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Problémy s výkupom pozemkov pre Selyz Nábytok

Projekt investora, podniku Himolla pre Selyz Nábytok, s. r. o. počítal aj s ďalšími pozemkami v susedstve tých, ktoré už vlastní táto firma na výstavbu nového závodu. Tie
malo mesto kúpiť od majiteľa za 30 Sk/m2 a následne predať Himolle. Pozemky však
zmenili majiteľa, a ten nový si pýta 160 Sk/m2. Poslanci obchod odmietli a hľadajú
riešenie v spolupráci s predstaviteľmi Himolly.

Na 17. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach 19. mája
rokovali poslanci o žiadosti spoločnosti Sanamed Slovakia o úpravu zmluvy v tom duchu,
že prevezme záväzky nemocnice namiesto
uhradenia kúpnej ceny za objekt. Poslanci nesúhlasili s týmto návrhom a vyzvali Sanamed
Plus, aby sa vyjadril k tejto otázke. Zobrali
na vedomie informáciu primátora o priebehu
prác na založenie konzorcia súkromnou firmou a mestom na prevádzkovanie penziónu
pre starších občanov a rekonštrukciu kaštiela
v mestskom parku. Poslanci sa odmietavo vyjadrili k otázke odkúpenia ďalšieho pozemku
pre podnik Selyz Nábytok. Pôvodný majiteľ
stratil právo nakladať s týmito pozemkami a
ich nový majiteľ si namiesto vlani dohodnutých 30 Sk za m2 pýtal od mesta 160 Sk na
m2. Poslanci zamietli vyplatenie sumy okolo
2 mil. Sk, ale primátor ich uznesenie vetoval.
Preto MsZ zasadalo aj 25. mája, kde poslanci
svoje uznesenie potvrdili s tým, že iniciujú
rokovania s Himolou o možných zmenách v
projekte výstavby nového podniku.
(vi)

Budova zubnej ambulancie predaná, prvá splátka za nemocnicu v júni
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach pokračovali v jarnom zhustenom
programe zasadnutí, keď 5. mája rokovali na
16. riadnom zasadnutí. Tohto roku sa každý
mesiac konalo riadne či mimoriadne zasadnutie MsZ kvôli procesu odovzdávania nemocnice, to bolo ťažiskovou tému aj májového
programu. MsZ zobralo na vedomie uznesenia
mestskej rady, riešenie pripomienok poslancov a správu o kontrole plnenia uznesení.
Schválilo inventarizáciu majetku mesta, podľa
ktorej mesto disponuje napríklad dlhodobým
hmotným majetkom v hodnote 344 mil. Sk,
pozemkami v hodnote 80,6 mil. Sk, pohľadávkami vo výške 51,5 mil. Sk, záväzkami
vo výške 112,5 mil. Sk a finančnými investíciami vo výške 43 mil. Sk. Poslanci odročili
prerokovanie návrhu dohody o podmienkach
odovzdania nemocnice spoločnosti Sanamed
Plus, keďže spoločnosť v čase konania zasadnutia už získala potrebné licencie, nemala
však povolenie na činnosť. (O deň neskôr
sa stretli na mimoriadnej schôdzi, ale keďže
situácia zostávala nezmenená, poslanci odchádzali bez toho, aby prijali uznesenie k téme.
Na tomto zasadnutí bol aj maďarský partner Sanamedu, ktorý sa poslancom zmienil

o problémoch financovania projektu, povedal
však, že sa bude usilovať o dodržanie termínu
prvej splátky.) Zastupiteľstvo rokovalo o správe o uzatvorení skládky TKO na území mesta
po I. polroku 2005. MsZ požiadalo primátora,
aby oboznámil starostov obcí, ktoré uskutočňovali vývoz TKO na túto skládku, s termínom uzatvorenia, stavom na rekultivačnom
účte a jej výškou záväzkov. Riaditeľovi
Vepos uložili vypísať súťaž na uloženie TKO
na niektorú z regionálnych skládok vrátane
odvozu, t. j. odvoz a uloženie odpadu z provizórnej prekládkovej stanice na skládku
TKO. MsZ schválilo VZN č. 3/2005 – Trhový
poriadok príležitostného trhu – Mestské dni,
zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu
mesta a VZN č. 4/2005, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť ÚP mesta Želiezovce – Zmeny
a doplnky č. 1. Schválená bola aj zmena zásad určovania výšky nájomného za prenájom
nebytových priestorov a úhrad za užívanie
pozemkov vo vlastníctve mesta. Poslanci rokovali o žiadostiach o odkúpenie a darovanie
nehnuteľností. V súvislosti s týmto bodom
odročili prerokovanie žiadosti Nausika, s.r.o.
o odkúpenie budovy polikliniky na termín po
predložení nového znaleckého posudku. Žia-

dosti Denta, s.r.o. o odkúpenie budovy zubnej
ambulancie MsZ vyhovelo. V schválenom návrhu kúpnej zmluvy sa splatnosť kúpnej ceny
stanovila takto: 700 tis. Sk zaplatí kupujúci
do konca r. 2005, 350 tis. Sk do 30. 6. 2006
a ďalších 350 tis. do konca r. 2006. Poslanci sa
zaoberali aj žiadosťou obyvateľov Pionierskej
ulice o úpravu povrchu vozovky, schválili zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti,
schválili nákup stavebného kompresora pre
podnik Vepos, zobrali na vedomie informatívnu správu o možnostiach vládnych dotácií na
výstavbu nájomných bytov, správu o priebehu
likvidácie Bytového podniku a správu o organizačnom zabezpečení mestských dní. MsZ
zobralo na vedomie aj rozhodnutie primátora
o udelení Ceny primátora mesta Františkovi
Dulaimu, Jozefovi Hallerovi, Bélovi Siposovi, MUDr. Zoltánovi Paksimu a tanečnému
súboru Kincső, o udelení čestného uznania B
družstvu Šachového klubu Slovan Želiezovce
a ďakovného listu Alexandrovi Juhászovi.
Mesto v tomto roku udelí ocenenie Pro Urbe
Márii Kišďurkovej. Poslanci schválili obstaranie jednotného informačného systému Korwin
a ďalších aplikačných služieb pre mestský
úrad.
(ik)
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V májovom čísle sme informovali o tom,
že tohto roku dvaja pedagógovia z nášho
mesta dostali najvyššie štátne vyznamenanie
ministerstva školstva. RNDr. Géza Horváth
získal veľkú medailu, Mgr. Erzsébet Kulcsár
malú medailu sv. Gorazda. V nasledujúcich
riadkoch hovoria o svojej práci, výsledkoch
a vyslovia názor o nimi toľko milovanom
učiteľskom povolaní.

RNDr. Géza Horváth: „Zaujímajú ma
odborné otázky“

Medaila sv. Gorazda je najvyššie štátne
vyznamenanie, aké môže byť udelené učiteľovi
od najvyššieho predstaviteľa rezortu. Udeľuje
sa za pedagogickú prácu celoštátneho alebo
medzinárodného významu. V našom meste
– ale aj mimo neho – mnohí vedia o vašich
aktivitách v oblasti publikovania, prekladu
učebníc, organizovania súťaží alebo práce
v speváckom zbore maďarských pedagógov,
predsa by som vás však poprosil o konkretizáciu týchto činností, aby čitatelia získali komplexný pohľad na vašu pedagogickő prácu.
- Svoju pedagogickú činnosť som začal
v roku 1976. Štyri roky som pôsobil v Jure
nad Hronom, potom niekoľko mesiacov v ZŠ
vo Veľkých Ludinciach. Od septembra 1984
učím v miestnej ZŠ s VJM. V zbore učiteľov
som od roku 1978. Svoju dirigentskú kariéru
som začal v dievčenskom zbore gymnázia, potom sme postupne založili niekoľko súborov:
v r. 1982 Miešaný zbor F. Schuberta, v r. 1983
komorný zbor Voces Selyzienses a v r. 1984
Detský zbor F. Schuberta pri ZŠ s VJM. V učiteľskom zbore som prevzal vedenie kroniky a

postupne som sa vypracoval na pomocného
dirigenta. Túto činnosť som začal ako samouk,
ale v r. 1983 som absolvoval dirigentský kurz
a o desaťročie neskôr kurz cirkevnej hudby.
Kolegovia dobre poznajú moju činnosť
v oblasti organizovania súťaží pre žiakov ZŠ
– najmä tí, ktorí pravidelne čítajú odborný
časopis Katedra. Od jeho začiatkov, teda už 10
rokov, organizujem celoštátnu matematickú
súťaž. Tento rok, pri príležitosti jubilea, som
spracoval zbierku príkladov z tejto súťaže.
Kniha vyšla v apríli vo vydavateľstve Lilium
Aurum.
Od r. 1990 sa zaoberám aj prekladom učebníc. Doteraz som ich preložil 16 a kontroloval
som preklady 10 učebníc. Ani sám neviem,
koľko odborných článkov som publikoval, od
začiatku svojej pedagogickej činnosti som napísal mesačne asi jeden do rôznych (domácich
a maďarských) novín a časopisov. Vyšlo mi 5
kníh: 3 s matematickou a 2 s hudobno-historickou tematikou.
Na čom pracujete v súčasnoti, môže čitateľská
verejnosť očakávať novú učebnicu, prípadne
inú publikáciu? Pýtam sa, lebo nedávno, na
krste vašej knihy o učiteľskom spevokole ste
sa zmienili, že pripravujete knihu – a v inom
žánri ako predchádzajúce…
Už dávno sa zaoberám myšlienkou napísania knihy v beletristickom žánri. Mala by byť
akousi zmesou „oral history” a eseje – vzťahujúcou sa k Želiezovciam. O tom zatiaľ toľko.
Keďže to nebude na objednávku, nemám
stanovené termíny, preto sa s tým nechcem
ponáhľať. Ďalej by som mohol spomenúť

korektúru učebnice hudobnej výchovy a počas
letných prázdnin chcem zostaviť pamätnú
brožúru tanečnej skupiny Kincső.
– Ako vidíte spoločenské ohodnotenie učiteľskej profesie, aká je vízia povolania mladších
kolegov, resp. tendencia zostať na škole a – aj
s prihliadnutím na nedávnu kauzu maturity
– celkový manažment školstva?
– Asi desaťročie sa už nezaoberám výchovnou
politikou, o to viac ma zaujímajú odborné
otázky. Preto k maturitám nemám čo dodať.
Zostávanie pedagógov v radoch školstva je
úmerné výške ich spoločenskej prestíže, ktorá
je u nás nízka. Ak chceme budovať sofistikovanú spoločnosť, čo najskôr treba zmeniť aj
prístup rodičov. Väčšinu z nich totiž nezaujíma, čo jeho dieťa vie, o to citlivejšie však
reaguje na známky. Ale ako môžeme dúfať v
zlepšenie, keď stredné školy pomaly považujú
priemer známok za najdôležitejšie kritérium
prijatia dieťaťa. Som presvedčený, že prestíž
upadla preto, lebo nezasvätení považujú za
ukazovateľ výuky známky, nie vedomosti.
Druhou príčinou je, že v postsocialistických
krajinách je majetok radený nad vedomosti.
Nectíme si tých, ktorí sú chudobnejší.
– Okrem ceny sv. Gorazda ste vraj v ostatnom
období boli odmenení aj iným vyznamenaním…
– Áno. Na už spomínanej súťaži Katedra som
dostal pamätnú plaketu Za maďarské školy
na Slovensku, o dva dni neskôr som sa pričinením Zväzu maďarských pedagógov na
Slovensku zúčastnil na dvojdňovej exkurzii
v Strassbourgu.

Najnovšie úspechy Základnej umeleckej školy
Ako sme boli svedkami v uplynulých
rokoch, žiaci Základnej umeleckej školy
Franza Schuberta v Želiezovciach z času na
čas potešili svojich učiteľov, rodičov a známych svojimi vynikajúcimi výsledkami či
už v hudobnej, výtvarnej alebo inej oblasti.
Nebolo to inak ani v ostatnom období, kedy
k dobrému menu svojej školy prispeli žiaci
ďalšími pozoruhodnými výsledkami. Žiak
hudobného odboru Mátyás Mézes dosiahol
v apríli úspech na celoštátnej hudobnej
súťaži žiakov ZUŠ pod názvom Schneiderova Trnava, keď mu za jeho výkon v hre
na husliach porota udelila zlaté pásmo v III.
kategórii. Ako o súťaži prezradil žiak, ktorý
už aj v minulosti štandardne dosahoval vynikajúce výsledky, súťaž je z roka na rok
kvalitnejšia, preto dosiahnutie uznania si
vyžaduje stále viac úsilia. Na sútaži zahral
dve diela – od Bacha a Haydna, za ktoré si
vyslúžil zlaté pásmo a zaradenie do zoznamu účinkujúcich na neoficiálnom, tzv. koncerte víťazov, kam dostali pozvanie najlepší
interpreti z jednotlivých kategórií. Mátyás
Mézes si úspešne počínal aj na súťaži Nitrianska lutna, vypísanej pre hráčov na gitare
a sláčikových nástrojoch, ktorá do minulého
roka mala postavenie krajskej prehliadky,

tento rok však už bola organizovaná ZUŠ
S. Rosinského v Nitre ako celoštátna súťaž.

