predstavitelia 50 štátov sveta
podpísali zakladaciu listinu OSN. Sú tu 4
univerzity, 3 letiská a 2 mosty, postavené
v r. 1930. Dňa 31. júla 2005 tu prebiehala
medzinárodná súťaž San Francisco Marathon.
V piatok ráno som na J.F.Kennedy
Airport nastúpil na Boeing 757. Pred
siedmou absolvujem checking (kontrola
lískta). Jeden spoj práve odchádza, ešte
sú tam voľné miesta. Ešte jedna kontrola
totožnosti, letenky a bezpečnosti (všetko
preverujú detektorom kovov, musím si
všetky veci vyložiť z vrecák, vyzuť topán-

Želiezovský šach

Dňa 24. a 29. júna 2005 sa v budove základných škôl v Želiezovciach uskutočnil 2.
ročník šachovej súťaže jednotlivcov. Turnaj
bol usporiadaný v spolupráci základných škôl
a Šachového klubu Želiezovce. Žrebovanie
prebehlo už tradične a to švajčiarskym systémom. Poradie jednotlivcov sa určilo na základe
získaných bodov, pri rovnosti bodov rozhodovalo pomocné hodnotenie Progres - postupové
body. Turnajové ceny boli: titul „Majster školy
v šachu“, diplom na prvých troch miestach,
pomocná losovacia tabuľka na pamiatku pre
každého zo zúčastnených žiakov.
Turnaja sa zúčastnili žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Žiaci
ZŠ slovenskej súťažili v jednej spoločnej skupine - počet zúčastnených 28. Umiestnenia:
1. Tomáš Fűri 5 bodov, 2. Dezider Peseky 4
body Progres 14, 3. Ján Opavský 4 body Progres 11. Vlaňajší víťaz Erik Ducháček skončil
s tromi bodmi na 7. až 9. mieste, keď prehral
s Fűrim a Hraníkom.
Žiaci Základnej školy s VJM v tomto
roku súťažili tiež v jednej skupine - počet zúčastnených 22. Umiestnenia: 1. Iván Jankovič
5 bodov, 2. Gábor Baka 4 body Progres 14, 3.
Tibor Keil 4 body Progres 13. Vlaňajší víťaz
Tibor Keil skončil ako tretí keď prehral jediný
zápas a to s Jankovicsom. Ákosovi Szabóovi, vlaňajšiemu víťazovi v skupine piatakov
a šiestakov, sa v tomto roku nedarilo a s tromi
bodmi skončil až na desiatom mieste. Turnaj
rozhodoval Ján Machník ako hlavný rozhodca, ktorému v hracom poli účinne asistoval
Ing. Árpád Nagy. V mene žiakov a Šachového klubu patrí naše poďakovanie riaditeľom

ky...) a potom poklus k lietadlu.
Pred mobilnou chodbou v tvare harmoniky
mi zoberú lístok, dostanem vstupnú kartu
a absolvujem posledných 100 m k lietadlu.
Letuška ma s úsmevom čaká, ostatní cestujúci sú už na miestach. Odchádzame o
siedmej.
21°C na letisku sa vo výške 5000 m
mení na 4°C, vo výške 10 km je už -40 až
-50°C. Dosahujeme rýchlosť 800 km/h v
závislosti od sily protivetra. Keďže cestujeme vnútroštátnou linkou, strava sa neposkytuje, ale mnoho vecí si cestujúci môže
kúpiť - sendvič (6 dolárov), kura s ryžou
(8), fľašu piva Amstel alebo Heineken
(3,5dcl - 5), domáce pivo Miller (4), pohár
vína (5), šampanského (6) alebo tvrdého
alkoholu (5). Z výšky vidno radovú zástavbu, väčšie cesty, štadióny, jazerá, autá
len tie väčšie, najmä svetlých farieb.
Predo mnou, na zadnej časti sedadla je
obrazovka ovládateľná dotykom - môžeme
sledovať TV. Cestujúci si môžu vybrať z
24 kanálov, môžu počúvať hudbu zo slúchadiel, pozerať klipy (z každého žánru
10-15), hrať videohry - keď zaplatia v
hotovosti alebo kartou, za jeden film asi
5 dolárov. Na jednom (bezplatnom) kanáli

základných škôl Mgr. Pólyovi a Mgr. Zabadalovej, ktorí svojím pozitívnym prístupom,
poskytnutím miestnosti a účinnou propagáciou umožnili tento turnaj usporiadať. Dúfame,
že tento turnaj o rok zopakujeme a spoznáme
ďalšieho, už tretieho majstra školy. Dovtedy
pozývame každého do Klubu dôchodcov, kde
každý štvrtok večer od 1800 do 2200 sú konané
šachové tréningy a kde si môžete vyskúšať a
vylepšiť svoje šachové umenie. Pozor novinka! Môžete spoznať a vyskúšať si aj hru
Hexašach a Othelo.
Iné správy. V auguste sa konala výročná
členská schôdza šachového klubu. Po úvodných správach o turnajoch a o výsledkoch
majstrovskej súťaže uplynulej sezóny boli
hráči informovaní o výmene členských preukazov za európsky formát FIDE a o zostavení
novej súpisky pre družstvo A, ktoré hrá IV.
ligu a družstvo B, hrajúce v V. lige. Na poste
kapitána a organizačného pracovníka B družstva došlo k výmene, keď Ing. Árpáda Nagya
vystriedal Ing. Štefan Kuruc. Žiaľ museli
sme pozastaviť členstvo viacerým hráčom.
Niektorým preto, lebo pracujú v zahraničí
a sú neaktívni a niektorým preto, lebo sami
z finančných dôvodov odstúpili. Po týchto
informáciách sa rozvinula búrlivá debata, kde
zaznel aj návrh odvolať terajšie vedenie ŠK.
Väčšina hráčov však hlasovaním vyslovila
dôveru vedeniu, zobrala na vedomie predložené správy a súhlasila s finančnou filozofiou
klubu o samosponzorovaní svojej činnosti. Na
záver predseda ŠK poďakoval prítomným za
účasť a poprial všetkým hráčom veľa úspechov v zápasoch ďalšej súťažnej sezóny. MJ

môžem sledovať informácie o lete pomocou máp - kde sa nachádzame, v akej
výške, akou rýchlosťou letíme, teplotu
vzduchu vonku. Údaje sú dostupné aj v
domácich mierach - stopách, míľach, fahrenheitoch.
Letíme na západ - Pennsylvania,
Ohio, Indiana, Illionis, Missouri, Iowa,
Nebraska, Colorado... Presne navrhntá
cestná sieť v smeroch sever-juh, východ-západ len občas narušia šikmé cesty. V
Nebraske vidíme zelené kruhy pod sebou
- dole pracujú zavlažovacie zariadenia.
Na sever od Denveru v štáte Colorado
vidím pohorie Rocky Mountains. Horské
stráne pokrývajú husté lesy, ale vrcholy sú
aj v lete pokryté snehom. Do vzdušného
priestoru Utahu prilietame z východu. Pripomína to mesačnú krajinu, sivé, hnedé,
červenkasté kamene a piesok, sotva vidieť
cesty a iné ľudské výtvory a obydlia už
vôbec. Smerom k Nevade je krajina ešte
pustejšia - taká je púšť. Pohľad spestrujú
biele korytá vyschnutých slaných jazier.
Niekoľko zelených kruhov znamená, že tu
bývajú ľudia. Živá príroda, kríky, osamelé
stromy tu bojujú s prírodou neživou. Po
Sierra Nevade vstupujeme do vzdušného
priestoru Kalifornie. Vrcholy hôr sú opäť
zasnežené. (Pokračovanie v budúcom čísle.)
František Dulai

FUTBAL
Dospelí
Želiezovce - Kalná
Čajkov - Želiezovce
Želiezovce - N. Zámky B
Bánov - Želiezovce
Želiezvce - Jur n. Hronom
Dorast
Šahy - Želiezovce
Želiezovce - Hurbanovo
Šurany - Želiezovce
Želiezovce - D. Streda B

0:3k
3:0
1:7, Sojáb
3:1, M. Gubík
1:4, Swarcz
3:0
1:6, Forró
4:0
3:1, J. Tóth 2,
Forró

Starší žiaci
Želiezovce - Šurany
1:1, Hegedűs
Tvrdošovce - Želiezovce
7:0, Horňák 2,
Farkas, Németh, Szabó, Keil, Duchoň
Želiezovce - N. Zámky B
4:0, Hegedűs,
Farkas, Rotík, Horňák
Mladší žiaci
Želiezovce - Šurany
1:4, Téglás
Tvrdošovce - Želiezovce
3:0
Želiezovce - N. Zámky B
6:2, Herceg 2,
Téglás, Romada, Juhász, Neznánszky
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Kincső oslavuje 10. výročie svojho vzniku
Pred 10 rokmi, na podujatí v Dome
kultúry sme prvýkrát mohli verejne počuť
o predstave založenia ľudovotanečného
súboru v Želiezovciach. Onedlho bola
založená Nadácia čistý prameň a súbor
Kincső, ktorý po desaťročí poznajú doma
i v zahraničí ako vynikajúci súbor, ktorý
dostáva toľko ponúk, že im nestíha vyhovieť. Kincső absolvoval v ostatných 10
rokoch 238 vystúpení. V tomto roku bol
ocenený Cenou primátora, jeho vedúci
Alexander Juhász dostal od samosprávy
ďakovný list. Vedúci poznamenal, že si
veľmi cenia uznanie mesta a aj naďalej sa
budú snažiť šíriť dobré meno Želiezoviec.
Porozprával nám, kde súbor vystupoval
v ostatnom období a čo ho čaká v ďalších
mesiacoch.
„Koncom apríla sme prijali pozvanie
do Rumunska na festival Svetové strany,
o týždeň neskôr na festival organizovaný
partnerským súborom Tébláb v Budapešti.
V rámci tohto festivalu sme vystúpili aj

v skanzeme v Szentendre. Potom sme
účinkovali opäť v Rumunsku na festivale
Kaláka. V dňoch 21.–22. mája sme sa
zúčastnili na detskom festivale v Kőbánya,
medzitým 22. mája na veľmi lukratívnom
podujatí: Maďarské národné múzeum organizovalo podujatie Majáles múzeí, kde
medzi asi stovkou inštitúcií sa zúčastnilo
aj Podunajské múzeum v Komárne, na
pozvanie ktorého sme absolvovali asi
polhodinové vystúpenie v Múzejnej záhrade. Na týchto podujatiach sa zúčastnili
„veľkí“, keďže nedávno nastala výmena
generácií, keď členovia detského Apró
Kincső postúpili do mládežníckeho súboru, k menším sa zas pridali noví členovia,
ktorí sa prvýkrát predstavili na mestských
dňoch. Medzitým naši muzikanti – Denisa
Cserbová, Alexander Juhász ml. a Stela
Gubíková – absolvovali ďalšie skúšky
na budapeštianskej škole ľudovej hudby.
Koncom mája sa Kincső na pozvanie budapeštianskeho magistrátu zúčastnilo na

otvorení detského domova. Pripravujeme
tri nové choreografie, ktoré doma predstavíme na jubilejnom podujatí, no v zahraničí už niektoré prvky z nich zabudujeme do
programu. S podporou OZ Soví dom sme
v lete organizovali tábor ľudového umenia, do ktorého sa prihlásili záujemcovia
z celého okresu, dokonca i zo zahraničia.
Koncom júna sme sa zúčastnili na budapeštianskych hodoch, potom sme účinkovali v Brutoch a v Čičove, na festivale
v Bratislave, potom v Rumunsku. V dňoch
15.–17. septembra organizujeme jubilejné
podujatie na počesť 10. výročia existencie
súboru. V prvý deň bude otvorená výstava
z histórie súborov, vo večernom programe
vystúpia bývalí i súčasní členovia Kincső
a Apró Kincső, skupina Gereben so svojimi učiteľmi zo školy ľudového umenia,
skupina Pengő, skupina Kóborzengő a ako
prekvapenie súbor zložený z rodičov Kincső“.
(ik)