Želiezovský interpret obsadil v IV. kategórii
2. miesto, keď porota ocenila jeho prejav
pri interpretácii skladieb Veracciniho
a Kowalského. Popri tom spôsobil
všeobecnú radosť tým, že bol prijatý na
konzervatórium v maďarskom Veszpréme. Druhý z najúspešnejších žiakov
školy, klavirista Gábor Baka sa síce pre
chorobu nemohol zúčastniť na súťaži
v Trnave, ale v ostatnom období dosiahol tiež veľký úspech, a to tým, že bol
prijatý na konzervatórium vo Váci.
Peknými výsledkami sa môžu
popýšiť aj žiaci výtvarného odboru,
ktorí sa vo februári zúčastnili súťaže
Európa v škole vypísanej Nitrianskym
samosprávnym krajom, kde Viktória
Valkovičová obsadila 2. miesto v okresnom kole. Súťaž Vesmír očami detí,
každoročne organizovanú Tekovskou
hvezdárňou, úspešne absolvovali: Miriam Pappová (1. miesto) a Katarína
Rakovičová (4. Miesto). V súťaži Človek a voľný čas, vypísanej Nitrianskym
samosprávnym krajom a Komárňansko-Ostrihomskou župou, skončila Andrea
Kunková na 1. mieste.
(iv)
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Mgr. Erzsébet Kulcsár: Spoveď životného osudu

– Zhrňte v krátkosti svoju doterajšiu profesionálnu dráhu, ktorá vyústila do tej pocty,
že ste dostali vysoké štátne vyznamenanie
– malú medailu sv. Gorazda.
– Učiteľskú dráhu som začínala v ZŠ s VJM
v Leviciach. Strávila som tam 20 hodnotných
rokov, viedla som ľudovo-tanečný súbor, absolvovali sme mnoho úspešných vystúpení.
Snáď ako prví sme začali vydávať školské
noviny, organizovali sme kultúrne večery,
literárne popoludnia. Avšak pri prvej príležitosti som sa vrátila domov. Svojou láskou
k ľudovému tancu som „nakazila“ aj svojich
nových žiakov. Po založení TS Kincső prešli
chlapci k tomuto súboru, dievčatá zostali
u mňa a založili sme skupinu mažoretiek
a moderného tanca. Výberovým konaním
som sa dostala na post riaditeľa ZŠ s VJM
v Čate. Právna subjektivita, normatívy a iné
novinky predstavovali pre vedenia škôl
nemalé problémy. Pomôcť škole dostať sa
z nepriaznivej situácie a odvrátiť hroziace
nebezpečenstvo zániku bolo ťažkou úlohou
vyžadujúcou mnoho úsilia, ktorú začal už
môj predchodca. Dnes môžem potvrdiť, že
počet žiakov rastie, z niekdajšieho počtu
72 žiakov sme dosiahli 102. Nepriaznivá
ekonomická situácia však ťaží aj nás. Ročný
rozpočet nám postačí iba na prevádzkové

náklady a mzdy.
– Ako sa vám podarilo zabezpečiť rast počtu žiakov, veď väčšina obecných ZŠ má
problémy nielen s udržaním počtu, ale aj so
spomaľovaním úbytku?
– Po nástupe som si postavila dve otázky:
ako ďalej a z čoho? Prvá odpoveď bola jasná:
zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu,
druhá bola oveľa ťažšia. Rozhodla som sa:
prostriedky treba získavať z grantov. Väčšinu svojho času som strávila vypracovaním
projektov a výsledok sa dostavil. V ostatných rokoch sme vypracovali 8 víťazných
projektov. V roku 2001 sme sa zapojili
ako prví do projektu Infovek. Zriadili sme
učebňu výpočtovej techniky so 14 PC. Naše
kurzy navštevujú žiaci od 2. ročníka. V rámci
programu Phare sme dostali učebné pomôcky
za 0,5 mil. Sk. Za splnenie úloh v športovom
projekte Otvorená škola sme mohli obnoviť
telocvičňu, kúpiť športové potreby a organizovať podujatia. Vďaka projektu Infovek
v rámci Otvorenej školy sme dostali nové
pomôcky, otvorili sme internetový klub
prístupný aj verejnosti. Kúpili sme výukový
softvér, pomocou ktorého už od 1. ročníka
vyučujeme anglický a nemecký jazyk. Vybudovali sme 2 nové učebňe a kanceláriu, staré
učebne a sociálne miestnosti sme zrekonštruovali. V tomto školskom roku plníme úlohy
športového projektu Medzinárodný päťboj,

vypísaného na pamiatku Pierre de Coubertina.
– To znamená, že príležitosti sú dané, niekto
ich využije šikovnejšie, iný menej. Ako vidíte
súčasný školský systém, aké sú podmienky na
efektívne vzdelávanie mládeže, na zvyšovanie
vedomostí žiakov po kvalitatívnej, nie kvantitatívnej stránke?
– Naše školstvo je nemocné. Je zahŕňané
reformami, ktoré podľa mňa prinášajú malý
výsledok. Stále sa orientujeme na výsledky,
nezáleží na vedomostiach, ale na dobrých
známkach. Učiteľ má „zviazané ruky“,
keďže musí odovzdať ohromné množstvo
učiva. O modernom školstve budeme môcť
hovoriť, ak preťaženosť žiakov nevytlačí ich
prirodzený záujem, keď sa budú učiť preto,
lebo ich to zaujíma. Svet sa zmenil a zmenilo
sa aj postavenie učiteľov a vychovávateľov.
Prestíž pedagóga v ostatných rokoch upadá.
Zvýšenie miezd je potrebné nielen kvôli
príjmom, ale aj z odborného hľadiska. Keď
spoločnosť uzná túto prácu aj finančne, stane
sa lukratívnejšou. Nebezbečná je feminizácia
tohto povolania. V škole je potrebný aj učiteľ – muž. Oni však opúšťajú profesiu, lebo
poskytuje nízke príjmy. Aj učiteľka zvláda
svoje povinnosti len vtedy, keď má dobre
zarábajúceho muža vedľa seba. Alebo keď je
zanietená, ako ja.
Zostavil: (ick)

Pocta matkám zo sociál- Vylúčte demotiváciu zo svojho života
Ak ste jedným z miliónov ľudí, ktorým ďalšiu zvládnete oveľa ľahšie. Zapamätajte si:
ne odkázaných rodín
sa v živote nedarí to, čo by chceli, jedno- čeľte tej obave, ktorej sa najviac bojíte; uvidíKomisia zdravotníctva a sociálnych
vecí, pôsobiaca pri Mestskom zastupiteľstve v Želiezovciach, zorganizovala
v nedeľu 15. mája kultúrny program pri
príležitosti Dňa matiek. Hlavnou organizátorkou už tradičného podujatia bola
poslankyňa MsZ Katarína Mocsyová. Na
kultúrny program a pohostenie v Dome
kultúry dostali pozvanie matky zo sociálne odkázaných rodín, viacdetné matky
a matky postihnutých detí, ktoré patria
najviac do zorného uhla členov tejto komisie. Pozvaných hostí čakali prestreté
stoly s občerstvením a záživný program,
v ktorom účinkoval spevokol Lúč pod vedením Júliusa Virága a deti z miestnych
materských a základných škôl. Vo svojom
úvodnom príhovore K. Mocsyová hovorila o osobitnom postavení týchto matiek,
o ich odvahe pri výbere životného poslania byť matkou a vyzdvihla užitočnosť
a vznešenosť rozhodnutia mladých ľudí,
ktorí sa mnohokrát aj napriek ťažkým životným situáciám podujmú na rodičovskú
rolu. Vzdať hold týmto matkám prišli aj
vedúci predstavitelia samosprávy – primátor mesta JUDr. Gejza Nagy a prednostka MsÚ Ing. Diana Csicsmanová.
(ky)

duchým dôvodom môžu byť vaše názory,
ktoré ste časom získali a ktoré nazývam
demotivácie. Z mojej skúsenosti, z prednášok tisíckam profesionálnych agentov, som
rozoznal štyri hlavné pre nás všetkých bežné
demotivácie, ktoré musíme prekonať, ak chceme dosiahnuť svoje ciele.
Prvou demotiváciou je obava zo straty istoty.
Naša obava zo straty istoty, ktorú práve máme,
je taká veľká, že sa jej nevzdáme ani za cenu
získania väčšej istoty, ktorú hľadáme. Naozaj
verím tomu, že niet inej istoty, ako tej, ktorú
si vybudujeme sami v sebe. Sami sme sebaistí
len do miery našej schopnosti zvládnuť zápas,
nazývaný život. Zároveň ale nedokážeme byť
viac sebaistí, ako naše schopnosti dovoľujúce
nám zvládnuť neistotu. Znamená to, že sa musíme vzdať toho, čo máme, aby sme dosiahli
to, čo chceme. Ak sa odmietneme vzdať čohokoľvek, odkiaľ by prišli čas, peniaze a energia
na dosiahnutie nových cieľov?
Druhou demotiváciou je strach z neúspechu. Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa odmietli
pokúsiť o niečo zo strachu z neúspechu? Nie
je to smutné, koľkí z nás sa sami odsúdia
žiť priemerným životom, namiesto toho, aby
prijali dočasné odmietnutie, ktoré úspech vyžaduje? Sami musíme prekonávať naše obavy
a poraziť ich raz a navždy. Onedlho ale zistíte,
že zakaždým keď prekonáte jednu z obáv,

te, že ju nakoniec zvládnete.
Treťou demotiváciou je pochybnosť. Ak
je náš názor negatívny, sme presvedčení, že
akýkoľvek krok spravíme, nedopadne to dobre. Ak takto rozmýšľame, pravdepodobnosť je
veľká, že naozaj sa to tak aj skončí a nakoniec
sa neúspech dostaví. Namiesto toho, že sa obzeráte, čo ste spravili zle, pozrite sa na to, čo
ste spravili dobre. Udržte si nezmenený postoj,
prekonávajte prekážky a naďalej sa pokúšajte.
Onedlho začnete vyhrávať. Úspechy sa začnú
hromadiť a tlakom pozitívneho presvedčenia
vyhladia akékoľvek vrásky pochybnosti.
Štvrtou demotiváciou je obava zo zmeny.
Bránime sa zmenám, pretože znamenajú, že
časť nášho starého “ja” musí zomrieť a časť
nášho nového “ja”, ktorá sa narodí, je neznáma.
Žialime nad stratou niečoho dôverne známeho
a zároveň trpíme bolesťou rodiaceho sa niečoho
nového. Aby sme prekonali tento postoj, mali
by sme sa prinútiť mať tendenciu pokúšať sa
o nové veci aj keď nemusíme, pretože takto si
môžeme ponechať to najlepšie z nášho starého
“ja” ako silný emocionálny základ.
Pamätajte, že v každej zmene sú elementy
bolesti, ale tie, ktoré sami dáte do pohybu, sú
oveľa menej bolestivé, ako tie, ktoré na vás
pošlú iní.
Tom Hopkins, preklad Norbert PAUL - registrovaný Stock Broker (NASD,NYSE)
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45 rokov mestom
... a čo tomu predchádzalo
V tomto roku si naše mesto pripomína 45. výročie udelenia mestského
štatútu. Pri tejto príležitosti si prejdime
najdôležitejšie okamihy histórie Želiezoviec z tohto hľadiska. Z pohľadu
profilovania mesta by sme mohli uviesť
mnoho informácií, cieľom týchto článkov bude skôr zdôraznenie dôležitejších
a zaujímavejších udalostí. Pri zostavení
týchto riadkov sme čerpali z Kroniky
mesta Želiezovce a z knihy Erb mesta
Želiezovce od Pétera Nagya Püspökiho.
Novodobé dejiny Želiezoviec sa datujú od jari 1945, keď po ukončení vojny
bol založený Miestny národný výbor
a opätovne zriadený Želiezovský okres.
Počas uplynulých rokov prešlo mesto
rozsiahlymi zmenami. Reforma územno-správneho členenia republiky v r. 1960
sa dotkla aj Želiezoviec. 1. júla 1960 zanikol okres Želiezovce a obec bola pričlenená k Levickému okresu. Niekoľko
storočí trvajúca snaha o opätovné
udelenie mestského štatútu vyvrcholila
taktiež v tomto roku. Dňa 23. júla 1960
sa Želiezovce oficiálne stali mestom.

Historické udalosti

Želiezovce sú už v písomných zmienkach zo začiatku XV. storočia spomínané
ako zemepanské mesto. Okolnosťami
toho, ako sa ním stali, opisuje PhDr. Peter
Püspöki Nagy vo svojej knihe Erb mesta
Želiezovce.
Z dostupných informácií je pravdepodobné, že Želiezovce dostali štatút
zemepanského mesta okolo r. 1411, keď
kráľovská rada regulovala zdaňovanie
zemepanských miest. Ladislav Töttös I.
z Bátmonostoru ako člen kráľovskej rady
spoznal výhody paušálneho zdaňovania a
podľa vzoru kráľa uzavrel s predstaviteľmi Želiezoviec zmluvu. Jeho konanie určite poznamenal aj fakt, že Želiezovce boli
centrom Tekovsko-Hontianskej župy. Tak
sa zo Želiezoviec stalo zemepanské mesto,
po latinsky oppidum. Odvtedy figurovali
Želiezovce v listinách ako zemepanské
mesto a centrum panskej správy.
V čase tureckej nadvlády boli Želiezovce považované za mesto. V Tekovskej župe boli v tom čase mestá (podľa
veľkosti): Bátovce, Bátorové Kosihy,
Tekovské Lužany, Želiezovce. Turci v r.
1663 posilnili svoje pozície v regióne,
keď obsadili levický hrad. O rok neskôr
však boli vyhnaní. V nasledujúcich udalostiach spojených s odohnaním Turkov

Želiezovce nezohrávali dôležitejšiu úlohu,
ako ostatné obce. Neustály presun vojakov
a zvýšené dane nakoniec spôsobili stratu
mestského štatútu. Prvá známa listina, kde
sa Želiezovce po 250 rokoch opäť spomínajú ako obec, je kúpno-predajná zmluva z
r. 1681. Usadlosť začiatkom XVII. storočia už patrila do záujmovej oblasti Esterházyovcov.
Napriek tomu, že Želiezovce v XVIII.
storočí nepatrili medzi zemepanské mestá, v remeselnej výrobe ďaleko predčili
ostatné obce. Miestni remeselníci – obuvníci, krajčíri, kováči, kolesári vychádzali
z radov želiarov (v obci ich pracovalo asi
15).
V čase intenzívneho hospodárenia
Esterházyovcov v XIX. storočí sa v Želiezovciach opäť objavili tendencie k prinavráteniu štatútu zemepanského mesta. Ich
výsledkom bolo, že od r. 1840 požívali Želiezovce opäť štatút zemepanského mesta.
Aj preto sa spolu s ostatnými mestami
v podobnom postavení iba ťažko podrobili
zákonu XVIII. z r. 1872, ktorým sa opäť
stali obcou. Odpor Želiezoviec bol citeľný
aj v tom, že vo svojej pečati až do r. 1905,
kedy sa zaviedli jednotné pečate, uvádzali
hodnosť zemepanského mesta.
Po vzniku Československej republiky
sa podľa zákona 73 z r. 1918 voľby uskutočnili 31. januára toho roka. Vtedy boli
Želiezovce notárskym centrom, zo zápisníkov však vyplýva, že úrad notára nebol
v tom čase obsadený.
Z pohľadu pokusov o prinavrátenie
mestského postavenia Želiezovciam sa
ako zaujímavý javí dokument o príprave
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. septembra 1921. Prvým
bodom rokovania je prerokovanie návrhu
nariadenia mesta (!).
Z pohľadu verejnej správy bol dôležitý rok 1923. V zmysle zákona č. 378
z r. 1922 sa Želiezovce stali centrom novozriadeného okresu. Želiezovský okres
vznikol 1. januára 1923 vyčlenením 29
obcí z Levického okresu a 13 obcí zo
zaniknutého okresu Pastovce. Popritom
stále nenastala vhodná doba na posilnenie právneho mestského postavenia.
Mníchovská dohoda a viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 sa dotkli aj
Želiezoviec. Vtedajšia vláda zrušila slovenský systém žúp a okresov a nastolila
územno-správny systém z r. 1918, čím
Želiezovce stratili status okresného centra. To zapríčinilo aj stratu pozície vi-

Polícia informuje
V dobe od 4. do 30. mája v katastri Šaroviec
zo závlahovej čerpacej stanice neznámy
páchateľ odcudzil kovovú plošinu, kovové
rebríky a ďalšie súčasti zo železa. Spôsobil
škodu vo výške 60 664 Sk.
Príslušníci OO PZ v Želiezovciach v spolupráci s pracovníkmi kriminálnej polície zadržali
18-ročného muža z Čaty, ktorý 9. mája v popoludňajších hodinách sa vlámal do rodinného
domu v Želiezovciach, v časti Čikókert, odcudzil z neho fotoaparát, mobilný telefón, alkoholické nápoje, rádiomagnetofón a náramkové
hodiny v celkovej hodnote 10 tis. Sk. Dňa 10.
mája v noci sa vlámal do drevenej šopy na
dvore rodinného domu v Čate, odkiaľ odcudzil
mäsiarsky sekáč, čím majiteľovi spôsobil škodu 1300 Sk. Následne s odcudzeným sekáčom
sa pokúsil vlámať do predajne potravín v Čate,
ale nepodarilo sa mu odseknúť visiaci zámok.
Rozbitím zámku spôsobil škodu 270 Sk. V tú
istú noc preskočil bránu rodinného domu
v obci a z hospodárskeho dvora odcudzil 6 ks
čínskych kačíc, čím majiteľovi spôsobil škodu
1400 Sk. Vlámal sa aj do ďalšieho domu, kde
vzal rádio s CD prehrávačom, varnú konvicu,
farebný televízor a satelitný prijímač v celkovej hodnote 11 700 Sk.
Doposiaľ neznámy páchateľ od 6. do 20. mája
v Šarovciach sa vlámal do priestorov bývalého
mäsiarstva, odkiaľ odcudzil dosku na krájanie
mäsa, chladiacu skriňu, konzoly na mäso,
mraziacu pult, radiátor a ďalšie predmety.
Svojím konaním spôsobil škodu COOP Jednota Levice vo výške 22 500 Sk.
(iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ Želiezovce mjr. Ing. Ladislav Stugel
dieckeho centra. Obecné zastupiteľstvo
sa pokúsilo o znovunastolenie okresu
so sídlom v Želiezovciach, avšak bezúspešne. Žiadosť bola 20. septembra 1939
zamietnutá.
Ako sme sa zmienili aj v úvode, postavenie mesta bolo Želiezovciam priznané až v r. 1960. Začiatkom 70-tych
rokov Mestský národný výbor rozhodol,
že získaný status zdokumentuje novým
erbom a znakmi. V r. 1975 pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky
o usadlosti Peter Püspöki Nagy zhotovil
insignie mesta Želiezovce: mestký erb,
vlajku a pečať.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Spracoval: PaedDr. Ferenc Nyustyin
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MESTSKÉ DNI V ŽELIEZOVCIACH

16.6.2005
Štvrtok:
18.30
Dom kultúry
Prednáška o dejinách mesta Želiezovce prednášajú - Béla Sipos a Ladislav Dobrovický
Výstava organizovaná Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch
20.00 Dom kultúry
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MESTSKÝCH DNÍ A VÝSTAVY - „Čarovný svet minulosti a prítomnosti mesta Želiezovce“
„A múlt varázsa Zselíz jelenében“ – výstava exponátov
– maľby, zátišia prírody, grafiky L. Szűcsa, J. Kanyuka, Š. Horňáka, A. Ottmára, V. Guliša
– fotografie G. Horvátha, Á. Pereszlényiho, J. Líšku
– kronika mesta a fotodokumentačný materiál
– pamätné knihy
– pohľadnice zo zbierok A. Dulaiovej a J. Kanyuka
– zbierka predmetov venovaná do želiezovskeho múzea
– kvety Karola Fábika
„Moje vysnívané Želiezovce – Zselíz - ahogy megálmodtam“ výstava výtvarných a slohových prác detí MŠ a žiakov ZŠ
17.6.2005 P i a t o k :
10.00 - 20.00 Dom kultúry VÝSTAVA
11.00
Kostol ref. cirkvi KONCERT
14.00 ul. Poštová

– Detský spevácky zbor Franza Schuberta,
– žiaci miestnej ZUŠ, ZUŠ F. Schuberta v Zlatých Horách (ČR) a študenti Gymnázia s VJM

MESTSKÝ JARMOK

Kultúrne popoludnie na Námestí sv. Jakuba
17.00 –18.30
HUDOBNÉ POPOLUDNIE
– rockový koncert Bloody Angels
– moderné tance v podaní žiakov ZUŠ
– vystúpenie tanečného súboru Magnum
– moderné tance v podaní žiakov ZŠ
18.30 - 19.30
VESELOHRA
„A helység kalapácsa“
v spolupráci s ROS Nové Zámky (účinkujú umelci z komárňanského a košického divadla)
19.30 – 21.00
Literárny podvečer - poézia v podaní žiakov základných škôl
Turičné kráľovstvo - divadelná hra v podaní študentov Gymnázia s VJM
21.00 – 22.30
OPERETY
„Csak a szépre emlékezem...“ (amatérska divadelná skupina CSEMADOK - N. Zámky)
22.30 – 2.00
TANEČNÝ DOM so súborom Kincső
18.6.2005 S o b o t a :
9.00 – 24.00

MESTSKÝ JARMOK – ukážky ľudových remesiel v spolupráci s ROS Nové Zámky

10.00 - 20.00 Dom kultúry VÝSTAVA
10.00 MsÚ
Námestie
15.00

18.00

20.00
21.30

Vztýčenie vlajok družobných miest
Slávnostné zasadnutie MsZ – odovzdávanie verejných uznaní
sv. Jakuba
* Vystúpenie mažoretiek zo ZUŠ
* Vystúpenie žiakov miestnej ZUŠ a družobnej ZUŠ Zlaté hory
* Vystúpenie spevokolu Lúč pôsobiaceho pri CVČ Želiezovce
* Slávnostný príhovor primátora mesta pri príležitosti
45. výročia udelenia mestského štatútu
Pozdrav z družobných miest
* Zasadnutie MsZ: Prerokovanie minulosti, prítomnosti a budúcnosti mesta Želiezovce v podaní detí z MŠ a žiakov ZŠ
Spoluúčinkuje: - kapela ZŠ s VJM, ZUŠ, CVČ, ZŠ, ZŠ s VJM, MŠ
* Odovzdanie čestných uznaní žiakom ZŠ
* Vyhodnotenie súťažných prác na tému - “Moje vysnívané Želiezovce“
* Nemcsak a húszéveseké a világ – TriasVarietász – operety a melódie zo strieborného plátna
účinkujú: Híves Mária, Ocsko Aladár, Cmorik Mária, Bodzsár Gyula
* Vystúpenie mažoretiek zo ZŠ s VJM Čata
Slávnostný sprievod účinkujúcich tanečných skupín od Domu kultúry k námestiu Sv. Jakuba
MEDZINÁRODNÝ KULTÚRNY FESTIVAL
Účinkujú: tanečné súbory Tébláb z Budapešti, tanečná skupina Csanád z Makó, tanečná skupina z Turecka, tanečná skupina Kincső NTE zo Želiezoviec
Koncert skupiny CANNED HEAT R. B. Zemné organizovaný v spolupráci s ROS Nové Zámky

- 5.00

Tanečná zábava – do tanca hrá skupina bratovRikkoňovcov
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K výročiu ukončenia II. svetovej vojny

Želiezovskí odbojári si 7. mája na členskej schôdzi pripomenuli 60. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Ich ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov združuje vyše 30 členov
z radov priamych účastníkov protifašistického odboja v rokoch
II. svetovej vojny, ich najbližších pozostalých a príbuzných a
podľa nových stanov aj sympatizantov.
Na začiatku schôdze, ktorú viedol predseda ZO Jozef Dubec, si minútou ticha uctili pamiatku Petra Mlynku, bývalého
dlhoročného aktívneho člena zväzu a člena I. československého armádneho zboru v ZSSR, ktorý sa ako príslušník II. paradesantnej brigády zúčastnil i bojov v SNP. Ostatné roky svojho
života prežil v Leviciach, kde bol aj organizovaný v SZPB.
Udalosti spred 60 rokov v slávnostnom príhovore priblížil Jozef Výboch. Pripomenul, že túto vojnu 3 mesiace bezprostredne spoznávali aj obyvatelia nášho mesta a blízkeho
okolia, pretože na Hrone stál od Vianoc 1944 do 25. marca
1945 front a naše mesto bolo z týchto dôvodov často ostreľované, obyvateľstvo žilo v neustálom napätí a strachu najmä
o svoje deti a najbližších príbuzných.
Po skončení členskej schôdze odbojári spolu s primátorom
mesta JUDr. Gejzom Nagyom a vedúcimi pracovníkmi MsÚ za
zvukov smútočného pochodu položili vence k Pomníku obetiam II. svetovej vojny na Námestí sv. Jakuba. Tohto spomienkového aktu sa zúčastnili i zástupcovia štúrovskej vojenskej
posádky, ktorým primátor Želiezoviec odovzdal symbolický
pozdrav do Štafety víťazstva a vďaky. Štafeta začala svoju
púť po Slovensku na Dukle, prešla miestami oslobodzovacích
bojov, Štúrovo, Kamenín a Želiezovce nevynímajúc a svoju
cestu 8. mája ukončila v metropole Slovenska, kde v tom čase
vrcholili celoštátne oslavy 60. výročia ukončenia vojny.
JVch
FMMC
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.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V ZAHRANIČÍ: MAĎARSKO – 2 stolári, vedúci stolárskej
dielne, drevársky inžinier, CNC-sústružník,
strojár CNC, techický pracovník so znalosťou
FJ, elektrikár alebo automatizačný technik so
znalosťou AJ; do Sopronu (ubytovanie a strava zabezpečené): prípravár tovaru, balič s VP
typu B; vodič TIR (s možnosťou ubytovania).
Anglilcky a nemecky hovoriace krajiny: pracovníkov na vstrekolis, nástrojár, strojár do
Londýna; do Holandska mäsiar, spracovateľ
mäsa, vodič kamiónu; do Írska au-pair, chyžné; Anglicko, arabské a škandinávske krajiny,
Nemecko a Švajčiarsko hľadajú lekárov s
atestáciou. 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 s SŠ a VŠ vzdelaním
z jednotlivých miest SR.
MOŽNOSTI OBCHODU A KOOPERÁCIE: český partner kúpi tekutú a/alebo
tuhú glukózu vo veľkom množstve; francúzska firma kúpi agátové tyče na vedenie
hrozna; nemecký podnikateľ na dodávku
v Taliansku hľadá bukové, dubové, smrekové rezivo; francúzska firma hľadá dodávateľa na strojmi zvárané rámy (podľa

výkresov); talianska firma kúpi jedlý olej;
belgická firma kúpi jaseňové drevo – čerstvé, čisté na všetkých stranách s rozmermi 50x50x610-660mm, 65x65x686mm,
25x70x300-…-500mm. Bukové drevo
čerstvé, čisté na všetkých stranách s rozmermi 25x75x500mm, 27x78x500mm,
25x70x300-…-500 mm, 25x100x750…-900mm. Zadan parametre sú základom
pre faktúrovanie. V Győri ponúkajú 200
kg čerstvej praženej zrnkovej kávy v 1kg
balení koncovým zákazníkom a odberateľom; talianska firma kúpi tekvicové
semiačka – očakáva ponuky v akosti 11+,
12+ v množstve 5 kamiónov/mesiac, t. j.
100 ton; Rakúsky podnikateľ kúpi sójové
boby na klíčenie alebo škatule z umelej
hmoty na skladovanie hríbov (0,25-0,50,5 kg); Poľské obuvnícke firmy ponúkajú
svoj tovar: jarnú a letnú kolekciu 2005,
pánske a dámske kožené topánky vynikajúcej kvality podľa najnovších trendov.
Hľadajú importéra, veľkoobchody, predajcov.
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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Družstvo žiakov na turnaji vo Francúzsku
Družstvo želiezovských žiakov sa už tretí
raz zúčastnilo medzinárodného futbalového
turnaja žiakov vo Francúzsku
pod názvom Mondial Pupilles, na ktorom sa stretávajú
družstvá z viacerých kontinentov. Oproti minulému
roku, keď želiezovskí žiaci
vytvorili spoločný tím s komárňanskými mladými futbalistami, tentoraz účinkovali
pod názvom mesta. Družstvo
hralo v bretónskom meste
Pluguffan v skupine, v ktorej
sa stretlo s družstvami: SJ
Buenos Aires (1:1), Lausanne
Sports (0:3), Ottawa US (0:
2), AS Angouleme (0:3), US
Leguevin (1:0), Pays de Concarneau (0:4), s výberom hostiteľského mesta
(2:0) a s neskorším finalistom FC Nantes (0:
0 - na snímke obe mužstvá po zápase). Najmä
posledný výsledok stojí za povšimnutie, keďže ide o medzinárodne známy klub a bezgólový výsledok proti finalistovi súťaže bol dobrou
vizitkou pre náš tím. Turnaj nakoniec vyhralo
výborne pripravené družstvo Ajesaia Tana-

narive z Madagaskaru, keď vo finále zdolalo
FC Nantes 1:0.

jom fandili v skupinových zápasoch. Mladí
futbalisti zo Želiezoviec sa z medzinárodného