služby prepustený z vojenského stavu prepúšťacím listom“ (po nemecky abschied).
Prepúšťací list bol zhotovený ozdobne,
mnohokrát s fotografiou.
Asi pred mesiacom sa mi do rúk
dostal takýto bezmála storočný prepúšťací list – vydaný v Leviciach 31.
decembra 1910. Tento obšit – zachovaný v relatívne dobrom stave – bol
vystavený želiezovskému občanovi
Danielovi Vargovi, narodenému
v roku 1868. Dokument uvádza vierovyznanie, hodnosť, rodinný stav,
civilné zamestnanie a samozrejme
– písomné potvrdenie, že menovaný
si v 14. pluku odslúžil 12 rokov a 3
mesiace. Podotýkam, že v 19. storočí v monarchii existovalo spolu 63
peších plukov. V mierových časoch
slúžilo v armáde 50 tisíc a počas
vojnových udalostí 90 tisíc vojakov.
Starého Danibáčiho si zo svojich detských čias pamätám aj ja.
Napokon, veď zomrel až začiatkom
60-tych rokov. V tom čase to pre
nás, deti, znelo skoro ako neuveriteľná rozprávka, keď starý Danibáči
spomínal, že ako slúžiaci vojak
v komárňanskej väznici na vlastné
oči videl a na vlastné uši počul starého generála Artúra Gorgeyho, aktívneho účastníka bojov v rokoch 1848 – 1849. Vždy síce
dodal, že generála doniesli na komárňanskú

prehliadku z neďalekého Višegrádu, kde
žil, a vojenskú ceremóniu vždy presedel
na upravenom kresle. Zhromaždeným vojakom s trasľavou rukou i hlasom odzdravil.
Bolo to v roku 1910 za prítomnosti aj nášho
spoluobčana.
Starý pán Varga si nezabudol zaspomínať ani na svojho otca – Daniela staršieho,
narodeného v roku 1828, jako na priameho
účastníka meruôsmych rokov. Osobne sa
zúčastnil zloženia zbraní při Világoši, o
čom je záznam v spomínanom Séchenyiho archíve. Do svojho rodného domu sa
vrátil síce bez vojenskej hodnosti, ale živý
a zdravý. Býval v ulici neďaleko dnešnej
pošty. Mnohí Želiezovčania túto cestu smerom na bitúnok dodnes volajú Daniho breh.
Súbežne s touto ulicou viedol Kenesseyho
breh, pomenovaný po miestnom obvodnom
lekárovi Kesseym.
Z uvedeného mi napadá, že by azda
nebolo nedôstojné vrátiť sa občas do
miestnych spomienok pri pomenovaní ulíc.
Alebo pre plánované želiezovské múzeum
vytvoriť podľa spomienok pamätníkov
mapu mesta a blízkeho okolia s dobovým
pomenovaním ulíc, majerov, parciel či
pozemkov. To je však potrebné stihnúť
dovtedy, kým ešte žijú pamätníci, či existujú aké-také dokumenty. Takže toľko k romantickému rozjímaniu nad jedným starým
prepúšťacím vojenským listom.
Pavel Polka

Želiezovské spomienky

Obšitník - vyslúžilec

Povinná základná vojenská služba v súčasnosti dožíva. Nebolo to tak dávno, keď
trvala 2 roky. Boli však aj také časy, keď si
naši predkovia museli v armáde odslúžiť aj

Daniel Varga
12 rokov, až kým nedostali oficiálny prepúšťací list – tzv. obšit. Aj podľa vysvetlenia v Révaiho lexikone „vojak kráľovskej
armády je po odslúžení 12 rokov povinnej

9
Štyridsaťpäť rokov mestom

...sedemdesiate roky

Vo voľbách 22.-23. 10. 1976 bolo zvolených 47 poslancov. Predsedom sa stal
M. Lipovský, podpredsedom F. Nyustyin,
tajomníčkou M. Kišďurková. MsR mala
11 členov, 7 stálych komisií začalo svoju
činnosť, zriadili sa 3 oddelenia: správne,
finančné a stavebno-obchodné.
Počet obyvateľov v tomto desaťročí
dosiahol 6000. Podľa záznamu kronikára
bol 29. 8. 1975 dosiahnutý počet 6000
obyvateľov. 6000-im sa stala Gabriela
Kálnayová, ktorá sa prihlásila na trv.
pobyt na Komenského 7. Po pripojení
Svodova vzrástol počet obyvateľov na
6595.
Od začiatku volebného obdobia 197176 nastáva výraznejší rozvoj v živote
mesta. Úmerne nárastu počtu obyvateľov
rástol aj počet pracovných miest. SES
Tlmače začali výstavbu svojej prevádzky
v r. 1974, spočiatku mala 60 pracovníkov. Po ukončení investície za 377 mil.
Kčs závod zamestnával 860 pracovníkov.
Výraznú investíciu si vyžiadal veľkokapacitný vinársky podnik, 16. 9. 1976 sa začala výroba, zabezpečená 15 pracovníkmi.
Vedúcim závodu sa stal Imrich Biric.
Potreba rekonštrukcie ulíc a ciest sa
stala naliehavou. S tým súvisela aj výstavba vodovodu a kanalizačného potrubia.
Ukazovala sa potreba vybudovania vodovodu, lebo väčšina studní v meste obsahovala vodu škodlivú zdraviu. Na práce bolo
schválených 60 mil. Kčs. Výstavba postupovala pomaly, trvala 6 rokov a napokon
sa kanalizácia realizovala na úseku kratšom, než bolo naplánované.
Popri vytváraní nových pracovných
príležitostí pokračovala aj bytová výstavba. V tomto desaťročí boli odovzdané
dve výškové budovy v centre (120 bytov)
a ďalších 250 bytov. Veľká časť bytov

bola štátna, ďalšie družstevné a firemné.
Pokračovala aj výstavba rodinných domov, za 10 rokov sa do vlastných domov
mohlo nasťahovať 214 rodín.
V poľnohospodárstve, ktoré bolo rozhodujúcou činnosťou v Želiezovciach, sa
upriamili na zvyšovanie výnosov. Došlo
k spojeniu JRD – 1. januára 1974 boli
spojené JRD v Želiezovciach, Mikuli
a Svodove pod názvom JRD Pohronie.
O dva roky k nemu pripojili aj JRD
v Sikenici. Počet členov sa zvýšil na 711,
družstvo hospodárilo na 3329 ha poľnohospodárskej pôdy. Výnos obilovín dosiahol 45q. Epidémia slintavky a krívačky
v r. 1972-73 spôsobila v živočíšnej výrobe
značné škody (pre ŠM Želiezovce 7,6 mil.
Kčs).
Zdravotníctvo prechádzalo výraznými
zmenami. Vznikali nové zdravotné obvody
a zlepšila sa starostlivosť o chodiacich pacientov. V r. 1976 opatrovali v NsP 5373
pacientov, narodilo sa 598 detí a zomrelo
84 osôb. Zdravotnú starostlivosť zabezpečovalo 54 lekárov a 350 zdravotných
sestier a iných zamestnancov. Novú polikliniku odovzdali 2. apríla 1979, vyžiadala
si investíciu 6,6 mil. Kčs. V 20 ambulanciách sa začalo ošetrovať 23. apríla.
Kultúrny život mesta riadil kolektív
pracovníkov kultúrneho domu pod vedením riaditeľa Karola Tótha. Každý rok
organizovali množstvo podujatí, ktoré
navštevovali nielen obyvatelia mesta,
ale aj širokého okolia. Najvýznamnejším kultúrnym podujatím od polovice 50.
rokov bola hudobno-tanečná slávnosť
organizovaná Ústredným výborom Csemadoku - Celoštátny festival maďarských
pracujúcich v Československu, ktorý sa
v r. 1980 konal už 25. raz. Každý rok sa
v Schubertovom parku stretávali domáce

maďarské ľudovoumelecké súbory, aby
predviedli svoje umenie v speve, tanci
a hraných ľudových zvyklostiach a aby
opatrovali svoje kultúrne dedičstvo. Tak
sa Želiezovce stali dejiskom stretnutí Maďarov na Slovensku. Škoda, že sa to v r.
1994 ukončilo.
Knižný fond mestskej knižnice sa neustále rozrastal. V r. 1975 mala knižnica
18 tis. titulov. Kolektív vedený Alžbetou
Herzovou si vyslúžil titul Príkladná ľudová knižnica.
Spracoval: PaedDr. Ferenc Nyustyin

Program Oberačkových
slávností 2005

Sobota – 17.9.2005
15. 00- 16.00 Kultúrny program
- vystúpenie mažoretiek CVČ a tanečnej skupiny Magnum,
- koncert skupiny NAUTILUS
16.00 - 16.30
Ekumenická omša v katolíckom kostole pre zahraničné folklórne súbory
16.30 – 17.30 Vystúpenie folklórnych
súborov na nám. Sv. Jakuba
- Ördögborda DFS – Rumunsko
- Kaláka FS – Rumunsku
- Szarkaláb FS – Rumunsko
- MKE Pélmonostor - Slovinsko
- Tébláb DFS – Maďarsko
- Felvidék FS – Maďarsko
- Szivárvány DFS – Maďarsko
- Ritmus FS – Ukrajina
17.30 – 18.00 Oberačkový sprievod
z nám. Sv. Jakuba do športovej haly
Gymnázia s VJM
18.00 Galaprogram pri príležitosti
osláv 10. výročia založenia folklórnej
skupiny KINCSŐ v športovej hale
Gymnázia s VJM

REOPA, spol. s r.o.

»
»
»
»
»
»

Nitrianska 59, 942 01 ŠURANY
(areál bývalého starého ELITEXu)
brúsenie kľukových hriadeľov
opravy ojníc, hláv valcov a ich tlakovanie (na praskliny)
opravy ND
opravy motorov a polomotorov ZETOR, AVIA, LIAZ, IFA
a iných
predaj vložiek valcov
opravy kompresorov Orlík

Pracovníci firmy majú dlhoročné skúsenosti v oblasti renovácie a opráv.
Kontakt: tel/fax: 035/6503313,
mobil: 0905 798 457, 0908 700 841
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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

035/779 74 47
.30
6
1
0-

Dielňa:
Jazerný rad 665
946 34 Bátorové Kosihy
Ot
po vore
-pi né
7.0 :
0-1
6.3
0

7.0
k
:
e
va ént
t
i
p
Ny tfő- Dízeladagolók javítása
hé
(Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki)
Motorpal, Bosch porlasztók árusítása, ellenőrzése, cseréje
Alkatrészek árusítása
Diesel járművek diagnosztikája
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
13. 7. Jozef Doman (Čata), 19. 7. Erik Bakó (Šarovce), 29.
7. Ema Stankovičová (T. Lužany), 2. 8. Leventa Fazekaš
(Želiezovce), Nikolas Lakatoš (Želiezovce), 3. 8. Žaneta Lajsnerová (Farná), 5. 8. Karin Mészárosová (Želiezovce), 7. 8.
Klára Brusnická (Rozina), 8. 8. Dávid Kaszás (Rozina), 14.
8. Francesco Rafael (P. Vozokany), Erik Németh (Kalná n.
Hronom), 15. 8. Erik Kotlár (Farná), Lea Némethová (Sikenica), 16. 8. Marcellina Mauerová (V. Ludince), Dániel Márton
Puksa (Želiezovce)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
21. 7. Árpád Nagy (S. Hrádok) - Anita Gubíková (Želiezovce), 23. 7. Štefan Farkaš (P. Ruskov) - Zuzana Brusnická (P.
Ruskov), 27. 7. Ján Kováč (Želiezovce) - Mária Stugelová
(Želiezovce), Roland Hanzó (Svodov) - Mgr. Mgr. Juliana
Tatayová (Petržalka)

Gratulujeme - Gratulálunk
50
Pavel Balážik
Július Balog
Mária Baluchová
Ján Beník
Júlia Ďuračová
Pavel Ivan
Mária Nagyová
Štefan Pompoš
Ján Sucháč
Imrich Szabó
Alexander Šereš
Katarína Vlčková

25. 09.
13. 09.
11. 09.
03. 09.
30. 09.
14. 09.
03. 09.
19. 09.
16. 09.
26. 09.
27. 09.
15. 09.