Tréner Gabriel Duchoň, ktorý sa mesiace
pripravoval na turnaj aj učením francúzskeho
jazyka, aby dokázal vybaviť čo najlepšie podmienky svojim zverencom, sa podľa všetkého
ujal funkcie tlmočníka výborne. Hráči navštívili aj Paríž, kde si pozreli pamätihodnosti
mesta. Vytvorili si veľmi dobré vzťahy s futbalistami z Buenos Aires, s ktorými si navzá-

turnaja vracali obohatení o množstvo skúseností, ktoré mohli nadobudnúť vďaka sponzorskému príspevku svojich rodičov. Okrem nich
zájazd miestnych žiakov podporili podnikatelia Árpád Balla a Jaroslav Čuvara. Účastníci
turnaja: Adam Bukó, Ľuboš Straňák, Kornél
Tóth, Richard Nerer, Gabriel Kačmárik, Mário
Herceg, Filip Hegedűs, Sebastián Rotík, Tibor
Keil (1 gól na turnaji), Július Szabó (2 góly),
Dominik Duchoň, Gabriel Horňák, Daniel
Varga (1 gól) a Ján Šuranský. V tomto zložení
hrá družstvo už piaty rok a popri úspechoch
v minulosti stojí pred možným úspechom aj
v majstrovskej súťaži – možnosťou postupu
do III. ligy. V tomto boji musí predčiť rivala
z Imeľu.
(ik)

Športový deň detí na Challenge Day
Pri príležitosti tohtoročného Dňa výzvy
– Challenge Day naše mesto už tradične
súperilo s partnerským mestom Trstená.
Tohto roku sa hlavní organizátori, CVČ a
športová komisia pri MsZ, rozhodli skĺbiť
15 minút rekračného športu so súťažami
pre deti na futbalovom štadióne MŠK,
takže okrem zapojenia sa do masovej akcie
prevládala aj zdravá bojovnosť. Mesto Želiezovce zapojilo do Challenge Day 2169
svojich obyvateľov, čo bolo o niečo menej
ako v Trstenej, čím tohtoročné víťazstvo
v zápolení miest získalo partnerské mesto
zo severu Slovenska. Výsledky športových
súťaží v Želiezovciach:
Štafeta na 10x1/2kola – roč. 5. a 6.: 1. ZŠ,

2. ZŠ s VJM, 3. 8-r. gymnázium s VJM; 7.9. roč.: 1. ZŠ, ZŠ s VJM, 3. 8-r. gymnázium
s VJM,
Vybíjaná – dievčatá – roč. 5.-6.: 1. ZŠ, 2.
ZŠ s VJM, 3. 8-r. gymnázium s VJM
Basketbal – chlapci: 1. 8-r. gymnázium s
VJM, 2. ZŠ; dievčatá: 1. ZŠ, 2. ZŠ s VJM,
3. 8-r. gymnázium s VJM
Šach jednotlivcov: 1. Iván Jankovič, 2. Mátyás Mézes, Erik Ducháček
Stolný tenis – dievčatá: 1. Soňa Sádovská, 2. Lucia Mészárosová, 3. Dominika
Rauschová; chlapci: Andrej Rafaj, 3. Lukáš
Holečko
Skok do diaľky – chlapci – 5.-6. ročník: 1.
Zoltán Holop, 2. Sebastián Rosík, 3. Peter
Pompoš; 7.-9. ročník:
1. Gábor Lovicsek,
2. Daniel Baláž, 3.
Robert Peluk
dievčatá – 5.6.: Mária Molnár, 2.
Kristína Vargová, 3.
Mária Méri; 7.-9.:
1. Eva Gallová, 2.
Zsuzsanna Holop, 3.
Monika Mohári
Malý futbal – mladší
žiaci: 1. 1. ZŠ, 2. ZŠ
s VJM, 3. 8-r. gymnázium s VJM; starší
žiaci: 1. ZŠ s VJM,
2. 8-r. gymnázium s
Nasledujúci deň boli víťazom slávnostne odovzdané diplomy
VJM, 3. ZŠ.
(r)

a trofeje

FUTBAL
Dospelí
MŠK - ViOn
Kolárovo- MŠK
Sládkovičovo - MŠK
gól: Kántor
MŠK - Hurbanovo
Fülöp
Močenok - MŠK
Dorast
Štúrovo - MŠK
MŠK - Šahy
Dvory - MŠK
MŠK - Hurbanovo
Csudai
V. Meder - MŠK
Žiaci
MŠK - Andovce
Dvory - MŠK
B8nov - MŠK
MŠK - Sv. Peter

1:0
3:0
4:1
1:2
9:0 kont.

4:1
1:1
3:0
2:2
3:0

4:2
0:3
0:14
3:0
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Želiezovské spomienky

JEDNA NEZVEREJNENÁ FOTOGRAFIA
Približne pred rokom mi jedna staršia
želiezovská dôchodkyňa ako jedinečnú
spomienku ukázala gombík z americkej
uniformy, ktorý vraj osobne dostala tu v Želiezovciach od jedného amerického dôstojníka. Zapochyboval som o jej slovách keďže
podľa mojich vedomostí v Želiezovciach na
konci vojny nepôsobili americké jednotky.
Pokúsil som sa však udalosti prísť na koreň.
V mojom fotoarchíve som objavil niekoľko
čiernobielych fotografií datovaných v roku
1946. Udalosti na nich mi dokázali pravdivosť uvedeného tvrdenia. Veď kto by si bol
pomyslel, že aj v Želiezovciach sa tesne po
2. svetovej vojne objavilo niekoľko vojakov
a dôstojníkov americkej armády. Ale ako
k tomu došlo? Práve pred 60-timi rokmi bývalí majitelia grófskych majetkov odišli do
Rakúska, a tak ich polia, sýpky, ale aj maštale, zostali opustené a rozkradnuté. Život sa
však nemohol zastaviť. Už 29. mája 1945
sa na Okresnej správnej komisii v Želiezovciach za prítomnosti miestnych a straníckych funkcionárov (Révay, Mihály, Výboch,
Mankovický atď.) rozhodlo o protokolárnom prevzatí uvedených nehnuteľností do
správy novovytvorených Štátnych majetkov

Gombík z uniformy dôstojníka armády USA,
ciach.
so sídlom v Želiezovciach. V opustených
maštaliach však nebol
doslova ani jeden kus hovädzieho dobytka. Kým
občania nášho mesta na
poliach, či pri Hrone zbierali nevybuchnuté granáty
a míny, vedenie štátnych
majetkov hľadalo zvyšok
roztrúsených
hospodárskych zvierat. Bolo ich
žiaľ len niekoľko desiatok
a tento stav nezabezpečoval
životaschopnosť
a prosperitu organizácie.
Našťastie v tom období
došlo k medzinárodnej
dohode o hospodárskej
povojnovej pomoci medzi USA a štátmi vojnou
poškodenej Európy. A tak
mohlo dôjsť k udalosti,
že 12. až 14. marca 1946
na železničnej stanici
v Želiezovciach sa za
prítomnosti amerických
a
československých
dôstojníkov vyskladnilo
716 kusov hovädzieho
dobytka holšteinsko-frízskeho plemena. Zvieratá
pochádzali z Wisconsinu
z USA. Akciu organizovalo združenie UNRA
Prvý riaditeľ ŠM Želiezovce Ing. Révay, americký a českosloven- a dodávku zvierat až do
ský dôstojník a dr. Planovský z oblastného úradu ŠM v Bratislave Želiezoviec zabezpečovali
na želiezovskej železničnej stanici pri preberaní dobytka.
americkí vojaci. Zvieratá

ktorý v r. 1946 krátky čas pobudol v Želiezovsa zo stanice hnali v poobedňajších a večerných hodinách do vopred vydenzifikovaných maštalí. Za želiezovskú stranu presun
organizoval prvý riaditeľ želiezovských
Štátnych majetkov Dr. Ing. Ján Révay.
Práve vďaka nemu hospodárstvo prekonalo
prvotnú krízu a postupom času sa vypracovalo medzi doslova najlepšie prosperujúce
štátne majetky vtedajšieho Československa. (Len pre zaujímavosť pripomínam, že
vnuci práve tohto Ing. Révaya sú Mikuláš
a Miroslav Konopkovci, ktorí v súčasnosti
náš región zviditeľňujú na športovom poli.)
Spomeniem azda ešte dvoch riaditeľov ŠM
Želiezovce, ktorých mená sa tiež vryli do
našej pamäte. Ing. Matej Gregor stál na čele
podniku od roku 1952 do roku 1973, dpt.
Pavol Jamárik tento podnik viedol od
roku 1974 do roku 1982. Fotografie ale
aj spomienky vybledli. Viac ako 40-ročné
pôsobenie tejto organizácie v našom meste
sa žiaľ ukončilo dodnes a azda naveky nevyjasneným spôsobom privatizácie organizáciami Manaz a Marmara. Čo už k tomu
dodať? Azda toľko, že pri spomienke na
voľakedy prosperujúci podnik alebo na
odvezené historické parné oracie stroje si
viac vážim všetky horeuvedené osoby, ako
niektorých dnešných privatizérov.
Pavel Polka
S úctou prosím každého, kto by k objasneniu histórie Želiezoviec mohol prispieť
poskytnutím informácií či dokumentácie
(fotografickej, písomnej...), aby sa prihlásil
u autora článku na tel. č. 0905 77 06 55.
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Ponuka pracovných miest Karaoke trochu inak
Pod týmto názvom sa v ZŠ Želiezovce uskutočnil II. ročník speváckej súťaže modernej
Úradu práce a sociálnych piesne,
ktorú pre žiakov 3.-9. ročníka pripravila učiteľka Adriana Čudaiová, vyučujúca hudobnej
výchovy. Moderátorskej úlohy sa dobre zhostili Monika Krišková a Dagmar Janšíková, obe zo 7.
vecí Levice, pracovisko A, hudbu obsluhoval Alexander Adamček z 8. B. Do poroty zasadli okrem vyučujúcich aj žiaci.
V úvode sa zaujímavým programom prezentovali školské tanečné súbory a zaspievali spoločne
Želiezovce
hymnu Superstar. Potom už v dvoch súťažných kategóriách sa predstavilo 42 žiakov s pripraveHELIUM SLOVAKIA,S.R.O., Ing.G.Melczer
Úzka 19, Želiezovce, 036/7711025:
chladiarenský mechanik, US, od 01.06.05,

JOZEF KASALA-KAMON, Sacherova 19,
Želiezovce 0905/648620:
čašníci, servírky, plat 6500, vyuč., od 07.06.05,
predavač, 6500, vyuč.
ANTHILL INDUSTRIAL SERV, Ing.Peter Pajov, Blumentálska 5, Bratislava 02/55565573:
elektromechanici(silnoprúd),
plat
od
15000,
vyuč.,
od
01.07.05,
elektromechanik
strojov
a
zariadení,
plat
od
15000,
vyuč.,
frézar kovov, 15000, vyuč.
lakovač automobilov (vozidiel), od15000, vyuč.
mechanik a opravár strojov, od 15000 vyuč.
obrábač kovov, od 15000, vyuč.
sústružník, od 15000, vyuč.
vŕtač kovov, od 15000 vyuč.
zvárač CO2, od 15000, vyuč.
zvárač v ochrannej atmosfére, 15000, vyuč.
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE, Skolnyíková, Dr. Zelenyáka 65, 7796192:
lekári, VŠ
PAVOL HYPSKÝ - H H MONT, Dukelská
25,Tek.Lužany 0905/418660:
murár, vyuč.
murár-obkladač
stavebný technik, USO
stavebný tesár, vyuč.
DEMITROVÁ
TERÉZIA,
Pivovarská
75,Ilava,
042/4442005:
regionálnyreprezentant, 9000, SO
TAM TRANS SPEDITION, Balážová Mária,
čerpacia stanica, Šarovce 036/7710040-41
upratovačka,zákl
vodič nákladného automobilu, SO
záhradník, vyuč.
SELYZ-NÁBYTOK,
Szeiber
László,
SNP
2,
Želiezovce,
036/96287315:
vedúci prevádzky, VŠ, 20000

nými piesňami interpretov populárnej hudby. A bolo veru čo počúvať, obdivovať, nebolo jednoduché určiť najlepších. Bolo vidieť kvalitu, snahu, cítiť túžbu po úspešnej prezentácii. Preto
v prístupe a odvahe ísť do tejto súťaže v podstate zvíťazili všetci. Porota však musela rozhodovať a ako najlepších určila: I. kategória: 1. Lea Kabátová a Viktória Jagodicsová (3. A), 2. Viktor
Lestyan (5. A), 3. Veronika Jurášová (3.A), 4. Natália Laczková (3. A); II. kategória: 1. Patrícia
Lacková (6. C), 2. Zuzana Bliznáková (9. B) a Jana Tomasovszká (8. C), 3. Silvia Bucseková (6.
B) a Sandra Bukaiová (6. B), 4. Barbora Gregušová (6. B). Mimoriadne ocenenie získal Jozef
Szívó a Ronald Vezér z 5. A.
PaedDr. Jozef Výboch

MESTO ŽELIEZOVCE
zastúpené primátorom mesta
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY, ŠPORTU
A MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
Neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad:
- VŠ ekonomického smeru
Iné kritériá a požiadavky :
- prax v odbore najmenej 2 roky
- znalosť PC – Excel, Word a COREL DRAW
- komunikatívnosť a schopnosť riadiť kolektív
Znalosť cudzích jazykov je vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov :
- overená kópia vysokoškolského diplomu
- profesijný životopis
- odpis z registra trestov
Prihlášky na výberové konanie je potrebné odovzdať do 20. júna 2005 do 1600 hod.
Platí prezenčná pečiatka MsÚ v Želiezovciach
Adresa : Mesto Želiezovce, oddelenie organizačných vecí
SNP č. 2
937 01 Želiezovce
Obálku označte heslom : „VÝBEROVÉ KONANIE“
Informácie : na tel. čísle 036/771 3551

HEFRA
VRÁBLE
Pompošová,
Staničná
502,
Vráble,
036/7711029:
zoraďovač strojov, vyuč. 8000