60
Ľudovít Koncz
Mária Mészárosová

09. 09.
17. 09.

70
Pavel Mitter
Viliam Šuba
Božena Tvrdá
Zuzana Uhliarová
Marta Újhelyiová
Alžbeta Vlachyňa

20. 09.
23. 09.
23. 09.
26. 09.
24. 09.
08. 09.

80
Júlia Valentková
Estera Feješová
Anna Nagyová
Margita Nagyová
Jolana Sklačanová
Judita Valachová
Marie Zerinváryová

29. 07.
28. 09.
26. 09.
14. 09.
23. 09.
24. 09.
13. 09.

Opustili nás - Elhunytak
8. 7. Ladislav Kozák (Želiezovce, 57 r.), 10. 7. Ľudovít Juhász (Želiezovce, 61 r.), 11. 7. Júlia Petrášová (Farná, 89
r.), 14. 7. Štefan Récsei (V. Ludince, 83 r.), 17. 7. Alžbeta
Kutašová (Želiezovce, 76 r.), Serena Tóthová (Želiezovce,
73 r.), 19. 7. Estera Čengerová (M. Ludince, 90 r.), 21. 7.
Anna Banczová (Kukučínov, 73 r.), Mária Bogyová (Želiezovce, 81 r.), 25. 7. Angelika Krištofoliová (Želiezovce, 30
r.), 29. 7. Mária Kovančíková (Nýrovce, 64 r.), 30. 7. Arnošt
Pásztor (V. Ludince, 79 r.), 31. 7. Ernestína Brestovská
(Želiezovce, 85 r.), 1. 8. Michal Szeneši (P. Ruskov, 65 r.),
Ľudovít Horváth (Želiezovce, 84 r.), 6. 8. Alžbeta Šefényiová
(Želiezovce, 86 r.), 7. 8. Helena Kocóová (Farná, 81 r.), 8. 8.
Gejza Csomor (Keť, 74 r.), 11. 8. Michal Minich (Hronovce,
82 r.), 15. 8. Mária Danková (Šarovce, 82 r.), 22. 8. Helena
Puplicsová (Hronovce, 76 r.), 27. 8. Alžbeta Ozsvaldová (T.
Lužany, 84 r.), 29. 8. Jolana Tormová (Zbrojníky, 82 r.)
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KINO - MOZI

MIE

STO

September 2005

Kino dočasne nepremieta.
A mozi ideiglenesen nem üzemel.

(04-2)

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)

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
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, alebo
telefonicky na čísle 036/7711140.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Atlas sveta
(z nemeckého originálu preložila M. Hajčíková) . Od 159 Sk
Z edície Glóbus – svet, v ktorom žijeme. Základné vybavenie každého školáka od nového školského roka. Tiež Rodinný atlas sveta
a Školský atlas sveta.

Iveta Molnárová: Robo Mikla. Mládeži neprístupné
Bratislava, Motýľ 2005, 143 str., 229 Sk.

ZER

ÁT

„Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť tvoje kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
Už niet návratu ani nádeje,
len cestička k tvojmu hrobu nás
k tebe zavedie.“

Ž a l ú z i e

Rozprávková angličtina
(Z poľského originálu prel. S. Mislovičová)
Bratislava, Matys 2005, 145 str., 279 Sk
Osem klasických rozprávok (Snehulienka a iné) hravo prečítame
pomocou obrázkového a textového slovníka.

VÁ
Š IN

Poďakovanie

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

PRE

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

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a vedeniu ÚVTOS Želiezovce, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 12. júla
s naším drahým manželom, otcom, starkým,
Ľudovítom Juhászom,
ktorý nás navždy opustil dňa 10. júla vo veku 61 rokov.
Smútiaca manželka, synovia s rodinami, svokra
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek, a volt munkahely vezetőségének, akik július
12-én elkísérték utolsó útjára a drága, jó férjet, édesapát,
nagyapát
Juhász Lajost,
aki július 10-én, életének 61. évében örökre itthagyott minket. Gyászoló felesége, fiai családjaikkal és anyósa

Poďakovanie

Ďakujem všetkým za účasť a kvetinové dary, ktorými sa dňa
17. 7. 2005 snažili zmierniť náš veľký bôľ
na poslednej ceste môjho manžela
Michala Lipovského.
Margita Lipovská a synovia Milan a Vladimír s rodinami.
Köszönöm mindenkinek a részvételt és a virágokat,
amelyekkel 2005. július 17-én igyekeztek enyhíteni
fájdalmunkat férjem,
Michal Lipovský
utolsó útján.
Margita Lipovská valamint fiai, Milan és Vladimír családjaikkal

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Duba Gyula: Az emlékezés öröme és kockázata
Pozsony, Madách-Posonium 2005, 327 oldal, 229 Sk
A nemrég városunkban járt közkedvelt író legújabb műve.
Marcus Aurelius elmélkedései
210 oldal, 80 korona
Magánkiadásban megjelent, vidékünkhöz kötődő olvasmány,
Szilágyi János utószavával.
Wass Albert: Egyedül a világ ellen. Magukrahagyottak.
Románia, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 194 oldal, 169 Sk
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Negyvenöt éve városi rangban

. . . a hetvenes évek

Az 1976. október 22–23-án megtartott
parlamenti és helyhatósági választások alkalmával 47 képviselőt választottak a vnb-be.
Az elnöki tisztséget Michal Lipovský töltötte
be, az alelnök Nyustyin Ferenc, a titkár pedig
Mária Kišďurková lett. A városi tanács 11
tagú volt, 7 állandó bizottság kezdte meg
működését, a városi hivatalban 3 szakosztály
létesült: közigazgatási, pénzügyi és építésügyi-kereskedelmi.
A lakosság száma ebben az évtizedben
elérte a hatezret. A krónikás feljegyzése szerint 1975. augusztus 29-én a város lakosainak
száma 6000 lett. A hatezredik lakos Kálnay
Gabriella pedagógus volt, aki a Komenský u.
7. szám alatt szerzett állandó lakhelyet. Mivel
1976-tól Szódó közigazgatásilag ide tartozott,
a lakosság lélekszáma további 544-gyel nőtt,
és elérte a 6595 főt.
Az 1971–76-os választási időszak
kezdetétől a város életében még intenzívebb
fejlődés tapasztalhatunk. A lakosok számának növekedésével arányosan bővülnek a
munkalehetőségek. A tolmácsi Szlovák Energetikai Gépgyár (SES) egy fióküzem építését
kezdte meg itt 1974-ben, amelyben kezdetben
60 alkalmazott kapott munkalehetőséget. A
gépgyár zselízi üzemrészlegének 1977. január
17-én helyezték le az alapkövét. A 377 milliós
beruházás befejezése után 860 alkalmazottja
lett az üzemnek. Jelentős költségráfordítást
igényelt (40 millió) a nagykapacitású szőlőfeldolgozó és borpalackozó üzem, amelyben
1976. szeptember 16-án megkezdődött a
termelés 15 alkalmazottal. Vezetőjük Imrich
Biric volt.

Az utcák és a közutak állapotának javítása
szükségszerűvé vált. Ezzel szorosan összefüggött a vízvezeték- és csatornahálózat építése. Nagy szükség volt a vízvezetékre, mert
a város kútjainak nagy százaléka egészségre
káros vizet tartalmazott. A munkálatokra 60
millió koronát irányoztak elő. Az építkezés
üteme lassú volt, hat évig tartott, és a tervezettnél rövidebb szakaszon épült meg a csatornahálózat.
Az új munkalehetőségek megteremtése
mellett intenzíven folyt a lakásépítés. Ebben az
évtizedben adták át rendeltetésének a városközpontban levő két toronyházat (120 lakással) és
további 250 lakást. A lakások legnagyobb része
állami, szövetkezeti és üzemi volt. A családi
házak építése is folytatódott, tíz év alatt 214
család költözhetett saját házába.
A mezőgazdaság területén, amely mindig
Zselíz egyik legfőbb termelési ágazata volt, a
terméshozam növelésére fordították a legnagyobb figyelmet. Összevonták a mezőgazdasági
üzemeket (a földműves-szövetkezeteket). Így
1974. január 1-jével három földműves-szövetkezetet – a szódóit, a mikolait és a zselízit
– új, Garam-menti Szövetkezet név alatt egyesítették. Két év múlva a tergenyei–peszeki
szövetkezetet is hozzá csatolták. A taglétszám
711-re emelkedett, és 3329 hektár mezőgazdasági területen gazdálkodtak. A gabonafélék
hozama meghaladta a 45 q-ás átlagot. Az állattenyésztésben az 1972–73. évi száj- és körömfájás súlyos károkat okozott. (A Zselízi Állami
Gazdaságban 7,6 millió korona volt a kár.)
Az egészségügyi ellátás jelentős változásokon ment keresztül. Újabb egészségügyi

Érdekes kiállításnak
ad otthont a Városi Könyvtár galériaterme ezekben a hetekben. A második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett, A második világháború és a holocaust című kiállításon gazdag képanyag, egykori dokumentumok, személyes levelek, katonai felszerelés, használati
tárgyak mutatják be a kor és Zselíz
sajátos hangulatát. Közismert és
kevésbé ismert képeket láthatunk a
világégés okozta pusztításról, a front
átvonulásáról és a korabeli társadalom életéről. Emellett különböző hivatalos dokumentumok, okmányok
segítik a szemlélődőt abban, hogy
meg- ismerje a kor jellegzetességeit,
a lakosság gondjait. Külön fejezet
mutatja be a zsidó közösség életét
városunkban, a zsidóüldözés és a
holocaust szörnyűségeiről tanúskodnak a rendeletek valódi példányai.
A kiállítás, amelynek anyagát
Nagysalló község, Farkas István,
Kanyuk József, Pavel Polka és Štefan Šebo kölcsönözte a könyvtárnak, szeptemberben még megtekinthető. A kiállítást mindazok
figyelmébe ajánljuk, akik érdeklődnek városunk történelme iránt, akik átélték a szörnyűségeket,
s emlékezni térnek be, s azoknak is, akik csupán hallottak arról, mi történt a múlt század 30-as és
40-es éveiben Zselízen, de tudnak tenni azért, hogy hasonló pusztítás soha többé ne ismétlődjön
meg.
(ik)

körzetek alakultak, és javult az járóbeteg-ellátás is. A zselízi kórházban 1976-ban 5373
személyt ápoltak, 598 gyermek született és 84
volt a halottak száma. A gyógyítást 54 orvos
és 350 egészségügyi és egyéb alkalmazott
biztosította. 1979. április 2-án adták át rendeltetésének az új rendelőintézetet, amely 6,6
millió korona ráfordítással épült. Az orvosi
ellátás április 23-án kezdődött meg 20 szakorvosi rendelőben.
A város kulturális életét főleg a helyi
kultúrház munkaközössége irányította és
szervezte Tóth Károly igazgató vezetésével.
Évente számtalan rendezvény szerveztek,
amelyeket nemcsak a város lakosai, hanem
a környékbeliek is szívesen látogattak. A leg-jelentősebb kulturális rendezvény az ötvenes
évek közepétől a Csemadok Központi Bizottsága által szervezett dal- és táncünnepély,
illetve a csehszlovákiai magyar dolgozók
országos népművészeti fesztiválja volt, amelyet 1980-ban már 25. alkalommal rendeztek
meg. Évente a Schubert-parkban találkoztak a
hazai magyar népművészeti együttesek, hogy
dalban, táncban és játékos népszokásokban
idézzék fel a múltat, őrizzék a népi hagyományokat. Így Zselíz a felvidéki magyarság találkahelye lett. Kár, hogy mindez a 90-es éve
elején megszűnt (1994-ben). A városi könyvtár állománya egyre gyarapodott, 1975-ben
már 18 000 könyvvel rendelkezett. A Herz
Erzsébet által irányított kollektíva elnyerte a
Példás Népkönyvtár elismerő címet.
(folytatás a következő számaban)
Feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc

Zselíz-Belváros Területi
Bizottságának felhívása
Szeptember 15-ig városunk
lakosai (Zselíz-Belváros) benevezkezhetnek a legszebb lakókörnyezetért kiírt versenybe.
A versenyt a területi bizottság
a képviselők és a polgármester
részvételével megtartott októberi
nyilvános ülésén értékelik ki.
Az Érsekújvári Regionális Művelődési
Központ és a Csemadok érsekújvári
alapszervezete bemutatja
az Érsekújvári Rockszínpad előadásában
a
MÁRIA EVANGÉLIUMA
c. rockoperát
Színhely: zselízi labdarúgó-stadion
Időpont: 2005. szeptember 10., 20.00 óra
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.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN:
MAGYARORSZÁG: – Minőségbiztosító
(autógyártási technikus, fémipari alkatrészgyártás); CNC-marós; Beszerző; Üzletkötő;
Szállítmányozó, közlekedésmérnök vagy
közgazdász csoportvezető (angol). – Az
EU–csat- lakozást követően többféle munkahelyre várnak szlovákiai munkaerőt: mindenféle szak- és betanított munkalehetőségek
különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás és munkaadó-keresés. SZLOVÉNIA:
- aug/szept. kőműves-brigád egy parasztház
felújítására. - ANGOL ÉS NÉMET NYELVTERÜLET: Londonba fröccsöntő szerszámkészítő, üzemgépész; Írországba, Németországba bébiszitterek, házvezetőnők, farm-munkások; darukezelő és hegesztő (141TBW
W11, 141TBW HL045 D048 135P T14PA),
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: Forgalmazás céljából olyan gépgyártó
cégekkel keresi a kapcsolatot Szlovákiában
magyar vállalkozás, melyek Pellet előállítására alkalmas berendezéseket, technológiákat
gyártanak.– Cseh cég vásárolna: 300 t 9-12
cm-es, 150 t 9-6 cm-es uborkát 25 kg-os
kiszerelésekben és körülbelül 100 t szilvát.
– Lengyel cég vásárolna sürgősen 800 t piros
paradicsompaprikát vastag velővel és 220 t
hagyományos piros paprikát. Küldjék meg
mielőbb a paprika méretét, árát és kiszerelését,
csomagolási mód- ját. Szükség van 20-20 db
mintára a termékekből. – Magyar cég panirozott aprított hagymakarika (breaded battered
onion ring) gyártó sort vásárolna. Tervezett
gyártási mennyiség 1 t/nap. A terméket természetesen elő kell sütni és mélyfagyasztani, de fagyasztás nélkül is megfelelő lehet,
mert a gyártósor nagy valószinűséggel egy
hűtőházhoz települne. – Asztalszerű hidraulikus emelőszerkezetet gyártatna francia cég.
– Magyar vállalkozás kiváló minőségben
gyártott termékeit ajánlja: tartósítószerek: borkén, nátrium-benzonát, citromsav, borkősav,
timsó, kalcium-klorid. – Borászati segédanyagok: deriton, bentolit, borkén, tükrös derítő,
kálium-szorbát, kénlap, flor-stop. – „Septi-

fos“ lefolyótisztító termékcsalád, mely nem
tartalmaz vegyianyagot és az emésztőgödrök
ülepítését, szagtalanítását, valamint mosdó,
WC-berendezések, kádak lefolyók tisztítását
segíti elő. – Gyógyító ásványokból és növényekből készült termékek, melyek a szervezet
regenerálódását segítik elő, emésztést fokozó,
vérkeringést javító, nyugtató hatású fürdősócsalád, valamint többféle változatban, gyógynövények és ásványi anyagok keverékéből
készült fürdőfilterek, gyógyhatású fürdőiszapok. 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.
/F 0036/96/413688;
Kapcsolatfelvétel:
517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ;
www.fmmc.hu

Zselízi visszaemlékezések

Obsitos – a kiszolgált katona
Nemrég utoljára vnultak be fiatalok
a kötelező katonai szolgálatra, amelynek
letöltése után megszűnik a kötelező jelleg. Legtöbben még emlékszünk rá, hogy
két évig tartott a katonai
szolgálat. Volt olyan időszak is, amikor elődeink
12 évig szolgáltak a
hadseregben, amíg megkapták a hivatalos elbocsátólevelet, az obsitot. A
Révai-lexikon szerint „a
12 éves szolgálatot letöltött katona elbocsátó-levelet (németül abschied)
kapott a seregtől. Ez az
irat díszes kivitelezésű
volt, gyakran a katona
fényképével
ellátva“.
Nyáron kezembe került
egy ilyen, csaknem 100
éves irat, amelyet Léván,
1910. december 31-én
adtak ki az 1868-ban született Varga Dániel zselízi lakosnak. Az iratban szerepel
tulajdonosának vallása, rangja, családi
állapota, civil foglalkozása és természetesen igazolás arról, hogy az illető a 14.
császári és királyi ezrednél 12 évet és 3
hónapot szolgált le. Megjegyzendő, hogy
a 19. században a monarchiának 63 gya-

logos ezrede volt, békeidőben a hadseregben 50, háborús években 90 ezer katona
szolgált.
Dani bácsira jómagam is emlék-

szem még gyermekkoromból, hiszen az
1960-as évek elején halt meg. Akkoriban
hihetetlen mesének hatott, amikor Dani
bácsi arra emlékezett, hogy katonaként
a komáromi erődben személyesen látta az
öreg Görgey Artúr tábornokot, az 184849-es szabadságharc résztvevőjét. Persze
hozzátette, hogy a veteránt visegrádi

otthonából úgy szállították a komáromi
katonai bemutatóra, ahol egy átalakított
karosszékben nézte végig a parádét. Az
összegyűlt katonákat remegő kézzel és
elcsukló hangon köszöntötte. Így történt
1910-ben is, volt polgártársunk részvételével. Az idős Varga úr apjáról is mesélt,
akit szintén Dánielnek hívtak, 1828-ban
született, és részt vett a szabadságharcban. Ott volt a világosi fegyverletételnél,
erről a Széchenyi-levéltárban található
egyik írásos dokumentum is említést tesz.
Bár egyszerű közkatonaként, viszont
életben maradva és sértetlenül tért haza.
A mai posta közelében lakott. Sok zselízi ezt az utcát a vágóhíd felé még ma is
Dani-parnak nevezi. Ezzel párhuzamosan
vezetett a Kenessey-part, amelyet az akkori helyi körzeti orvosról neveztek el.
Erről eszembe jut a kérdés, hogy az utcák
megnevezésénél nem volna-e érdemes
visszatérni az egykori megnevezésekhez,
vagy legalább a tervezett zselízi múzeum
számára elkészíteni az egykori emlékezetes helyek térképét a város és környékének utcái, majorjai, parcellái és területei
egykori megnevezéseivel. Ehhez addig
kellene hozzálátni, amíg élnek a régi idők
tanúi, illetve amíg fel lehet lelni korabeli
dokumentumokat. Pavel Polka
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San Francisco utcáin…futottam a maratont
Egy hosszabb kitérő volt számomra
San Francisco. New Yorkból repültem át a
nyugati partra kb. 6 óra alatt. Lexikonból
azt lehet megtudni róla, hogy ma az USA
egyik nagy városa. A helyet először 1776-ban
említik hivatalos okmányokban, amikor ferences misszionáriusok telephelye épült itt.
Az 1820-as évektől Mexikóhoz
tartozik, 1846-tól az Egyesült
Államok része. 1848-ban tört
ki az „aranyláz”, 1850-től már
város, 1869-ben megépítik a
transzamerikai vasutat, 1906-ban
az eddig legnagyobb pusztítást
végző földrengés 25000 épületét
tette tönkre. 1945. április 25-én
50 állam képviselője itt írta alá
az Egyesült Nemzetek Szervezete
alapító oklevelét. Többek közt
négy egyeteme, három repülőtere
és két, az 1930-as években épült
hídja van. 2005. július 31-én itt
rendezték meg a San Francisco
Marathon elnevezésű versenyt.
Pénteken reggel indultam egy
Boeing 757-es repülőgéppel a J. F. Kennedy
repülőtérről. Hét óra előtt „checkingelek”
(ellenőriztetem jegyemet). Egy járat a 24-es
kijárttól most indul, és még van hely. Még
egy jegy-, személyazonosság- és biztonsági
ellenőrzés (mindent fémdetektorral vizsgálnak, mindent ki kell rakni a zsebekből, a cipőt
levenni…) s futás…
A mobilis, harmonika alakú folyosó előtt
elveszik a jegyemet, adnak egy beszállókártyát (boarding card), s azután már csak
nem egész 100 m a gépig. Mosolyogva vár az
egyik légikisasszony, tudják, hogy jövök. Már
csak rám vártak. 7 órakor indulunk.

Július végén iskolai sakkversenyeket tartottak a helyi alapiskolákban.
A részletes eredményekről szlovák nyelvű írásunkban tájékoztatunk.
Augusztusban taggyűlésen vettek
részt a sakk-klub tagjai. A bevezető beszámolók után, amelyek a csapatok tavalyi szereplését értékelték, a vezetőség
értesítette a játékosokat az új, európai
formátumú FIDE-igazolványok bevezetéséről és a csapatok új összeállításáról.
A B csapatban változás történt a csapatkapitány posztján, Nagy Árpád helyett
Kuruc Štefan lett a második gárda vezetője. Néhány játékosnak sajnos meg
kellett szüntetni a tagságát – részben,
mivel többen külföldön dolgoznak, részben néhányan maguktól kérték pénzügyi
okok miatt. E tájékoztatás heves vitát
váltott ki, amely végül a vezetőség iránti
bizalmi szavazásba torkollott. A jelenlegi vezetőség továbbra is élvezi a tagok
többségének bizalmát. MJ

A repülőtéri 21 fok 5000 m magasban 4
fokra csappan, 10 km magasságban pedig –40
és –50 fok között van. Sebességünk óránként
800 km körül van – nagyban függ az ellenszéltől. Mivel ez egy belföldi járat, enni nem
adnak, de sok minden vásárolható – szendvics
6 dollár, párolt csirke rizzsel 8, egy palack

Amstel vagy Heineken (3,5 dl) 5, a hazai Miller sör 4, egy pohár bor 5, pezsgő 6, tömény
szesz 5 dollár. A magasból házsorok, nagyobb
utak, stadionok, tavak jól kivehetők, de az
autókból már csak a nagyobbak láthatóak, s
azok is főleg a világos színűek.
Az előttem levő ülés hátuljában érintésre
működésbe lépő képernyő van – lehet tévézni. Az utas 24 csatorna kínálatából válogathat,
zenét hallgathat fejhallgatóján, klippeket
nézhet, szinte minden stílusból 10-15-öt,
videójátékokkal múlathatja az időt bárki, aki
készpénzzel vagy kártyával fizet – egy film pl.
5 dollár. Egy csatorna – persze nem pénzdíjas

– térképek segítségével tájékoztatást nyújt
az éppen folyó utazásunkról: hol, milyen
magasan szállunk, mekkora a sebességünk,
hány fokos a kinti levegő hőmérséklete stb.
Az adatok hozzáférhetőek lábban, mérföldben, Fahrenheitben, mert az USA-ban ezek
használatosak a gallonnal, a fonttal és a többi,
számunkra különös mértékegységekkel
együtt.
Repülünk nyugatnak – Pennsylvania,
Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa,
Nebraska, Colorado… fölött. A mértanilag
pontosan megrajzolt úthálózatot (északdél, kelet-nyugat) csak itt-ott tarkítja egy
ferdén futó út. Nebraskában zölt köröket
látunk magunk alatt: öntöző-berendezések
dolgoznak. Denvertől északra, Colorado
államban elértük a Rocky Mountains
hegységet. A hegyoldalakon zöld erdők
sötétlenek, de a sziklás, kopár gerinceket
nyáron is hó födi. Kelet felől érkezünk
Utah fölé, mely holdbéli tájra emlékeztető
szürkés-barnás-vöröses kövek és homok
látványával fogad. Itt még utakat is alig
látunk, nemhogy egyéb emberi létesítményeket. Nevada felé még kietlenebb az alattunk
elmaradó táj - ez a sivatag. A kiszáradt tavak
sótól fehérlő foltjai „tarkítják“ a képet. Egy- két
zöld kör jelzi, hogy itt is élnek emberek. Az élő
természet, bokrok, magányos fák alakjában
viaskodik itt az élettelennel. Sierra Nevada után
már California következik. A hegycsúcsokon
ismét havat látok. (folytatás a következő számban)
Dulai Ferenc

LABDARÚGÁS
A csapat
Želiezovce - Kalná
Čajkov - Želiezovce
Želiezovce - N. Zámky B
Bánov - Želiezovce
Želiezvce - Jur n. Hronom
Ifjúsági csapat
Šahy - Želiezovce
Želiezovce - Hurbanovo
Šurany - Želiezovce
Želiezovce - D. Streda B

0:3k
3:0
1:7, Sojáb
3:1, M. Gubík
1:4, Swarcz
3:0
1:6, Forró
4:0
3:1, J. Tóth 2,
Forró

Diákcsapat - felső kategória
Želiezovce - Šurany
1:1, Hegedűs
Tvrdošovce - Želiezovce
7:0, Horňák 2,
Farkas, Németh, Szabó, Keil, Duchoň
Želiezovce - N. Zámky B
4:0, Hegedűs,
Farkas, Rotík, Horňák
Diákcsapat - alsó kategória
Želiezovce - Šurany
1:4, Téglás
Tvrdošovce - Želiezovce
3:0
Želiezovce - N. Zámky B
6:2, Herceg 2,
Téglás, Romada, Juhász, Neznánszky
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A Kincső idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját
Aki figyelemmel kíséri a zselízi történéseket, valószínűleg felsóhajt az írás címét
olvasván. Igen, ilyen gyorsan repül az idő…
Tíz évvel ezelőtt, 1995 őszén egy nyilvános
rendezvényen, a kultúrházban hallhattunk hivatalosan egy néptánccsoport létrehozásának
ötletéről, majd megalakult a Tiszta Forrás
Alapítvány, s röpke egy évtized múltán itthon
és külföldön is kiváló csoportként tisztelik a
zselízieket, akik nem győznek eleget tenni a
rengeteg meghívásnak. A Kincsőnek az elmúlt
10 évben 238 fellépése volt, s ebből az első
évet leszámíthatjuk, hiszen eddig tartott az első
koreográfia betanulása. Idén a csoport a város
polgármesterének díját kapta meg Zselíz méltó
képviseletéért. Juhász Sándor, a fenntartó Tiszta Forrás Alap képviselője és a tánccsoportok
vezetője lapunknak elmondta, hogy e kitüntetés büszkeséggel tölti el az egész együttest,
amely fáradhatatlanul terjeszti városunk jó
hírét, majd beszámolt az utóbbi időben történt
fellépésekről és a szeptemberi nagyszabású
jubileumi rendezvény előkészületeiről.
–Április végén Sepsiszentgyörgybe kaptunk meghívást a Szentgyörgyi Napok keretében rendezett, nemzetközi részvételű Égtájak
fesztiválra. Egy héttel ezután a testvércsoportunk, a Tébláb tánccsoport által rendezett
fesztiválon vendégszerepeltünk Budapesten.
E fesztivál keretében felléptünk a szentendrei
skanzenben is. Ezután Szamosújváron, a
Kaláka fesztiválon szerepelt a Kincső. Május 21–22-én a kőbányai szabadidőközpont
rendezésében nemzetközi gyermekfesztiválon
vettünk részt. Közben, május 22-én egy igen
rangos esemény résztvevői voltunk: a Nemzeti

Múzeum rendezésében a Múzeumok Majálisán
szerepeltünk. Itt a kb. 100 intézmény között a
határon túli magyar múzeumok is képviseltették magukat, a Kincső pedig a komáromi Duna
Menti Múzeum meghívásának eleget téve adott
egy kb. fél órás műsort a Múzeumkertben. Ezeken a rendezvényeken a „nagyok” szerepeltek,
hiszen nemrég volt nemzedékváltás, az Apró
Kincső tagjai közül többen átléptek a Kincsőbe, a „kicsik” közé pedig új tagok érkeztek,
akik először a városi napokon mutatkoztak
be a nagyközönségnek. Időközben zenészeink
– Cserba Denisza, ifj. Juhász Sándor és Gubík
Stella – újabb sikeres vizsgát tettek az Óbudai
Népzenei Iskolában. Május végén a budapesti
főpolgármesteri hivatal meghívására egy gyermekotthon átadásán szerepeltünk. Közben
3 új koreográfiával készülünk, amellyel itthon
a jubileumi fellépésen mutatkozunk be, igaz,
előtte külföldön bemutatjuk őket. Nyáron
népművészeti tábort rendeztünk a Baglyos Ház
Polgári Társulás támogatásával, amelybe az
egész járás területéről jelentkeztek érdeklődők,
sőt, magyarországi vendégeket is fogadtunk.
Június végén a Vendégségben Budapesten elnevezésű rendezvény résztvevői voltunk, majd
Barton és Csicsón léptünk fel. Augusztusban
egy megtisztelő meghívásnak tettünk eleget,
Kapolcson a Művészetek Völgyében szerepeltünk. Ezután egy fesztiválon szerepeltünk
Pozsonyban, a derecskei verbunktalálkozón
léptünk fel, majd Balánbányán vendégeskedtünk. Szeptemberben 15-től 17-ig tartjuk a
jubileumi rendezvényt, amelynek első napján
egy kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők,
majd egy gálaműsor következik, amelyen csak

a Kincső és az Apró Kincső volt és jelenlegi
tagjai lépnek fel, de színpadra lép a Pengőzenekar, a Gereben zenekar óbudai tanáraikkal megerősítve, a Kóborzengő zenekar, és
meglepetésként a KSZCS – a „Kincsős Szülők
Csapata” is. Az ezt követő napokban vendégeink lesznek: a budapesti Tébláb, a bátaszéki
Felvidék, a derecskei Szivárvány, az erdélyi
Ördögborda Balánbányáról, a szomosújvári
Kaláka és a kolozsvári Szarkaláb, a horvátországi Pélmonostor az azonos nevű községből,
Kárpátaljáról a Ritmus táncegyüttes és a hazai
Ifjú Szívek, akik hosszú ideje szakmai segítséget nyújtanak nekünk. Másnap e csapatok
a környékbeli városokban szerepelnek, majd
este a Muzsikás együttes és Sebestyén Márta
ad koncertet Zselízen. Este táncházakban szórakoznak majd vendégeink. Szeptember 17-én
este a gálaműsorban a vendégek köszöntik a
Kincsőt, majd vasárnap a szüreti ünnepség keretében felvonulás és egy rövid program várja
az érdeklődő nagyközönséget a főtéren.
Juhász Sándor szerint a rendezvény anyagi
viszonylatai még nem teljesen tisztázottak,
számos helyre nyújtottak be pályázatot, és
egyelőre csupán a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatását vehetik
biztosra, és azt, hogy 4 pályázatukat már elutasították. A városhoz is nyújtottak be kérvényt
50 ezer koronás támogatásra, egyelőre még
az önkormányzattól sem kaptak választ, de
bizakodnak, hogy a júniusban kapott erkölcsi
elismerés mellett a város vezetősége anyagilag
is támogatja az évtizedes jubileum méltó megünneplését.
(ik)

A Tiszta Forrás Alap jubileumi műsora
14.00

16.00
17.00
19.00

21.00

2005. szeptember 15., csütörtök
Testvércsoportjaink fogadása, érkeznek:
Erdélyből: Ördögborda NTE, Balánbánya, Kaláka NTE,
Szamosújvár, Szarkaláb NTE, Kolozsvár,
Magyarországról: Szivárvány NTE – Derecske, Tébláb
NTE, Budapest, Felvidék NTE, Bátaszék
Horvátországból: Ifjúsági NTE, Pélmonostor
Szlovákiából: Ifjú Szívek MTE, Pozsony
A viszontlátás pillanatai – kiállítás az elmúlt tíz év értékkosarából. A kiállítás védnöke és megnyitója JUDr. Nagy
Géza, Zselíz város polgármestere.
Az emlékezet percei – Dr. Jancsó Anna néprajzkutató
előadása az Alsó-Garammente népi és kulturális értékeiről
„Vissza a gyökerekhez” címmel
A megmutatkozás órái – néptáncegyütteseink bemutatkozása: Iciri-piciri Gyermek, Apró Kincső Utánpótlás-, Kincső
Ifjúsági Néptáncegyüttesek, valamint az Elsők Csapata (volt
táncosok szereplése) a KSZCS (Kincsős Szülők Csapata)
Táncház, heje-huja a Kóborzengővel

2005. szeptember 16., péntek
10.00–17.00 – Kirajzás: Vendégcsoportjaink tájolása Nyitra megyében
A hozott értékek bemutatása: fellépések, táncházak a megye településein. A nap védnöke Fehér Miklós, Nyitra megye alelnöke.
19.00
Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes műsora
Helyszín: Zselízi Sportcsarnok. Belépődíj: 100,-Sk
21.00
Táncház – Zenekarok Találkozója

11.00
14.00

16.30
17.00

18.00

21.00

2005. szeptember 17., szombat
Értékleltár Zselízen, városnézés
Idegenvezető: RNDr. Horváth Géza
Kirakodóvásár és Élő Mesterségek Műhelye: az érsekújvári Regionális Művelődési Központ kézműves mestereinek
játszóháza gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt: gyöngyfűzés- és szövés, gyékény és csuhé, üvegfestés, dekupázs
(szalvétatechnika textilre, cserépre és fára)
Helyszín: Szent Jakab tér
Istentisztelet a zselízi református-, illetve szentmise a Szt.
Jakab-templomban
Népviseleti parádé Zselíz főutcáján, menettánc, felvonulás
a meghívott művészeti
csoportok közreműködésével a Szent Jakab
tértől a városi sportcsarnokig
„Három éjjel, három
nap…” c. nemzetközi
gálaműsor résztvevői
– a testvércsoportok
köszöntik Zselíz városát
s a jubiláló Kincső Néptáncegyüttest.
Táncház, össznépi viga
dalom

A rendezvény legrangosabb résztvevője Sebestyén Márta lesz
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Egy hét csodák között

A zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium
20 diákja július 9–16. között ismét tábort
ütött Kovácspatakon. A gyerekek örömmel
vették birtokukba a lekéri kórház üdülőjét, a
tavalyi évhez hasonlóan ott került sor a matematika–fizika tehetséggondozó táborra. A
jutalomtáborozáson azok a tanulók vehettek
részt, akik a tanév során sikeresen szerepeltek a különbözõ matematikai versenyeken.
A matematikafoglalkozásokat Mgr. Horváth
Kinga, Kovács Zoltán és Kuczmann Erika, a
fizikafoglalkozásokat RNDr. Kuczmann Imre
és Šoóky Krisztián tartották. A szállás költségét a Pázmány Péter Alapítvány fedezte.
Nincs olyan tanár, aki azt mondaná, hogy
az aktuális évfolyam tananyagára elég óraszámot biztosítanának számára. De a nyolcéves
gimnáziumi osztályokban általában olyan
gyerekek gyűlnek össze, akik többet akarnak
kihozni magukból, igyekvőek. Amellett, hogy
angoltagozatos osztályba járnak, a matematikaversenyeken is nem egyszer megelőzik
társaikat.
Természetesen a tehetséggondozásra itt
is több idő kell. Erre nagyon alkalmas a heti
2 órás matematika szakkör, ahol alkotóképességet fejlesztő, gondolkodtató, szórakoztató és
persze nem utolsósorban versenyfeladatokat
oldanak a gyerekek. Ezen kívül tanítás után
minden szabad percet kihasználunk, hogy
legtehetségesebb tanítványaink még jobban
megismerhessék azt a csodálatos világot, amit
úgy hívnak: matematika.
A matematika által „megfertőzöttek”
számára külön csemege volt az idei tábor.
A délelőtti 2x80 perces foglalkozásokon tudománytörténeti érdekességekről hallhattak,
kockát fontak, hajtogattak, megismerték a
Möbius-szalag tulajdonságait, kifordított
kúpot, kétirányú kockát, zsebtetraédert, oktaédert készítettek, kombinatorikai, logikai
képességfejlesztő feladatokat és versenypéldákat oldottak, matematikai játékokat játszottak.
A nagyobbak ezen kívül figurális számokkal,