Dr. Gergely Dániel

JUDr. Gejza NAGY
primátor mesta
Dr. Dániel Gergely

a tisztelt közönség figyelmébe ajánlja fogászat magánrendelőjét
– kíméletes fogjavítás és fogpótlás kimagasló minőségben, 2 év
garanciával, elfogadható áron
– megbeszélés és kezelés berendelés alapján, így várakozás nélkül
– újdonság: fogfehérítés

dáva do pozornosti ctenej verejnosti svoju privátnu zubnú ambulanciu:
– šetrné ošetrenie a náhrady zubov s 2-ročnou zárukou za prijateľné
ceny
– konzultácie a ošetrenie na základe objednania - bez čakania
– novinka: bielenie zubov

Rendelési idő: H, K, Cs: 12.30-19.00; Sz, P: 8.00-14.30

Ordinačná doba: Po, Ut, Št: 12.30-19.00; St, Pi: 8.00-14.30

Dr. Gergely Dániel, Zbrojníky/Fegyvernek 193, 935 55, tel.: 036/7799117, www.fogorvos.sk

10
Oprava vstrekovacích čerpadiel

Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki
Predaj, kontrola, výmena vstrek. trysiek Motorpal, Bosch
Predaj náhradných dielov
Diagnostika dieselových osobných motorových vozidiel
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(Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki)
Motorpal, Bosch porlasztók árusítása, ellenőrzése, cseréje
Alkatrészek árusítása
Diesel járművek diagnosztikája
Műhely:
Tó sor 665
035/779 74 47
964 34 Bátorkeszi
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
21. 4. Michal Lukács (P. Ruskov), 22. 4. Claudia Hodáliková
(Želiezovce), 23. 4. Emese Krausz (I. Sokolec), 25. 4. Adrián
Daniš (V. Ludince), 29. 4. Ladislav Vágó (Želiezovce), 6.
5. Raj Bence (Čata), 8. 5. Martina Szalaiová (Šalov), 9. 5.
Marek Harhovský (T. Lužany), 10. 5. Sarah Stanková (Jur),
Tobiáš Bedrich (Hronovce), 11. 5. Dávid Uram (Farná), 17.
Martin Kováč (V. Ludince), 18. 5. Emilián Baláž (Šalov), 16.
5. Cyntrhia Tóthová (Želiezovce), 23. 5. Sabina Baka (Keť),
24. 5. Stella Somogyiová (Želiezovce), Kristína Farkašová
(T. Lužany), Lukáš Varga (Kuraľany), 25. 5. Kristína Černáková, Levicky Máté István (Želiezovce)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
30. 4. Henrich Kovács - Jaroslava Kardošová (Želiezovce),
Pavol Gilyán (Levice) - Andrea Hlošková (Želiezovce), 21.
5. Igor Kreko (Šarovce) - Alica Péliová (Želiezovce), Peter
Valent - Pavlína Grosmanová (Želiezovce)

Gratulujeme - Gratulálunk
50
Alexander Čerba
Eva Faragová
Zuzana Garaiová
Magdaléna Holiová
Melánia Jankušová
Gabriel Klimaj
Nadežda Koncsalová
Ján Lacko
Paulína Maťašovská
Judita Urbanová
Jozef Vámoš
Juraj Vyskok

26. 6.
03. 6.
07. 6.
30. 6.
05. 6.
06. 6.
12. 6.
15. 6
26. 6.
22. 6.
16. 6.
04. 6.

60
Gabriel Meliška
Anna Pavlová
Margita Vargová
Gabriela Hanzová
Katarína Hanzelová
Magdaléna Vaneková

03. 6.
03. 6.
10. 6.
11. 6.
15. 6.
22. 6.

70
Mária Véghová
Alexander Tóth

22. 6.
18. 6.

80
Irma Demeterová
Jolana Kovácsová

04. 6.
30. 6.

Opustili nás - Elhunytak
22. 4. Ladislav Kardoš (Hronovce, 78 r.), Matilda Gergőová
(Jur, 70 r.), Gabriel Urgács (V. Ludince, 32 r.), 26. 4. Mária
Nagyová (Želiezovce, 80 r.), 27. 4. Jozef Kurcz (T. Lužany,
70 r.), 29. 4. Ernest Végh (P. Ruskov, 50 r.), 30. 4. Ernest
Papák (V. Ludince, 45 r.), 1. 5. Ladislav Belaň (Keť, 52 r.),
Michal Kiszely (Nýrovce, 60 r.), 6. 5. Juliana Csomorová (V.
Ludince, 52 r.), Emerencia Cziglerová (V. Ludince, 86 r.), Michal Sebián (Želiezovce, 72 r.), Mária Kötelesová (H. Vrbica,
81 r.), 8. 5. Mária Nagyová (Zbrojníky, 93 r.), 9. 5. Katarína
Szazová (Jur, 83 r.), 11. 5. Katarína Balázsová (Šarovce, 70
r.), 13. 5. Stanislav Klenko (Kuraľany, 55 r.), 14. 5. Zuzana
Pliešovská (T. Lužany, 80 r.), Katarína Vargová (Kuraľany,
92 r.), Štefan Gulai (T. Lužany, 66 r.), 15. 5. Agnesa Mészárosová (P. Ruskov, 84 r.), 17. 5. Jozef Šuba (Keť, 84 r.),
Štefan Michlo (Kuraľany, 79 r.), Štefan Szenci (Farná, 82 r.),
18. 5. Anna Ezrová (T. Lužany, 46 r.), Alexander Mészáros
(Želiezovce, 45 r.), 19. 5. Jozef Fehér (Čata, 79 r.), Jolana
Vrábelová (Farná, 85 r.), 23. 5. Zuzana Hanzová (Želiezovce, 97 r.), 27. 5. Vojtech Duvacs (Želiezovce, 82 r.),
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Jún 2005

V júni kino nepremieta.
Júniusban a mozi nem üzemel.

VÁ
Š IN

ZER

ÁT

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Prenajmeme nebytové priestory v Želiezovciach, Poštová 2, 510 m2,
aj po častiach. Kontakt: 02/50612515, SzenkoE@ba.zse.sk
(05-26)

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Sürgősen eladó 6db fehér műanyag kerti szék. 100 Sk/db
vagy 500 Sk/6db. Tel. 0905594328

(05-28)

(04-2)

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

PRE

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

Nagypeszeken családi ház eladó, 50 áras kerttel, gyümölcsfákkal. Tel. 0904 227 117

(05-29)

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

SPOMIENKA

Dňa 5.6.2005 uplynie rok od smrti manžela a otca

Ondreja Hajnoviča

napr. nábytok (aj v poškodenom stave), obrazy,
hodiny, porcelán, striebro, lustre, šable, bodáky
Platím v hotovosti.
a iné zbrane.

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

Mestská polícia oznamuje, že jej zamestnanci sú dostupní na týchto tel. číslach: 0905 891 441 (07.30-24.00), 0905
891 442, 036/771 13 29 (07.30-15.30).
Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Prosbičky do ručičky
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2004, 108 str., 99 Sk
Modlitbičky s farebnými obrázkami pre deti
S. Brown: Vstupenka do neba
Bratislava, Remedium 2005, 208 str., 229 Sk
Ľúbostný príbeh ženy, ktorá si založí vlastnú tanečnú školu, zoznámi
sa s novými tvárami, ale zmení ju predovšetkým láska.
Múdra kniha
Bratislava, Matys 2005, 157 str., 259 Sk
Múdra kniha pre škôlkarov a malých školákov. Hry, hádanky a úlohy
v tejto knižke pomáhajú rozvíjať schopnosti, ktoré sú pre deti dôležité. Vhodný darček na rozlúčku so škôlkou.

(05-29)

(05-30)

036/622 35 96, 0903 439 094

Už Ťa neprebudí slnko ani
krásny deň, na želiezovskom
cintoríne spíš svoj večný sen.“
S láskou spomína manželka, syn,
dcéra, zať a vnúčik.

MEGEMLÉKEZÉS

2005. június 20-án volt 11 éve annak, hogy
örökre elhagyott bennünket a szeretett kisfiú

BOTTA RÓBERT

életének 3. évében
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

A Szövetség a Közös Célokért zselízi irodája a Magyar Házban, a
Schubert u. 26 sz. alatt (Tel: 036/ 772 03 30, mobil: 0908/ 224 195,
0902/ 297 723) várja az érdeklődőket, akik a magyarigazolvánnal
kapcsolatos ügyintézésen kívül egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint pl. jogsegélyszolgálatot a nevesítetlen földek
ügyében, munkahelyközvetítés, régiófejleszési és pályázatfigyelő
tájékoztatás.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Vakációzz velünk!
Budapest, Black and White Kiadó 2005, 32 oldal, 49 Sk
A többfajta foglalkoztatók egyik füzete gyermekeknek a nyári vakáció hasznos eltöltésére. Nemcsak foglalkoztatja, de fejleszti is a
legkisebbek képességeit.
Földi P.: Hitler tábornokai
Budapest, Anno Kiadó 2005, 288 oldal, 89 Sk
Náciellenes tábornokok, hadvezérek, frontparancsnokok, újítók, háborús bűnösök.
Csontos Vilmos: Magyar ugaron, 1932. Tovább kell menni, 1941
Léva, Nyitrai és Társa Könyvnyomda, 92 oldal, 100 Sk
Csontos Vilmos verseinek reprint kiadása. Érdékes kiadvány a Csontos-versek gyűjtőinek.
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Mátraalján, faluszélén...

Lassan itt a tanév vége, már csak néhány nap van a bizonyítványosztásig (a diákok legnagyobb örömére!!!). A különböző
tanulmányi versenyek is már mögöttünk vannak. És hogy milyen
volt az idei tanév? Számomra tapasztalatokban és kalandokban
gazdag. Legszebb élményem az idei Mikszáth Kálmán Országos
Prózamondó Versenyhez fűződik, melynek elődöntőjére 2005.
április 9-én Losoncon került sor. Itt nagyon sok értékes előadást
hallhattunk, de csak az első 3 helyezett juthatott tovább a magyarországi döntőbe, Pásztóra. Így kerültem én – zsebemben a második
díjjal – Mátraaljára. Pásztó Nógrád megyében (a Zagyva mentén) elterülő kisváros, kb. 10 000 lakossal. A döntő április 25-én
kezdődött és 28-án ért véget. A versenyt tanulmányi kirándulással
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kötötték össze. Ellátogattunk a felvidéki és a Nógrád megyei Mikszáth, Madách és Balassi emlékhelyekre. Láttuk a balassagyarmati
Palóc Múzeumot, a csesztvei Madách Imre Emlékmúzeumot, a
horpácsi Mikszáth-kúriát és egy sor további érdekességet.
A sok élmény után lassan elérkeztek a verseny pillanatai. Minden indulónak 2 prózát kellett előadnia. Egy kötelező Mikszáth-darabot és egy szabadon választott, 1941-ig íródott művet. A mezőny
nagyon erős volt, mivel összejöttek Magyarország, Erdély és a Felvidék legjobbjai. A versenyzők középiskolások voltak: művészeti
iskolákból, gimnáziumokból és különböző szakközépiskolákból.
Minden előadó külön egyéniség volt, minden előadás külön élmény. Az utolsó nap a kiértékelés és a gála napja volt. Dr. Havas Judit előadóművésztől rengeteg tanácsot kaptunk. Ezután elérkezett a
várva várt díjkiosztó. A húsz döntős közül öt helyezettet emeltek
FMMC
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(05-22)

ki. Az első háromnak pedig részt kellett vennie a gálán. Nagyon meglepődtem,
mikor kimondták a nevem, és hogy második lettem. Meglepetésemben azt sem
tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek örömömben (mert erre egyáltalán nem számítottam). A másik két felvidéki diák is eredményesen szerepelt, különdíjban
részesültek.
A búcsúzás után élményekben gazdagodva folytattam utamat egy másik
nemzetközi versenyre, Veresegyházára (de ez már egy másik történet)…
Magda Katalin, sexta, Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

MUNKALEHETŐSÉGEK - MAGYARORSZÁG: – 2 asztalos; Asztalosműhely-vezető,
faipari mérnök; CNC-marós, CNC-gépkezelők;
Műszaki munkatárs (alkatrészgyártás) francia
nyelvtudással; Villanyszerelő vagy elektronikai
műszerész angol nyelvtudással; Sopronban (szállás
és étkezés biztosított): áruösszekészítő, csomagoló,
B jogosítvánnyal; Nemzetk. tehergépkocsi-vezető
szálláslehetőséggel. – Az EU-csatlakozást követően különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás és munkaadó-keresés. ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTERÜLET: Londonba fröccsöntő
szerszámkészítő, üzemgépész; Hollandiába hentesek, húsfeldolgozók, -darabolók, kamionsofőrök;
Írországba bébisziterrek, házvezetőnők; Szakorvosokat keresnek Anglia, arab és skandináv
országok, Németország, Svájc területére; Egyéb
munkakörökben kiajánlás, munkaadó-keresés, szezonális és alkalmi munkalehetőségek. MUNKALEHETŐSÉGEK BELFÖLDÖN: – Keresünk
cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-, munkaügyi
tanácsadói, ingatlanforgalmazási területi képviselői
munkakörbe, konkurenciamentes, új, jövőorientált,
fokozatosan fejlődő üzleti tevékenységhez (nem
termékértékesítés, MLM) várjuk jó fellépésű és
kommunikációs készséggel rendelkező, dinami-

kus, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők
jelentkezését az ország egyes városaiból.
ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK:
Cseh partner vásárolna folyékony vagy szilárd
glükózt, izoglükózt nagy mennyiségben; Szőlőkarót vásárolna akácfából francia cég; Nagy
mennyiségben vásárolna bükk, tölgy, fenyőfa
fűrészárut németországi vállalkozó, olaszországi
rendeltetéssel; Gépi hegesztésű vázakra (rajzok
alapján) keres sürgősen beszállítókat francia cég;
Étolajat vásárolna olasz cég; Belga cég vásárolna
egy kamionnyi kőrisfát, minden oldalán tiszta
fehér, friss, 50x50x610-660mm; 65x65x686mm;
25x70x300-...-500mm. Tölgyfát minden oldalán
tiszta, friss, 25x75x500mm; 25x78x500mm;
25x70x300-...-500mm; 25x100x750-900mm. A
megadott paraméterek számlázási méretek; 200 kg
minőségi olasz frissen pörkölt szemes kávét ajánlanak Győrben 1 kg-os kiszerelésben vevőknek,
viszonteladóknak; Olasz cég vásárolna tökmagot.
Árajánlatot kér sürgősen 11+, 12+ minőségben,
kb 5 kamion/hó mennyiségben, tehát 100 tonna
héjas, natúr tökmagra, de lehet héjatlan is; Osztrák
vállalkozó vásárolna csíráztatni való szójababot,
valamint gomba csomagolására szolgáló műanyag
dobozokat (0,25–0,4–0,5 kg); Lengyel cipőgyárak