KÖNYVAJÁNLÓ

aranymetszéssel és érettségi szintű felada- senyen Kecskeméten. Kovács Zoltán tanár úr
tokkal foglalkoztak. Délutánonként ill. este húsz év óta gyűjti a természetes anyagokból
különféle egyéni és csapatversenyeket, vetél- készített ill. saját fejlesztésű logikai, matemakedőket rendeztünk, ahol bizony szükség volt tikai, ügyességi, művészeti jellegű játékokat.
a jó logikára. Ilyenek voltak a tangramverseny, Diákjaink is játszhattak ezekkel a játékokIQ-kvíz, fizikai–kémiai
vetélkedő,
természettudományi
vetélkedő,
sakkverseny, abalone-,
dáma-, amőbaverseny.
A táborozók kíváncsian várták Kovács
Zoltán foglalkozásait. A
magyarországi matematikatanár-továbbképzéseken, rendezvényeken
részt vevő kollégák vagy
Abacus-olvasók
előtt
ismerősen cseng ennek
a csodabogárnak a neve.
Kovács Zoltán több
nyelven beszélő matematika–fizika–ábrázoló Hogy lehetne másképpen? Gyorsabban, gyorsabban!
geometria szakos tanár. A
kal, melyek gyökere többnyire „alapmű” a
tudomány népszerűsítését olyanoktól tanulta, szakirodalomban, mint pl.: Dürer mágikus
mint pl. Péter Rózsa, Varga Tamás. Tankönyv- négyzete színekkel, Euler 36 tiszt problémája,
író, évtizedekig a Budai Tanítóképzőben Hanoi tornyai, MacMahon színezett négyzetanított főiskolai docensként. Játék-Tanszer tei, a holland tökéletes négyzet, súlypontos
Stúdiót alapított. Gyűjteményével, melyről a trükkök. Másfél nap alatt mintegy 20-féle
sajtó többször is beszámolt, számos magyaror- játékkal ismerkedtek meg a gyerekek, köztük
szági és külföldi rendezvényen vett részt: pal- a hexasakkal és a go játékkal. Búcsúzóul „Zoli
lanzai, orleansi, toulouse-i, lisszaboni, berlini, bácsi” bemutatót tartott a minimálfelületekről,
koppenhágai matematika-tanítási kongresszu- a kísérleteket a tábor apraja-nagyja tátott szájson. Munkásságáért a BNV-n Invenció-díjat jal nézte. Az utolsó nap estéjét a versenyek
kapott, a Hungarodidact kiállításon oklevél- kiértékelése és tábortűz zárta.
lel jutalmazták, TIT-munkájáért miniszteri
Szeretném megköszönni a tábor összes
dicséretet kapott. Nyugdíjasként még mindig résztvevőjének a munkáját, Csenger Tibor
fiatalos lendülettel dolgozik, az Abacus folyó- mérnök úrnak a csomagok szállítását, a kedves
irat Barkács-matek c. rovatát vezeti. 1990 óta szülőknek és a Mánya üzletnek a szép ajándérendszeresen látogatja a határon túli magyar kokat és a támogatást.
iskolákat, Galántán és Nyitrán is járt már.
Reméljük, tehetséges diákjaink részére a jöKuczmann László primós ismerősként vőben is hasonlóan sikeres tehetséggondozó
üdvözölte, hiszen márciusban mindketten részt tábort rendezhetünk.
vettek a Zrínyi Ilona országos matematikaverKuczmann Erika, a tábor szervezője

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
A regény 1942-ben jelent meg, amikor már javában dúlt a második világháború,
és az emberekből a nemes érzések – szerelem, barátság, hűség – kezdtek véglegesen
kihalni. A regény témája a mai kor emberének is idegen lehet egy picit.
Ez a mű a barátság regénye. A barátságé, amely „szigorú emberi törvény. A régi
világban ez volt a legerősebb törvény, erre épültek fel nagy műveltségek jogrendszerei. A barátot meg lehetett ölni, de a barátságot, amely gyerekkorban szövődött két
ember között, talán még a halál sem öli meg.”
Két barát, Konrád és Henrik évtizedek után újra találkozik és végigbeszélgetik az
éjszakát. A beszélgetés elénk tárja 41 év gyötrelmeit, a megválaszolatlan kérdéseket,
a kor hagyományait, erkölcsi értékeit. Egyikük annak idején elárulta: majdnem megölte barátját, elcsábította feleségét, tönkretette életét. 41 év után mégis szükségük
volt a találkozásra, erősek maradtak mindketten, a viszontlátás reménye erősítette
őket. Az elárult barát feleletet várt néhány kérdésre, de a legfontosabbra nem kapott
választ, hiszen némán is tudták mindketten a feleletet. Mire a gyertyák csonkig égnek, a két barát kézfogással búcsúzik egymástól, most már örökre.
Az indulatoktól feszülő regénynek hatalmas ereje van, rég elfeledett érzéseket
szabadít fel az olvasóban, fakuló emlékeket varázsol színessé. Ajánlom a regényt
mindazoknak, akik vágynak az olvasás igazi élményére, a nosztalgikus hangulat
felidézésére.
L. Zs.

JÓ VOLT A MATEKTÁBOR
Aki azt hinné, hogy a gyerekek a
matektáborban csak példákat oldanak, téved.
A foglalkozásokon és vetélkedőkön kívül volt
számháború, rajz-, viccmesélőverseny, gyalogtúrát tettünk Helembára, akadályversenyen vettünk részt, véget nem érő kártyacsaták folytak.
Szabadidőnkben röplabdáztunk, tollasoztunk,
monopoliztunk, a fiúk fociztak. Nagy sikere
volt Keszegh Ágnes, a karvai Szakközépiskola
tanára kézműves foglalkozásának, kinek vezetésével csuhéból mindenféle állatokat, karácsonyfadíszeket készítettünk. Az éjszakai kemény
bátorságpróbát 15 diák és 3 tanár állta ki (még
verset is kellett írni az Erdő Szelleméhez), jutalmuk a két anyuka, Csenger Mária és Tóth Mária által főzött finom kakaó és csoki volt. Minden
versenyért kaptunk valami finomságot. Kovács
Zoltán tanár úr a bőröndjéből sok érdekes játékot varázsolt elő, foglalkozásai is tetszettek,
még pénzt is lehetett tőle nyerni, örülünk, hogy
eljött hozzánk. Hálásan köszönjük tanárainknak, Csenger és Tóth anyukának egész heti
áldozatos munkáját. Remélem, jövőre is lesz
tábor, mert én megyek!
Fóthy Noémi tertiás tanuló
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A turisták éjjelre is maradhatnak
Hosszú ideje okoz gondot városunkban
a megfelelő szálláshelyek biztosítása, hiszen
az erre hivatott egykori szálloda ma üzlet- és
irodaközpontként üzemel, és egyéb, alternatív
szálláslehetőségek viszonylatában nagyon
szűk a kínálat. A Zselízre több napra érkező
látogatók ezért a múltban is inkább a környéken rendelkezésre álló szálláslehetőségeket
részesítették előnyben, mintsem hogy a helyi
szűkös kínálatból választottak volna alacsonyabb színvonalú szobát. Néhány éve az egyik
csárdában nyílik lehetőség komfortosabb
elszállásolásra, viszont minimális kapacitással. Tudjuk, ilyen szolgáltatások hiányában
nemigen számíthat bárki is városunkban
arra, hogy számottevő idegenforgalmat
bonyolítson, s ezáltal jelentős bevételi
lehetőségektől esnek el vállalkozóink.
A piac e szegletében észlelt hiányosság pótlása vezérelte az egyik helyi vállalkozó, Grosz Gábor igyekezetét, amikor a tavaly átadott Bowling sportközpont emeletén idén nyáron berendezte
az Eden Panziót. A benti és szabadtéri
sportlehetőségeket kínáló földszinti bárhoz tehát egy új, ilyen terjedelemben és
színvonalon mindeddig hiányzó szolgáltatás társult. A panzióban egy apartman,
négy kétágyas és egy egyágyas szobát
rendeztek be, mindegyik fürdőszobával,
színes televízióval, minibárral, telefonnal és szélessávú internetcsatlakozással
szolgálja a szállóvendégek kényelmét.
A múlt század első évtizedeit idéző
stílusban berendezett helyiségek szerves egységet alkotnak a földszinti bár
berendezésével, amit a stílusbeli összhang
és néhány azonos elem beépítésével ért el a
belsőépítész. Az érdeklődők információkat
találhatnak a panzióról a www.pensioneden.sk
honlapon.

A panzió július közepén történt megnyitása óta néhány vendég már kipróbálta
szolgáltatásait, s az üzemeltető szerint
mindannyian elégedettek voltak. Bizonyítja ezt az egyik, szolgálati utakra gyakran
ideutazó vendég példája, aki azóta minden
alkalommal az apartmant veszi igénybe. A
szobák ára egy éjszakára 1200–1900 korona
között mozog, ezért a vendég színvonalas
kiszolgálást, reggelit és edzőtermi belépőt
kap a szálláshely mellett.
A jövőre nézve nem marad más hátra,
csupán városunknak mozgalmas idegenforgalmat, az üzemeltetőnek és a helyi vállalkozóknak sok turistáktól származó bevételt,

az idelátogatóknak pedig hasonlóan igényes
szolgáltatások széles körét kívánni. Ha ez
mind teljesülne, azt a közgazdasági elmélet
szerint Zselíz összes polgárát pozitívan
érintené.
(ic)

Lemezt adott ki a Pengő zenekar, szeptemberben itthon is fellép
Idén fennállásának 10. évfordulóját
ünnepli a Tiszta Forrás Alapítvány, s vele
együtt a Kincső néptáncegyüttes, valamint
az ugyancsak alapító Pengő zenekar is,
amely egy ideje kivált az alapítványból. A
Mézes Árpád, Mézes Zsuzsanna, Ágh Zoltán
és Krüger Viktor alapfelállású népi zenekar
2002 óta jár külön utakon, s azóta Zselízen
nem találkozhattunk velük a színpadon. Annál
többet tevékenykednek a tágabb környéken,
ahol rendszeresen tánc- házakban és kísérőzenekarként szerepelnek. – Miután kiváltunk
a Tiszta Forrásból, fenntartó után kellett néznünk, mert egy ilyen zenekar nem működhet
enélkül. Ezért megalapítottuk a MÁK (Mézes,
Ágh, Krüger) polgári társulást, amely pályázatok útján tudja fenntartani a zenekart. Több
tánccsoportot kísérünk, a lévai Garammenti
Táncegyüttesnek és a farnadi Nádasnak biztosítjuk az állandó zenei kíséretét, és az újjáalakuló Hajóssal is együttműködünk. Ezenkívül a
berzétei–kőrösi Berkő hagyományőrző csoporttal is dolgozunk, akiknek a lemezén is
közreműködünk. Komáromban havi rendszerességgel egy állandó táncházsorozatot

vezetünk Barangolás a Kárpát-medencében
címmel, ahol tánc- és énektanítás folyik egyegy tájegységre összpontosítva, és ősztől
tavaszig rendszeresen zenélünk táncházakon
Esztergomban – mondja Mézes Zsuzsanna,
a zenekar tagja. Ezen kívül az utóbbi években szerepeltek Gombaszögön, több ízben
Csehországban és különböző színhelyeken
itthon és Magyarországon. Idén meghívást
kaptak egy franciaországi fesztiválra is, ám
a szereplés végül meghiúsult. Nyáron a Pengő Esztergomban szerepelt júliusban, egy
táncházon szerepeltek, egy nyári fesztivál
keretében a Nádast kísérték, majd önálló
koncertet adtak. Augusztusban is két táncházon vettek részt, a lévai táncegyüttest kísérték
el Erdélybe egy kolozsvári fesztiválra.
Az évtizedes jubileumát ünneplő együttesnek nemrég egy CD-je is megjelent, amelynek
címe Zenei barangolásaink a Kárpát-medencében, s bodrogközi, gömöri, mátyusföldi,
kalotaszegi és mezőségi dallamok hangzanak
fel rajta. – A lemezt decemberben játszottuk
fel egy komáromi stúdióban, s tavasszal jelent
meg az NKÖM támogatásával, viszont nem