kínálják termékeiket: tavasz-nyár kollekció 2005,
női és férfi bőrcipők kiváló minőségben, a legújabb
divatirányzatok szerint. Importőrt, nagykereskedőt,
viszonteladót keresnek. BEFEKTETÉS ÉS INGATLAN: – Az egész ország területérõl várunk
ajánlatokat külföldi érdeklõdõ 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 a megye
egyes településeiről olyan vállalkozások, cégek
érdeklõdését is, akik szívesen csatlakoznának a
nemzetközi marketingképviseleti rendszerünkhöz
egy helyi irodaként, akár jelenlegi tevékenységük
mellett, a mindenkori üzleti haszon 50-50%-os
megosztásával.
Kapcsolatfelvétel:
(
/F 0036/96/413688;
517867
e-mail:
fmmc@mail.datanet.hu;
www.fmmc.gyor.hu;
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A második világháború befejezéséről emlékeztek meg
A Szlovákiai Antifasiszta Harcosok
Szövetségének helyi szervezete május
7-én taggyűlésen emlékezett meg a II.
világháború befejezésének 60. évfordulójáról. A szervezet több, mint 30
tagot tömörít a II. világháborús harcok
résztvevői, legközelebbi rokonai, és
újabban a szimpatizánsok köréből is.
Az ülést Jozef Dubec, az alapszervezet elnöke vezette, akinek javaslatára a
résztvevők egy perces csenddel emlékeztek meg Peter Mlynkáról, a szervezet volt tagjáról, aki az I. csehszlovák
hadtest tagjaként a II. deszant brigád

soraiban részt vett a szlovák nemzeti
felkelésben is. Életének utolsó éveit
Léván élte le, ahol tagja volt az SZAHSZ alapszervezetének is.
A 60 évvel ezelőtti eseményeket Jozef Výboch elevenítette fel. A háborús
történéseket városunk lakosai saját bőrükön is tapasztalhatták 1944 karácsonyától
1945. március 25-éig, amikor a Garam
két partján állt a front, és a várost gyakran érte tüzérségi találat.
Az ülés végeztével az ellenállók
a város vezetőségével egyetemben
megkoszorúzták a Hősök Emlékművét

a Szent Jakab téren. A megemlékezésen jelen voltak a párkányi katonai
támaszpont képviselői is, akiknek
dr. Nagy Géza polgármester átadta
üdvözletét a győzelem és a köszönet
stafétájának. Ez a kezdeményezés a
Duklai-hágónál indult, és végigfutott
a 60 évvel ezelőtti felszabadítás színhelyein, mígnem május 8-án a fővárosban, a világháború európai befejezésének központi ünnepségén fejezte be
útját.
PaedDr. Jozef Výboch

Zselízi visszaemlékezések

Egy publikálatlan fénykép
Körülbelül egy évvel ezelőtt egy zselízi
nyugdíjas hölgy egyedülálló emlékként mutattott meg nekem egy amerikai uniformisról
származó gombot, amelyet személyesen kapott egy amerikai katonától. Nemigen tudtam
elhinni állítását, hiszen ismereteim szerint a

jártak e vidéken. Hogy is történt ez? Éppen
60 évvel ezelőtt történt, hogy a grófi család
tagjai Ausztriába menekültek, így földjeik,
raktáraik és istállóik felügyelet nélkül, s egy
idő után kifosztva maradtak. Az élet azonban
nem állt meg. Már 1945. május 29-én a Zselízi Igazgatósági Bizottságon a helyi
tisztségviselők jelenlétében (Révay,
Mihály, Výboch, Mankovický stb.)
határozat született az ingatlanok
jegyzőkönyvezett átvételéről az
újonnan létrehozott Zselízi Állami
Gazdaság által. Ám az elhagyatott
istállókban egyetlen jószág sem maradt. Amíg a város lakosai a határban
és a Garam mellett gránátokat, aknákat kerestek, az ÁG vezetősége azon
fáradozott, hogy visszaszerezze az
eltűnt állatok egy részét. Sajnos csak
néhány tíz darabról volt szó, ezekkel
lehetetlen volt fenntartani a gazdaság
életképességét. Szerencsére abban az
időben szerződés született a háború
utáni gazdasági segítségről az USA
és a háború sújtotta európai államok között. Így történt, hogy 1946.
március 12-én és 14-én amerikai
és csehszlovák katonatisztek felügyelete alatt 716 darab holstein-fríz
marhát raktak ki a
zselízi vasúti állomáson, amelyek az
USA-beli Wisconsinból származtak. A segélyakciót az UNRA
Révay mérnök (kalapban a felső és alsó képen), az egyesület szervezte, és
amerikai és a csehszlovák katonatiszt, valamint dr. az állatok eljuttatását
Plánovský a szarvasmarhák kirakásánál a zselízi az amerikai hadsereg
felügyelte egész a
vasútállomáson (a felső képen).
célállomásig – Zselízig. Az állatokat
háború végén nem voltak itt amerikai haderők.
Megpróbáltam kideríteni, mi is történt valójá- a délutáni és esti órákban az
ban. Fényképarchívumomban találtam néhány előre fertőtlenített istállókba
1946-os felvételt, amelyek bizonyították a hajtották. Hazai részről a fő
hölgy állítását. Ki gondolta volna, hogy rövid- szervező az ÁG első igazga- Az állatokat
del a II. világháború után amerikai katonák tója, Révay János mérnök volt. lókba.
Neki köszönhetően a gazdaság

átvészelte a kezdeti nehézségeket, és idővel az
ország legjobban működő állami gazdaságai
közé verekedte fel magát. (Csak érdekességként említem meg, hogy Révay János unokái,
Mikuláš és Miroslav Konopka atlétikában
képviselik régiónkat világszerte.) Itt érdemes
megemlíteni további két igazgatót is, akiknek
nevei emlékezetünk- ben maradhattak. Gregor
Mátyás mérnök 1952-től 1973-ig vezette a
gazdaságot, Jamárik Pál okleveles technikus
pedig 1974 és 1982 között állt az ÁG élén.
Mind a fényképek, mind az emlékek megfakultak. E vállalat több mint 40 éves történetének a mindmáig és talán örökre tisztázatlan
körülmények között vég- hezment privatizáció
vetett véget, amikor a Manaz és a Marmara
vállalatok szerezték meg az ÁG vagyonát.
Mit lehet ehhez hozzátenni? Talán csak annyit, hogy a jól menő vállalatra vagy az eltűnt
gőzgépekre emlékezvén nagyobb tisztelettel
adózom bármelyik fent említett embernek,
mint a mai kor privatizőreinek. Polka Pavel
E cikksorozat szerzője tisztelettel kéri mindazokat, akik információval, esetleg írásos vagy
fényképes dokumentációval hozzá tudnának
járulni városunk történelmének feltárásához,
hogy jelentkezzenek a 0905 77 06 55-ös telefonszámon.

áthajtották a városon az előre elkészített istál-

7
* Sport *

A labdarúgó diákcsapat külföldön szerepelt
Immár harmadik alkalommal vett részt
zselízi diákcsapat a franciaországi Mondial
Pupilles elnevezésű labdarúgótornán, amelyet
egyfajta ifjúsági világversenyként tartanak számon. A
tavalyi szerepléstől eltérően
ebben az évben külön csapat szerepelt a versenyen
Duchoň Gábor edző vezetése alatt. A csapat ezúttal
a bretagne-i Pluguffanban
játszotta csoportmérkőzéseit, amelyek során az SJ Buenos Aires (1:1), a Lausanne
Sports (0:3), az Ottawa US
(0:2), az AS Angouleme (0:
3), az US Leguevin (1:0), a
Pays de Concarneau (0:4), a
helyi csapattal (2:0) a későbbi döntős FC Nantes (0:0)
csapatával mérkőztek meg
a zselízi futballisták, akik
ellen a döntetlen eredmény nagy sikernek
számít. A tornát végül egy madagaszkári csapat, a remekül felkészült Ajesaia Tananarive

nyerte meg, miután a döntőben 1:0 arányban
legyőzte az FC Nantes-ot.
Duchoň Gábor edző, aki hónapokig szor-

galmasan tanult franciául, hogy védenceinek minden szükséges körülményt biztosítson, a jelek szerint jól töltötte be a tolmács

Sportnap a kihívás napján
Az idei Challenge Day keretében városunk Asztalitenisz – lányok: 1. Soňa Sádovská, 2.
immár hagyományosan a partnerváros Trste- Mészárosová Lucia, 3. Rausch Dominika;
nával versenyzett abban, hol kapcsolódik be fiúk: Andrej Rafaj, 3. Lukáš Holečko
több résztvevő a minimum 15 perces sporto- Távolugrás – fiúk: 5.-6.: 1. Holop Zoltán, 2.
lásba. A főszervező – a szabadidőközpont és Sebastián Rosík, 3. Peter Pompoš; 7.-9.: 1.
az önkormányzat sportbizottsága – ezúttal egy Lovicsek Gábor, 2. Daniel Baláž, 3. Peluk
egész napos sportverseny-rendezvényt kerekí- Róbert
tett ki az akcióból, ami a tömegsport attitűdje lányok – 5.-6.: 1. Molnár Mária, 2. Kristína
mellet a versenyszellemet is kölcsönözte Vargová, 3. Méri Mária; 7.-9.: 1. Eva Gallová,
az
eseménynek.
Városunkan 2169
lakos kapcsolódott,
a partnervárosban
azonban
többen,
így idén Trstená
nyerte a viadalt. A
zselízi sportversenyek eredményei:
Váltófutás – 5.-6.
évf.: 1. szlovák
alapiskola, 2. magyar alapiskola, 3.
magyar gimnázium,
7.-9.: 1. szlovák
alapiskola, 2. magyar alapiskola, 3.
magyar gimnázium,
Kiütősdi – lányok,
5.-6.: 1. szlovák Másnap megtörtént a díjátadás.
alapiskola, 2. ma2. Holop Zsuzsanna, 3. Mohári Mónika
gyar alapiskola, 3. magyar gimnázium,
kispályás labdarúgás – alsó kategória: 1. 1.
Kosárlabda – fiúk: 1. magyar gimnázium, 2.
szlovák AI, 2. magyar AI, 3. magyar gimnászlovák AI, lányok: 1. szlovák AI, 2. magyar
zium, felső kategória: 1. magyar AI, 2. magyar
AI, 3. magyar gimnázium,
gimnázium, 3. szlovák AI.
Sakk: Jankovič Iván, 2. Mézes Mátyás, 3.
(r)
Ducháček Erik

szerepét. A zselízi labdarúgók ellátogattak
Párizsba is, ahol a város nevezetességeit
tekintették meg. Jó kapcsolatokat alakítottak ki a csoportbeli
argentin csapattal, így
biztosítva egymásnak
oda-vissza
alapon
a szurkolósereget a
mérkőzéseken. Az ifjú
focisták élményekben
gazdagon tértek vissza
a franciaországi kirándulásról,
amelynek
kiadásait – más forrás
nem lévén – szüleik
finanszírozták. Rajtuk
kívül támogatta a
csapatot Balla Árpád
és Jaroslav Čuvara
vállalkozó is. A világtornát
megjárt
keret tagjai: Bukó
Ádám, Ľuboš Straňák, Tóth Kornél, Nerer
Richard, Kačmárik Gábor, Herceg Márió,
Hegedűš Filip, Rotík Sebastián, Keil Tibor,
Szabó Gyula, Duchoň Dominik, Horňák Gábor, Varga Dániel és Šuranský Ján. Ebben
az összetételben immár ötödik éve játszik
együtt a gárda, és a múltbéli sikerek mellett
az idei bajnokságban is jó eredményre van
kilátás. Az edző szerint komoly esély mutatkozik arra, hogy a csapat felkerüljön a III.
ligába – ezért Ímely gárdájával kell harcot
folytatnia az első hely megszerzéséért.
(ik)

LABDARÚGÁS
A csapat
MŠK - ViOn
Kolárovo- MŠK
Sládkovičovo - MŠK
gól: Kántor
MŠK - Hurbanovo
Fülöp
Močenok - MŠK
Ifjúsági csapat
Štúrovo - MŠK
MŠK - Šahy
Dvory - MŠK
MŠK - Hurbanovo
Csudai
V. Meder - MŠK
Diákcsapat
MŠK - Andovce
Dvory - MŠK
B8nov - MŠK
MŠK - Sv. Peter

1:0
3:0
4:1
1:2
9:0 kont.
4:1
1:1
3:0
2:2
3:0
4:2
0:3
0:14
3:0

6
A szociálisan rászorult
anyáknak tisztelegtek
A városi képviselő-testület mellett működő
egészségügyi és szociális bizottság május
15-én, vasárnap anyák-napi kultúrműsort
szervezett a művelődési otthonban. A rendezvény főszervezője a szociális bizottság
elnöke, Mocsy Katalin volt. A kultúrműsorra
és a megvendégelésre szociálisan rászorult,
többgyermekes és sérült gyermekeket gondozó édesanyák kaptak meghívást, akik – a
bizottság küldetéséből adódóan – leginkább
a szociális komisszió látókörében vannak.
A meghívottakat terített asztalok és érdekes
műsor várta, amelyen fellépett a Lúč énekkar,
a helyi óvodások és alapiskolások. Mocsy
Katalin bevezetőjében a megszólított édesanyák különleges helyzetéről beszélt, akik
nagy elszántságról tettek tanúságot az anyaság
mint életküldetés kiválasztásakor, és nagyra
értékelte azt a fiatalok által vállalt nemes feladatot, akik gyakran a nehéz helyzetek ellenére
sem utasítják vissza a szülőszerepet. Ilyen
édesanyáknak tisztelegtek részvétükkel az önkormányzat vezető képviselői is: Nagy Géza
polgármester és Csicsman Diana városházi
elöljáró.
(ky)