Rendőrségi napló
Július 5-én délelőtt egy kiskorú tettes tört
be egy sárói családi házba, ahonnan CD-lemezeket, egy 100 eurós bankjegyet, konyhai felszerelést és gépeket tulajdonított el összesen
17 300 korona értében.
Július 17-én az esti órákban a helyi rendőrjárőrök alkoholteszt alá vetették az egyik rendszeres autóbuszjárat vezetőjét, akinél pozitív
eredménnyel zárult a vizsgálat. A buszvezető
ellen függőséget okozó anyagok hatása alatti
veszélyeztetés vádjával indult eljárás.
Július 29-én éjfél után két órával Szódón
ismeretlen tettesek törtek be egy családi házba. A tulajdonostól – erőszakot nem alkalmazva – készpénzt követeltek. Miután a sértett
elutasította követelésüket, elhagyták a házat.
A bejárati ajtó megkárosításával 500 koronás
kárt okoztak a házigazdának.
Ismeretlen tettes tört be július 31-én délután egy nyíri családi házba, ahonnan digitális
fényképezőgépet, videokamerát, fényképnyomtatót, arany ékszereket, hordozható
pénztárat tulajdonított el a benne lévő készpénzzel együtt. Tettével a tulajdonosnak 132
600 koronás kárt okozott.
Augusztus 6-án délután Lekéren egy családi ház fészerében egy második világháborús
lőszert találtak. A tüzérségi lövedéket az esethez riasztott tűzszerész elszállította és hatástalanította.
Ez év januárjától augusztus 13-áig terjedő
időszakban egy csatai családi ház udvarából
ismeretlen tettes egy utánfutós lakókocsit
tulajdonított el. A tulajdonosnak – egy német
állampolgárnak – 76 ezer koronás kára keletkezett.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta

hivatalos forgalmazásban. Négyünkön kívül
közreműködik a rajta fiunk: Mézes Mátyás,
Alt István, Écsi Judit, Écsi Anikó és Takács
Veronika énekesnők, Palcsó Attila, Takács
Péter és Kováts Marcell. Ősszel Komáromban szeretnénk egy hivatalos lemezbemutatót
szervezni, amelyen mindannyian fellépnek
– mondja Mézes Árpád, aki az esetleges következő lemezre irányuló kérdésre nem adott
határozott választ. Szerinte kommersz alapon,
hivatalos hanglemezt kiadni ilyen műfajban
nagyon nehéz, főleg az eladható példányszám
tekintetében. A hasonló nem hivatalos hordozó
egyik előnye, hogy senki sem diktál, valóban
az és úgy kerül a lemezre, ahogy azt a zenészek elképzelik, vallja Pengő vezetője.
A tagok elmondták: egyáltalán nem tőlük
függ, hogy már jó ideje nem zenéltek Zselízen,
ez teljesen a felkérés kérdése. A Csemadok helyi
szervezete jelzett már némi érdeklődést a Pengő
zselízi szereplése irányában, de ez idáig nem
került sor konkrét meghívásra. Az érdeklődőkkel tudatjuk, hogy a zenekart a Tiszta Forrás
szeptemberi jubileumi rendezvényén láthatják
hosszú idő után újra itthon fellépni.
(vk)
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Ingyenes kivizsgálás mérsékelt érdeklődéssel
A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal Egészségügyi Tanácsadója (azelőtt Állami Egészségügyi Intézet) 1994 óta
fejti ki tevékenységét elsősorban a lakosság

egészségvédelmében, a szív- és érrendszeri,
valamint a rákos megbetegedések megelőzésére fektetve a hangsúlyt. Munkatársai
ingyenes kivizsgálásokat végeznek, és
tanácsokat adnak a helyes életforma kialakításához és a civilizációs betegségek
megelőzéséhez. Július közepén három
napon keresztül álltak a nyilvánosság rendelkezésére, amikor is ingyenes kivizsgálást
tartottak a városházán, melynek keretében a
vérnyomást, a koleszterinszintet és egyéb,
ún. civilizációs veszélyforrásait mérték.
A kivizsgálás egy projektum része, amely
1998-ban indult A Lévai járás lakossága
egészségügyi helyzetének javítása címmel.

A projektum több szakaszból áll, az elsőben
kérdőívet töltettek ki a véletlenszerűen kiválasztott személyekkel, kivizsgálták őket,
majd kiértékelték az eredményeket, most
pedig ugyanez a folyamat ismétlődik meg
még egyszer, s végül
összehasonlítják
a
két időpontban mért
eredményeket. Ezzel
az Egészségügyi Tanácsadó munkatársai
képet kapnak a lakosság egészségügyi állapotának alakulásáról,
amely járásunkat az
első helyekre helyezi
országos viszonylatban
a szív- és érrendszeri
megbetegedések gyakoriságában. A Regionális Közegészségügyi
Hivatal főosztályvezetője, dr. Dana Čechová
szerint a járás lakosságának 1 százalékát
vizsgálják ki: A megismételt kivizsgálásra
ugyanazokat a lakosokat hívjuk, akik részt
vettek az első körben, azonban nem mindig
sikerül felvennünk velük a kapcsolatot, ezért
újabb önkénteseket is ellátunk. 78 meghívót
küldtünk szét, amelyekre csupán 31 reagált azok közül, akik részt vettek az első
kivizsgáláson.” Zselízen szeptember folyamán újabb kivizsgálásokat hajtanak végre az
Egészségügyi Tanácsadó dolgozói, a pontos
időpontról a városi hangszórón keresztül tájékoztatnak majd.
(ck)

Az első papírpénz története
A bankszakma történelme olyan régi,
mint maga az emberiség. A papír viszonylag későn került használatba, előtte adatrögzítésre különféle anyagokat használtak,
pl. állatbőrt, kőtáblákat vagy fakérget. Az
első papírpénzt Kr. e. 2500-ban Babilonban
adták ki, a jelenlegi Irak területén. Ezekkel
a papírokkal magánbankárok igazolták a
kereskedők és a kézművesek hitelkeretét és
-kötelezettségeit.
Ilyen értékpapírokról a papírpénzre
való áttérést először Kínában vezették be
kb. Kr. e. 900-ban. A kínai papírpénz nem
terjedt el túlságosan, mígnem a 13. században az országot megszállták a mongolok,
akik nagyban hozzájárultak elterjedéséhez.
A mongoloknak nagyobb igényeik voltak
a növekedésre, óriási hadseregük fenntartására több aranyra, egyéb értékes fémre és
drágakőre volt szükségük, mint amennyit
a leigázott Kína kincstára nyújtani tudott.
Dzsingisz kán unokája, Kublaj kán volt az
az uralkodó, aki leginkább támogatta a papír-

pénz elterjedését.
A 13. század végén Kublaj kán több
százezer bankjegyet adatott ki, amelyek
szederfa préselt belső kérgéből készültek.
Ebből fából elegendő nőtt a vidéken, és
a meleg ázsiai éghajlat gyors utánpótlást
biztosított. A bankjegyek elég vékonyak
voltak, kényelmes volt a kezelésük. Különféle értékű bankjegyek voltak forgalomban,
ezek nagyságukban és színükben különböztek. Mind négyszög alakú és kellemes
illatú volt, ennek ellenére nem sikerült elfogadtatni a kínai lakossággal, amely nagyon
bizalmatlan volt.
Kublaj kán jelentősen megnövelte
a forgalomban levő bankjegyek mennyiségét, amelyeket állami adósságok törlesztésére használt. A lakosságtól is azt követelte,
hogy aranyát és ezüstjét papírpénzre cserélje be, amelyek értékét az állam garantálta.
Amikor valamelyik kikötőbe egy kereskedelmi hajó futott be, értékeit papírpénzre
kellett cserélnie. Azok a kínai kereskedők,

Barátságok – határok nélkül

Egyre erősödő testvériskolai kapcsolat
bontakozik ki a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
és a Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium
között. Az utóbbi fél év alatt kétszer is
jártak nálunk a borsodi fiatalok. Először
március 21–23. között vendégeskedett városunkban 26 diák és 3 tanár, köztük Bogdánné Emődi Erzsébet igazgatóhelyettes. A
kopjafa megkoszorúzása után a gimnázium
tornatermében a mezőcsátiak szívhez szóló műsorral köszöntötték vendéglátóikat. A
Lehotayné Gulyás Terézia tanárnő vezette
diákszínpad felvidéki költők verseiből
adott elõ egy összeállítást, fellépett a mazsorettcsoport majd a néptáncosok.
A mezőcsáti és a zselízi diákok közös
műsorát nagy sikerű táncház követte. A
vendégeket egy-egy gimnazista és családja
szállásolta el. Második nap a két iskola
diákjai egy kis kirándulást tettek a járásban: megtekintették a garamszentbenedeki
bencés templomot és a lévai várat. Szerdán
meglátogatták Zselíz nevezetességeit: a
Szent Jakab-templomot és a Baglyos Házat, majd a két gimnázium diákjaiból álló
vegyes csapatok IQ-kvízben mérték össze
erejüket. Az ünnepélyes eredményhirdetés
után vendégeink hazautaztak.
A mezőcsátiaknak annyira tetszett nálunk, hogy Pásztor Éva tanárnő osztálya,
a 11. C-sek az év végi tanulmányi kirándulást a Felvidékre tervezték. A párkányi
Vadas Termálfürdőben laktak, kirándultak
Komáromba és a zselízi Városi Napokra is
ellátogattak. Megtekintették barátaikat a
Kincső néptánccsoport fellépésekor, velük
együtt örültek a polgármesteri díjnak és a
közelgő szünidőnek. Eltervezték, hogy a
vakáció egy részét együtt töltik majd Mezőcsáton ill. Zselízen.
Októberben ismét a mi diákjaink utaznak majd Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. Reméljük, hogy életre szóló barátságok
születnek magyar és magyar között.
Kuczmann Erika
akik elutasították a papírpénz használatát,
a kivégzés sorsára jutottak.
Később a mongol uralkodók túl nagy
mennyiségű pénzt adtak ki, amelynek
értékét az infláció letörte. Amikor a 16.
század elején a mongol birodalom szétesett, a Kínában hatalomra lépő Mandzsu
dinasztia megszüntette a papírpénz kiadását.
Ilyen formájában ismét a 19. században jelent meg, amikor fellendült az Európával
folytatott kereskedelem.
Forrás: Zooba Investments
Feldolgozta: Ing. Norbert Paul (tőzsdeügynök - NYSE, NASD)
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A régió az V/C folyosó támogatására kéri a politikusokat
Az V/C közlekedési folyosó Zselíz
mellett elhaladó nyomvonalának tervezete megalapozott, állapodtak meg annak a
konferenciának résztvevői, amelyet július
elején tartottak Zselízen az útvonal egyik,
Párkányon és Esztergomon áthaladó tervezett változatában érintett kistérségek
képviselőinek részvételével. A találkozó
házigazdája, Nagy Géza polgármester kijelentette: azért jöttek össze, hogy rávegyék
a döntéshozókat, változtassák meg korábbi
határozatukat (a magyar nemzeti fejlesztési
tervben az ipolysági útvonal szerepel).
A résztvevők szándéknyilatkozatot írtak
alá, amelyben támogatást kértek az V/C
közlekedési folyosó általuk javasolt nyomvonalának a következő útvonalon: GdaňskCzestochowa-Katowice-Zsolna-KörmöcbányaGaramszentbenedek-Zselíz-Párkány-EsztergomZsámbéki-medence-Pusztazámor–Százhalombatta majd tovább Szarajevó–Mostar–Ploče
irányában. Ezzel megvalósulna a közép-európai régió észak–déli közúti összeköttetése a Baltikumtól az Adriáig. Ha ez a közúti folyosó
Zselíz mellett haladna el, városunknak óriási jelentőséget kölcsönözne a szállítmányozás, és ezáltal a gazdaságfejlesztés terén.
Farkas Iván megyei és országos parlamenti
képviselő elmondta, az V/C közlekedési
folyosó megvalósítására eredetileg három
elképzelés született: az ipolysági, a párkány–esztergomi és a komáromi nyomvonal, ám ez utóbbival már nem számolnak az
illetékesek a teherszállítás szempontjából:
„A Párkány–Esztergom nyomvonal előnye
a másikkal szemben, hogy 30 kilométerrel
rövidebb, az útvonal egy része már készen