A művészeti alapiskola újabb sikerei
Amint azt már megszokhattuk az elmúlt
években, a Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei időről időre megörvendeztetik
szüleiket, tanáraikat és ismerőseiket valamilyen kiemelkedő eredménnyel akár zenei, akár
képzőművészeti vagy más területen. Nem volt
az másként az utóbbi időszakban sem, amikor
ismét néhány jó eredménnyel gazdagodott az
iskola hírneve. A zeneszakosok közül Mézes
Mátyás áprilisban ért el kiemelkedő sikert,
amikor a Schneiderova Trnava elnevezésű országos versenyen hegedűjátékával aranysávos
minősítést szerzett a III. kategóriában. Ahogy
a múltban már több sikert begyűjtő tanuló elmondta, a verseny színvonala évről-évre magasabb, ezért az előkelő helyezés mind nagyobb
erőfeszítést igényel. A versenyen egy Bach- és
egy Haydn-művet adott elő, és színvonalas
előadásának köszönhetően az aranysávos
minősítés mellett az a megtiszteltetés is érte,
hogy szerepelhetett a nem hivatalos, ún. győztesek koncertjén, amelyre az egyes kategóriák
legjobbjai kapnak meghívást. Mézes Matyi a
Nitrianska lutna elnevezésű versenyen, a gitárosok és vonósok seregszemléjén is sikeresen
szerepelt, amely tavalyig kerületi verseny volt,
de idén első ízben országos vetélkedőként
hirdette meg a szervező, a Nyitrai S. Rosin-

ský Művészeti Alapiskola. A zselízi tanuló
a IV. kategóriában a 2. helyet szerezte meg,
miután a zsűri nagyra értékelte a Veracciniés Kowalski-mű előadását. Mindezek mellett
külön büszkeséggel töltheti el az iskolát az is,
hogy Mézes Mátyás felvételt nyert a veszprémi konzervatóriumba, ahol szeptembertől
folytatja zenei tanulmányait. Az iskola másik
eredményes tanulója, Baka Gábor zongorista
ugyan betegség miatt nem vehetett részt a
nagyszombati versenyen, de ő is zenei pályán
folytatja majd tanulmányait, mégpedig a váci
konzervatóriumban.
Szép sikerekkel dicsekedhetnek a képzőművészeti szak növendékei is. Tanulói februárban részt vettek a Nyitrai Megyei Önkormányzat által kiírt Európa az iskolában elnevezésű
rajzversenyen, amelynek járási fordulójában
Viktória Valkovičová a 2. helyet szerezte meg.
A Barsi Csillagvizsgáló által évente meghirdetett Az űr gyermekszemmel elnevezésű versenyen Miriam Pappová 1. helyen, Katarína Rakovičová 4. helyen végzett. Nyitra megye és a
Komárom-Esztergom megye közösen hirdette
meg az Ember és szabadidő elnevezésű képzőművészeti versenyt, amelyen szintén született
zselízi siker: Andrea Kunková kategóriájában
az 1. helyen végzett.
(iv)

Népünnepély Nyírágón
Sokunkban élő emlékek vannak
még azokról az időkről, amikor évente tavaszköszöntő majálisokon jött össze a városok
és falvak apraja-nagyja, s ahol sör és virsli mellett vitatták meg rég nem látott ismerősökkel az
élet kusza gondjait. Nem számítva azt a tényt,
hogy az akkori hatalom gyakran a legkisebbek
szereplése mögé is ideológia tartalmat igyekezett csempészni, az emberek többsége szívesen
emlékezik vissza ezekre a népünnepélyekre.
Nemrég a nyíriek bizonyították,
hogy a közösségi szellem ebben a községben
nem veszett ki. Április utolsó napján falunapot
tartottak, amellyel a majálisok hagyományát kívánták felújítani. A község lakosai saját erőből
szervezték meg az ünnepséget, amelynek keretében elsőként a volt óvoda épületében tájházat
avattak. Az avató előtt a összegyűlt tömeghez
Fekete Zoltán mérnök, a község polgármestere
szólt néhány szót, majd Kiss Gyula olvasta fel
érdekfeszítő összeállítását a község történelméről. A tájház összeállítása a Csemadok helyi
szervezetének kezdeményezésére egy hirtelen
jött ötlet eredménye volt, ezért a kiállítás még
szegényes volt, viszont ebből a szempontból reményt adó a helyiek hozzáállása, akik szívesen
járultak hozzá a gyűjtéshez személyes tárgyaikkal, fényképeikkel, munkájukkal. Ezt követően
az érdeklődők kultúrműsort tekinthettek meg a
helyi szabadtéri színpadon, amelyet ünnepi beszédek előztek meg. A műsorban főleg a község
fiataljai mutatkoztak be, de érdekes látnivalót
kínált a farnadi Nádas néptánccsoport fellépése
is. Emellett gulyásfőző verseny folyt, májusfát
állítottak, és este utcabálon vehettek részt az
érdeklődők. A rendezvényen díszvendégként
részt vettek a Csemadok területi egyletének
képviselői és a testvérközség, Héreg polgármestere is.
(ck)

ZSELÍZ VÁROS
pályázatot hirdet az
TANÜGY, KULTURÁLIS, SPORTÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYÁN
OSZTÁLYVEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
Alapfeltétel :
– közgazdasági irányzatú főiskola vagy egyetemi végzettség
További feltételek :
– legalább 2 éves szakmai gyakorlat
– számítástechnikai ismeretek : Excel, Word, COREL DRAW
– kommunikációs készség és vezetői képesség
Idegen nyelv ismerete előnyt jelent.
Jelentkezésükhöz mellékeljék :
– a felsőfokú képzést igazoló hitelesített okiratot
– a szakmai önéletrajzot
– erkölcsi bizonyítványt
Jelentkezéseiket 2005. június 20-ig (1600 óráig) adják le a következő címre :
Mesto Želiezovce, oddelenie organizačných vecí
SNP 2
937 01 Zselíz
Vitás esetekben a Városi Hivatal iktató pecsétje dönt.
A borítékra kérjük ráírni: „VÝBEROVÉ KONANIE“
Bővebb információt a 036/771 3551- es telefonszámon adnak.
JUDr. NAGY Géza
polgármester
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2005. június 16, csütörtök
18.30 Művelődési Otthon
20.00 Művelődési Otthon

A városi napok műsora
Zselíz történelme – előadók: Sipos Béla, Dobrovický László
Kiállítás – az Érsekújvári Regionális Művelődési Otthon rendezésében
A VÁROSI NAPOK ÉS KIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
„A múlt varázsa Zselíz jelenében“
– festmények, csendéletek, grafikák – Szűcs L., Kanyuk J., Horňák Š., Ottmár S., Guliš V. munkái
– Horváth G., Pereszlényi Á., Líška J. fotói
– a városi krónika és fotódokumentációs anyagok kiállítása
– a város emlékkönyvei
– Kanyuk J., Dulai A. képeslapgyűjteménye
– a zselízi múzeumba felajánlott tárgyak kiállítása
– Fábik Károly virágkiállítása
„Zselíz – ahogy megálmodtam“ a helyi óvodák és iskolák képzőművészeti és irodalmi munkáinak kiállítása

2005. június 17, péntek
10,00 – 20,00 Művelődési Otthon
„A múlt varázsa Zselíz jelenében“ kiállítás
11,00 Református templom – Koncert
a Franz Schubert Gyermekkar, a Művészeti Alapiskola és a Zlaté Hory-i baráti Művészeti Alapiskola tanulóinak közreműködésével
14,00 Posta utca
VÁROSI VÁSÁR
ku l t ú r m ű s o r a S z e n t J a k a b t é r e n
17,00 – 18,30

Zenedélután
− Bloody Angels rockkoncert
− a Művészeti Alapiskola növendékeinek moderntánc-bemutatója
− a Magnum tánccsoport fellépése
− a helyi szlovák iskola diákjainak moderntánc-bemutatója

18,30 – 19,30

„A helység kalapácsa“ vígjáték a komáromi és kassai színház művészeinek előadásában az Érsekújvári
Regionális Művelődési Otthon együttműködésével.

19,30 – 21,00

Irodalmi est
− a helyi iskolák tanulóinak irodalmi előadása
− Pünkösdi királyság – a MTNYG diákjainak előadása
„Csak a szépre emlékezem...“ – az érsekújvári Csemadok amatőr színjátszóinak operettelőadása
Táncház a Kincső néptáncegyüttessel

21,00 – 22,30
22.30 – 02.00
2005. június 18, szombat
9,00 – 24,00
10,00 – 20,00
Művelődési Otthon
10,00 Városi Hivatal
Szent Jakab tér
15,00

VÁROSI VÁSÁR – népművészeti mesterségek bemutatói az Érsekújvári RMK együttműködésével.
KIÁLLITÁS
A baráti városok zászlóinak felvonása
A városi képviselőtestület ünnepi ülése – kitüntetések átadása
– a helyi művészeti iskola mazsorettjeinek fellépése
– a helyi művészeti iskola és a baráti Zlaté Hory-i művészeti alapiskola diákjainak műsora
– a szabadidőközpont mellett működő Lúč énekkar fellépése
– Zselíz polgármesterének ünnepélyes megnyitó beszéde, Zselíz várossá avatásának 45. évfordulója alkalmából a baráti városok üdvözlete
– A városi képviselőtestület ülése. Napirendi pont: Zselíz múltja, jelene és jövője – a helyi óvodák és
iskolák tanulóinak előadásában. A műsorban közreműködnek: a MTNYA zenekara, a művészeti AI, a szabadidőközpont, a helyi alapiskolák és óvodák növendékei
– Kitüntetések átadása a helyi iskolák diákjainak
– „Zselíz – ahogy megálmodtam“ képzőművészeti és irodalmi verseny kiértékelése
– Nemcsak a húszéveseké a világ – Trias Varietász film- és operettmelódiák. Közreműködnek: Híves Mária, Ocsko Aladár, Cmorik Mária, Bodzsár Gyula
– a csatai MTNYA mazsorettjeinek fellépése

18,00

A résztvevő csoportok ünnepélyes felvonulása a Művelődési Otthontól a Szent Jakab térig
NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Fellépnek: a budapesti Tébláb tánccsoport, a makói Csanád tánccsoport, törökországi tánccsoport, a zse
lízi Kincső néptáncegyüttes

20,00

A szímői CANNED HEAT R.B. zenekar koncertje az érsekújvári RMK együttműködésével.

21,30 – 05,00

Táncmulatság – játszik a Rikkony testvérek zenekara
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Rendőrségi napló

45 éve városi rangban
… és ami azelőtt volt
Zselíz ebben az évben ünnepli várossá
nyilvánításának 45. évfordulóját. Ebből
az alkalomból felelevenítjük az elmúlt
időszak jelentősebb eseményeit, eredményeit. Sok mindent sorolhatnánk fel a város arculatának kialakításáról. Írásunk
célja a lényeg kiemelése, az érdekesebb
események ismertetése. Forrásmunkául
elsősorban Zselíz város krónikáját és
PhDr. Püspöki Nagy Péter Zselíz város
címere c. könyvét használtuk.
Zselíz város legújabb kori történelme
1945 tavaszától íródik, amikor a világháború befejezése után megalakult a helyi
nemzeti bizottság, s még ebben az évben
újjáalakult a Zselízi járás.
A város az elmúlt esztendők alatt
alapvető változásokon ment keresztül.
Az 1960. évi közigazgatási reform Zselízt
is nagymértékben érintette. 1960. július
1-jével megszűnt járási székhely lenni, és
a települést a Lévai járáshoz csatolták.
Az évszázadokra visszanyúló törekvés,
amelynek célja a városi állapot visszaállítása volt, ekkor megvalósult. Így Zselíz
1960. július 23-án hivatalosan is elnyerte
a városi címet.

Történelmi visszapillantás

Zselíz már a XV. század elején a történelmi feljegyzésekben mezővárosként
tűnik fel. Mezővárossá válásának körülményeivel dr. Püspöki Nagy Péter részletesen
foglalkozik Zselíz város címere c. könyvében.
A közölt tények alapján valószínű, hogy
Zselíz mezővárosi rangra való emelése
1411 körül történt, amikor a királyi tanács
a mezővárosok adózását szabályozta. Bátmonostori I. Töttös László a királyi tanács
tagjaként felismerte az átalányadózás előnyeit, s a király példáját követve szerződést
kötött Zselíz elöljáróival. Döntését nyilvánvalóan meghatározta az a körülmény,
hogy Zselíz Bars–Hont vármegyei uradalmának székhelye volt. Így lett Zselízből
földesúri mezőváros, latin nevén oppidum.
Ettől kezdve Zselíz az oklevelekben mindig
mezővárosként és az uradalmi igazgatás
székhelyeként szerepelt.
A török hódoltság korában a feljegyzések alapját Zselízt városnak tekintik. Bars
vármegye akkori városai nagyságrendben
a következők voltak: Bát, Bátorkeszi, Nagysalló, Zselíz. A folytonos török veszély
növelte a parasztvármegyék tevékenységét.
Vidékünkön a török hatalom még egyszer,
1663-ban lendült fel, amikor a lévai várat
meghódította. A következő évben azonban
a törököt a várból elűzték. Az események
további folyásában, különösen a török kiűzését eredményező harcokban nem jutott
Zselíznek különb szerep, mint a vármegye

többi falvának. A katonák állandó átvonulása, a felemelt adók végül is Zselíz városi
mivoltának megszűnését, és faluvá minősítését eredményezték. Az első oklevél,
amelyben Zselíz több mint 250 éves mezővárosi lét után ismét faluként szerepel, egy
adásvételi szerződés 1681-ből. A település
már a XVII. század elején az Esterházy
család érdekeltségévé vált.
Annak ellenére, hogy Zselíz a XVIII.
században nem tartozott a mezővárosok sorába, ipari termelésben messze felülmúlta a
többi falut. A helyi iparosok, vargák, csizmadiák, szabók, kovácsok és kerékgyártók
többnyire a zsellérek soraiból kerültek ki
(kb. 15 iparos működött a településen).
Az Esterházyak intenzív gazdálkodásának korszakában – a XIX. században
– Zselízen és az uradalomban a mezővárosi
állapot visszaszerzésére irányuló törekvések újra felvetődtek. Ezek eredményezték,
hogy Zselíz 1840-től ismét mezővárosi címet használt. Zselíz sok más mezővároshoz
hasonlóan nagyon nehezen vetette magát
alá az 1872. évi XVIII. törvénycikkelynek,
amelynek értelmében községgé nyilvánították. Zselíz vonakodása különösen abból
ismerhető fel, hogy 1905-ig – az egységes
pecsétek bevezetéséig – a mezővárosi címet használta.
A Csehszlovák Köztársaság megalakulása után az 1918. évi 73. sz. törvény alapján az év januárjának utolsó napjára tűzték
ki a választásokat a községi önkormányzatba. Zselíz ekkor közjegyzői székhely volt.
A feljegyzések alapján úgy tűnik, hogy a
jegyzői hivatalt kezdetben nem töltötték
be.
Zselíz várossá alakítására irányuló
törekvések szempontjából érdekes az az
irat, amely a községi képviselő-testület
1921. szeptember 28-ra összehívott
közgyűlésének tervezetét tartalmazza. A
közgyűlés első tárgyalási pontja a városi
(!) szabályrendelet megvitatása volt.
Közigazgatási szempontból az 1923-as
év Zselízre nézve jelentős volt. Az 1922.
évi 378. sz. törvény értelmében Zselíz lett
az újonnan alapított járás székhelye, és ide
költöztek az új hivatalok is. A Zselízi járás
1923. január 1-jén úgy jött létre, hogy a
Lévai járásból 29, az eltörölt Pásztói járásból 13 községet csatoltak egybe. Mindamellett ez az időpont mégsem volt alkalmas
a városi állapot jogi megerősítésére.
A müncheni egyezmény és az 1938. november 2-i bécsi döntés határozata Zselízt
is érintette. Az akkori kormány eltörölte
a szlovák megyei és járási rendszert, és
visszaállította az 1918. évi közigazgatási állapotot. E döntés értelmében Zselíz
megszűnt járási székhely lenni. Ez pedig
a vidéki központ szerepének elvesztésével