áll (R1), nem igényel alagútépítést, viszont
egy új Duna-hídét igen. Idén megvalósul
a két ország közlekedési miniszterének
tárgyalása, ahol valószínűleg megegyezés
születik az egyik nyomvonal támogatásáról, amely aztán bekerül mindkét nemzeti
fejlesztési tervbe.” Agócs István, a V4-es
országok konzultatív tanácsának elnöke
megjegyezte, nem szükséges, hogy a politikusok megváltoztasság döntésüket, elég, ha
kiegészítik eredeti elképzeléseiket. Szerin-

Vilmos, Nyitra megye közlekedési főosztályának vezetője a régió mozgatóerőiről
tartott elmélkedésében hangsúlyozta, hogy
a megye vertikális közúti összekötése a
dunai közlekedés kihasználásával és a
vasúti kapacitások kihasználásával együtt
kulcsfontosságú szerepet játszik a régió
fejlesztésében. H. Szabó Mária, a budapesti
UKIG útgazdálkodási vállalat igazgatóhelyettese kijelentette: mindent elkövet annak
érdekében, hogy a közeljövőben felülvizsgálandó nemzeti
fejlesztési tervbe az
esztergomi
nyomvonal
bekerüljön.
Farkas Károly, a
Komárom-Esztergom
megyei közlekedési
felügyelet vezetője
a résztvevő által támogatott nyomvonal
előnyeit
ecsetelte
Budapest megkerülésének szempontjából,
ahol egyszerűbb és
gazdaságosabb egy
rövidebb nyugati ívet
vezetni, mint a boA résztvevők a konferencia végén szándéknyilatkozatot írtak alá,
nyolultabb hosszabb
amelyben kérik a döntéshozó szerveket, hogy vegyék figyelembe
és
kevésbé
körkövetelésük megalapozottságát.
Foto: (ik)
nyezetkímélő keleti
te a két ország polgárainak közös fellépése megoldást alkalmazni. Molnár László, a
egyedülálló Európában egy ilyen fejlesztés budapesti FŐMTERV igazgatója a középtámogatásában. A párkányi nyomvonalat európai úthálózatot szélesebb tekintetben,
gazdaságossági, környezetvédelmi és szál- a transzkontinentális közúti összeköttetélítmányozási szempontból is előnyösnek sek szemszögéből vizsgálta. Kijelentette,
ítélte meg a többi felszólaló is. László ha nem sikerül létrehozni egy gazdaságos
észak-déli összeköttetést, a közép-európai
régió nem csatlakozhat az Európát és az
egyre dinamikusabban fejlődő Ázsiát összekötő horizontális közúti vonalra, ami
kerületben, amelyek saját területükön hosszú távon „gazdasági vákuumhoz” vekivétel nélkül részt vesznek az ellenőr- zethet a szélesebb régióban.
zésben. Ezek: Vágsellye, Ógyalla, Gúta,
(ek)
Komárom, Léva, Ipolyság, Zselíz, Nyitra
I, Nyitra II, Verebély, Aranyosmarót, Októberben nyílik a Selyz-Bútor
Érsekújvár, Párkány, Nagysurány, TapolA nyári hónapokban tovább folytak a muncsány.
kálatok és a tárgyalások az újonnan megépült
Az ellenőrzés ideje alatt munka- Selyz-Bútor Kft. gyártóegységével kapcsolattársaink a nyilvánosság megértését, ban. Az ellenőrző szervek kezdeményezésére
támogatását és együttműködését kérik, a bekötőút építésénél néhány változtatást
hiszen a polgároknak is érdeke, hogy a kellett eszközölni az eredeti tervekben. A
vállalkozók rendesen fizessék adójukat. gyár miatt a város elejét és végét jelző közúti
Az ellenőrzés befejeztével tájékoztatunk táblákat a Párkány felé vezető úton néhány
annak eredményeiről. Hasonló helyszíni méterre tovább telepítik az üzem területe
ellenőrzések – részben előre jelzettek, mögé. Távlatilag a szóban forgó útszakaszon
részben meglepetésszerűek – a jövőben is körforgalom épül, és a gyárba vezető bekötőút
történnek majd.
a városközpontot elkerülő útszakasz egy része
Az SZK Adóigazgatóságának nyitrai lesz. A Selyz-Bútor október elején nyitja meg
munkahelye kapuit.

Adóellenőrök vizsgálják a regisztrációs pénztárgépek használatát
A szlovák adóhatóság nyitrai kerületi
székhelye felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a Nyitrai kerületben szeptember 5.
és 11. között széles körű helyszíni adóellenőrzést tart, amely során a regisztrációs
pénztárgépek használatát vizsgálja. A
kontroll a pénzügyminisztérium akciótervére épülve az adóigazgatás hatékonyságának növelését és az adóvisszatartások
megelőzését szolgálja.
Az adóellenőrzés nemcsak munkanapokon, munkaidő alatt folyik, jelentős
mértékben délutánonként, éjjel, valamint
munkaszüneti napokon is. Az adóhivatalok az ellenőrök kölcsönös cseréjének
lehetőségét is igénybe veszik, hogy elejét
vegyék az idő előtti leleplezésnek. Az
SZK Adóigazgatóságának nyitrai munkahelye 15 adóhivatalt igazgat a Nyitrai
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Polgári havilap

ára: 6,- korona
Szeptember
mérleg, vagy Szent Mihály hava

A nyárinak csak nagy adag jóindulattal nevezhető szünidei hónapokat követően szeptember 5-én megkezdődött az új tanév.
(foto: ck)

Szeptember 1. Egyed napján kell a
disznót hízóba fogni, vagyis hizlalását
kezdeni a téli vágásra.
Szeptember 8. Kisasszony hajtja el a
fecskéket vándorútra.
Szeptember 12. A Máté hetében vetett
búza gazdag termést ígér.
Szeptember 17. A tavaszi időjárást
megjósoló nap. Ha napsütéses az idő,
kellemes, szép tavasz várható. Ha esik:
hűvös, nedves lesz az időjárás.
Szeptember 29. Mihály napját az őszi
évnegyed kezdő napjának tekintik. Erre
az időszakra esik a vénasszonyok nyara.
Ha Mihály éjjelén északi szél fúj, kemény
tél lesz.

A kórház sorsa továbbra is kétséges
A zselízi kórház további működésének
kérdése a nyári hónapok alatt sem dőlt el, és
továbbra is kérdéses az intézmény fennmaradása. E gond megoldása miatt júliusban
több ízben is tanácskozott a városi képviselő-testület, ám a határozatok általában nem
adtak választ arra a kérdésre, hogy mi is
lesz a kórház jövője. Miután a képviselők
leváltották dr. Veis Ondrej kórházigazgatót,
az intézményben olyan folyamat indult el, amelynek csaknem likvidációs következménye lett
az egészségügyi ellátás szempontjából. A
volt igazgató betegszabadságra ment, a sürgősségi osztály (ARO) két doktornője pedig
átlépett a Wespa nevű vállalatba, amely a
kórház melletti mentőszolgálatot üzemelteti, miáltal az osztály és a kórház egy időre
működésképtelenné vált, hiszen altatóorvos
hiányában a kórházban nem végezhettek
sem műtéteket, sem egyéb komolyabb beavatkozásokat. Emellett a kórháznak nem volt
ügyvezetője, mivel a helyettesítés kérdése
megoldatlan maradt. A polgármester és dr.
Orság képviselő ekkor felkereste a lévai és
több egyéb kórházat, hogy megoldják az
állandó altatóorvosi szolgálat hiányából fakadó problémákat. Az önkormányzat egyik
rendkívüli ülésén Stanislav Kysel mérnököt
választották meg július végéig kórházigazgatónak, aki egykor a lévai kórházban volt
igazgatóhelyettes.

Csicsman Diana városházi elöljárót a
polgármester megbízta a kórház ügyeinek intézésével a könyvvitel, a pénzügyek és a személyi ügyek területén. Munkája közben több
súlyos hiányosságot és hibát fedezett fel. A
feltárt hiányosságokról egy dokumentumot
dolgozott ki a képviselő-testület számára,
amelyet az augusztusi ülésre terjesztett elő.
Július végén dr. Schweier mint a Sanamed Plus ügyvivője kijelentette, hogy a bank
20 millió koronás hitelt hagyott jóvá a társaság számára, célirányosan a kórház üzemeltetésére, nem pedig az ingatlanok megvásárlására (ez az összeg nem is lett volna elegendő, hiszen az adásvételi szerződésben több
mint 35 millió korona szerepelt). Akkoriban
a kórház tartozása elérte a 41 millió koronát.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket
dr. Pusztai kijelentéséről, aki a kórház további üzemeltetésének szakmai és pénzügyi
biztosa lenne, hogy ez idő tájt nem képesek
átvenni a kórházat, viszont hajlandóak üzemeltetni. E gyűlésen döntés született arról,
hogy a Sanamed Plusban tulajdonrész-váltás
történik, mégpedig úgy, hogy a város 90 százalékos tulajdonossá vált, a fennmaradó részt
a Sanamed Slovakia birtokolja. A Sanamed
Slovakia eszerint opciót kap a tulajdonrész
visszavásárlására olyan mértékben, amilyenben kifizeti a vételárat. Az új társaság a határozat értelmében augusztus közepén vette

volna át a kórházat, de ez nem történt meg,
így a kórház továbbra is hozzájárulással működő szervezet maradt. Július végén Dohány
mérnököt választották meg igazgatóvá, aki
ezt a tisztséget augusztus végéig töltötte be.
A képviselő-testület augusztus végi ülésén először hangzott el hivatalosan, hogy a
magyar partner nem fizeti ki a kórházi ingatlanok vételárát. A Sanamed Plus dolgozója,
Igor Kúdela kijelentette, hogy a vállalat nem
lesz képes átvenni a kórházat, mivel nincs
pénze az üzemeltetésre. Az időpontok állandó áttolódása szerinte csupán időhúzás volt,
mivel a potenciális befektetőnek egyáltalán
nincs tőkéje arra, hogy felelősen átvállalja a
kórház vezetését. A városi hivatal pénzügyi
osztályának vezetője megállapította, hogy
amennyiben nem jelentkezik egy elegendő
készpénzzel rendelkező partner, aki kezelni
tudná a kórház tartozásait, annak nemcsak a
kórházra, hanem magára a városra nézve is
komoly következménye lehetnének.
A betöltetlen igazgatói poszt kérdése
az augusztusi rendes önkormányzati ülésen
került ismét terítékre, ahol a képviselők
megbízták Igor Kúdelát a kórház további
üzemeltetési tervének kidolgozásával, miután kilátásba helyezték igazgatóvá való
megválasztását. Ez augusztus utolsó napján
meg is történt.
(ec)