Május 4-e és 30-a között Sáró község kataszterében az öntözőállomás területéről
ismeretlen tettes vas állást, fém létrákat és
további fémből készült felszerelést tulajdonított el. Tettével 60 664 koronás kárt
okozott.
A zselízi rendőrök és a bűnügyi rendőrség
dolgozói elfogtak egy 18 éves csatai férfit, aki
május 9-én délután betört egy zselízi családi
házba, ahonnan fényképezőgépet, mobiltelefont, szeszes italt, rádiómagnót és karórát tulajdonított el mintegy 10 000 korona értékben.
Másnap éjjel betört egy csatai családi ház udvarán álló fabarakba, ahonnan egy hentesbárdot lopott el, ezzel 1300 koronás kárt okozva a
tulajdonosnak. Ezzel a bárddal akarta feltörni
a helyi élelmiszerüzlet ajtaját, de sikertelenül,
csupán a lakat tönkretételével okozott 270 koronás kárt. Ezután átugrotta egy másik családi
ház kerítését, és a baromfiudvarból 6 kacsát
tulajdonított el 1400 korona értékben. Ezt
követően egy újabb csatai családi házba tört
be, ahonnan CD lejátszós rádiót, gyorsforralót,
színes televíziót és műholdas vevőberendezést
tulajdonított el, amivel 11 700 koronás kárt
okozott a tulajdonosnak.
Ezidáig ismeretlen tettes tört be május 6-a
és 20-a között Sáróban a volt hentesüzletbe,
ahonnan húsvágódeszkát, hűtőszekrényt, húsakasztó horgokat, mélyhűtőpultot, radiátort és
egyéb felszerelést tulajdonított el. Az elkövető
22 500 koronás kárt okozott az üzlethelyiség
tulajdonosának, a lévai Coop Jednota szövetkezetnek.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta
járt együtt. A községi képviselő-testület
ugyan megkísérelte a járás visszaállítását,
de eredménytelenül. Az ügyben benyújtott
kérvényüket 1939. szeptember 20-án elutasították.
Amint már bevezetőben is említettük, a városi állapot visszaállítására csak
1960-ban került sor. Az 70-es évek elején a
Zselízi Városi Nemzeti Bizottság úgy döntött, hogy a megszerzett városi joghelyzet
demonstrálására új címert, új jelképeket
fog használni. 1975-re a település fennállásának 900. évfordulójára elkészültek Zselíz
jelképei: a város címere, zászlaja és pecsétje, amelyeket dr. Püspöki Nagy Péter
tervezett.
(városunk utóbbi 45 évének történéseit lapunk következő számában folytatjuk)
Feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc
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Gondok merültek fel a Kitüntetett pedagógusok közelről
Himollának szánt további (→ 2. old.)
években borzasztóan csökkent. Béremelésre
eredményük marad. Iskoláinkban még mindig a nemcsak az alacsony fizetések miatt lenne szükföldek körül
A városi képviselő-testület 17. rendkívüli ülésén, amelyet május 19-én tartottak, a
Sanamed Slovakia kérvényéről tárgyaltak a
képviselők. A cég szerződésmódosítást szeretett volna elérni olyan értelemben, hogy a kórház ingatlanjai vételárának kifizetése helyett
átvállalná az intézmény eddigi tartozásait. A
városatyák nem egyeztek bele ebbe a módosítási javaslatba, és felkérték a Sanamed Plus
képviselőit, hogy véleményezzét a kérdést. A
képviselők tudomásul vették a polgármester
beszámolóját, amelyben tájékoztatott a kastély
iránt érdeklődő magyarországi szervezet előkészítő munkájáról egy, a szervezet és a város
által létesítendő konzorcium létrehozására a
kastély rendbehozatalára és egy nyugdíjasoknak építendő panzió üzemeltetésére.
A képviselő-testület elutasítóan viszonyult
ahhoz a tervezethez is, amely a Selyz Bútor
Kft. számára biztosítandó további földterület
megvásárlásra irányult. Az épülő gyártóegység jelenlegi helye mellett található terület
eredeti tulajdonosa szóbeli megegyezést kötött a várossal, hogy négyzetméterenként 30
koronáért eladja a telket. Időközben azonban
pénzügyi gondjai miatt elveszítette a tulajdonjogát, és az új tulajdonos 160 koronát
kér a föld négyzetméteréért. A képviselők
úgy határoztak, hogy a város ne fizesse ki a
kb. 2 millió koronás vételárat, ám a befektető
„megtartásának“ érdekében a polgármester
megvétózta a határozatot. Emiatt május 25-én
ismét összeült az önkormányzati testület, amely megerősítette ebbéli határozatát, és tárgyalásokat kezdeményezett a Himolla vezetőivel
az eredeti építkezési terv módosításáról. (vi)

teljesítménymotivációs rendszer működik. Nem
a tudás, hanem a jó jegy számít. A lexikális tudás
helyett nemigen tudjuk az igazán fontos dolgokra helyezni a hangsúlyt. A pedagógus keze „meg
van kötve”, hisz óriási mennyiségű tananyagot
kell átadnia. Modern iskolarendszerről majd
csak akkor beszélhetünk, ha az iskola a túlterheléssel nem pusztítja ki a gyerekek spontán, veleszületett érdeklődését. Ha a tanuló azért tanul
majd, mert érdekli a tanulás. Változott a világ, s
ez nyilván együtt jár a pedagógusok helyzetének
változásával is. A pedagógus presztízse az utóbbi

ség, hanem szakmailag is. Ha a társadalom anyagilag is elismeri a pedagógus munkáját, a pálya
tekintélye is növekszik. Veszélyesnek tartom a
szakma elnőiesedését is. Az iskolákban szükség
van a másik pólusra, a férfi pedagógusra. Ők
azonban elhagyják a pályát, mert nem lehet vele
pénzt keresni. Szerintem manapság luxus pedagógusnak lenni. A női pedagógus is csak úgy tud
jól teljesíteni az iskolában, ha van mellette egy
jól kereső férj. Vagy ha megszállottja a szakmájának, mint én is!
Összeállította: (ick)

Városunk Franz Schubert Vegyeskara a szlovákiai magyar kórusok háromévenként
megrendezett országos versenyén, a galántai Kodály Napokon május 28-án aranykoszorús minősítést szerzett.

Zárja ki életéből a demotivációt
Ha úgy érzi, hogy egyike azon emberek
millióinak, akiknek nem sikerül elérniük azt,
amit szeretnének, ennek oka saját, idővel
elfogadott nézeteiben keresendők, amelyeket
demotivációnak nevezek. Tapasztalataim
szerint, amelyeket ügynökök ezreinek tartott
előadásaimon szereztem, négyféle fő demotiváció gátol bennünket abban, hogy elérjük
céljainkat.
Az első demotiváció a biztonság elvesztése miatti aggodalom. A jelenlegi biztonságunk
elvesztése miatti aggodalmunk nagyobb, mint
hogy bele merjünk fogni valaminek a keresésébe, ami a jövőben még nagyobb biztonságot
adhat. Hiszek abban, hogy nincs más biztonság, mint az, amit saját magunkban építünk
ki. Csak annyira lehetünk magabiztosak,
amennyire képesek vagyunk felvenni a harcot
az életnek nevezett küzdelemben. Ugyanakkor
nem lehetünk magabiztosabbak, mint ahogy
a bizonytalanságot legyőző képességeink azt
engedik. Ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk arról, amink van, hogy elérjük, amit
szeretnénk. Ha nem mondunk le semmiről,

honnan lenne fölös időnk, pénzünk és energiánk új célok eléréséhez?
A második demotiváció a sikertelenségtől
való félelem. Valljuk be, hányszor történt meg
velünk, hogy meg sem próbáltunk valamit,
mert tartottunk a sikertelenségtől. Nem szomorú, hogy sokan középszerű életre ítélik magukat, ahelyett, hogy elfogadnák az ideiglenes
elutasítást, ami a siker velejárója? Saját magunknak kell legyőznünk félelmeinket egyszer és mindörökké. Rövidesen észrevesszük,
hogy miután legyőztük egy-egy félelmünket,
a következő akadályt könnyebben vesszük.
Emlékezzünk: szálljunk szembe azzal a félelmünkkel, amelytől a legjobban tartunk; előbbutóbb legyőzzük.
A harmadik demotiváció a bizonytalanság. Ha negatívan tekintünk valamire, meg
vagyunk győződve arról, hogy bármit teszünk,
rosszul végződik. Ha így gondolkodunk, nagy
eséllyel valóban kudarc lesz a vége. Ahelyett,
hogy azzal törődnénk, mit csináltunk rosszul,
foglalkozzunk azzal, mit csináltunk jól! Tartsunk ki álláspontunk mellett, vágjunk neki

az akadályoknak újra és újra! Egy idő után
bekövetkeznek a sikerek. Ezek halmozódnak,
és a pozitív meggyőződés súlyával kivasalják
a bizonytalanság ráncait.
A negyedik demotiváció a változástól való
rettegés. Elutasítjuk a változásokat, mert azok
azt jelentik, hogy régi énünk egy részének
meg kell halnia, hogy új énünk megszülethessen, ami számunkra még ismeretlen. Siratjuk
a régi, jól ismert részünk elvesztését, és kínlódunk egy új, fájdalommal születendő valamitől. Hogy túl tudjuk tenni magunkat ezen a
nézeten, rá kell vennünk magunkat új dolgok
kipróbálására akkor is, ha nem vagyunk rákényszerülve, mert így emocionális alapnak
meghagyhatjuk a régi énünk legjobb részeit.
Ne feledjük, hogy minden változásban
benne vannak a fájdalom elemei is, de azok a
változások, amiket mi magunk kényszerítünk
ki, kevésbé fájdalmasak, mint azok, amiket
mások kényszerítenek ránk.
Tom Hopkins, feldolgozta: Norbert Paul
- jegyzett tőzsdeügynök - (NYSE, NASD)

2
Kitüntetett pedagógusok közelről
Lapunk áprilisi számában hírt adtunk arról,
hogy idén két zselízi pedagógus is részesült
az oktatási minisztérium legmagasabb állami
kitüntetésében. Dr. Horváth Géza nagy Sz. Gorazd-díjat, Kulcsár Erzsébet kis Sz. Gorazd-díjat
kapott. Az alábbiakban munkásságukról, eredményeikről vallanak, és kifejtik véleményüket
az általuk olyannyira szeretett, mégis válságban
levő pedagóguspálya jelenéről.

Dr. Horváth Géza: „A szakmai kérdések
lekötnek”

– A Szent Gorazd-díj a legnagyobb állami
kitüntetés, amit nálunk pedagógus kaphat az oktatásügyi minisztertől. Országos és nemzetközi
jelentőségű pedagógiai munkásságért ítélik oda.
Városunkban – és városunkon kívül is – sokan
tisztában vannak munkájának eredményeivel a
publikálás, tankönyvordítások, versenyszervezés
terén, vagy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusában végzett sokéves tevékenységével, mégis megkérném, konkretizálja ezeket,
hogy az olvasók komplex képet alkossanak pedagógiai munkájáról.
– Pedagógiai pályámat 1976-ban kezdtem.
Négy évig a garamszentgyörgyi, majd néhány
hónapig a nagyölvedi alapiskolában tanítottam.
Ezt követően három évig a zselízi kultúrházban dolgoztam. 1984 szeptemberétől tanítok
a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskolában.
A Tanítókórusba (az akkori CSMTKÉ-ba)
1978-ban léptem be. Janda Iván és Vass Lajos
karnagyok biztatására kezdtem el a kórusaimmal
foglalkozni. Karnagyi „pályámat” a gimnázium
leánykarával kezdtem, majd sorra alakultak
a ma is működő kórusaim: 1982-ben a Franz
Schubert Vegyeskar, 1983-ban a Voces Selyzienses kamrakórus, 1984-ben pedig az alapiskola
Franz Schubert Gyermekkara. A Tanítókórusban
1983-ban Urbán Györgytől átvettem a krónika
vezetését, és hamarosan szólamvezetője, majd
segédkarnagya lettem a – ma már Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa névre
hallgató – énekkarnak. A kórusvezetést autodidaktaként kezdtem, de 1983-ban elvégeztem a
Népművelési Intézet karnagyképző tanfolyamát,
és egy évtizeddel később a budapesti Zeneakadémia egyházzenei tanfolyamát is.
Versenyszervező munkámat pedagóguskollégáim jól ismerik – főleg azok, akik rendszeresen olvassák a Katedra című szaklapot. A lap
indulása óta, tehát pontosan tíz éve irányítom és
szerkesztem az évi öt fordulóból álló és országos döntővel záruló matematikaversenyt. Idén,
a jubileumi döntő ürügyén egy gyűjteményt is
szerkesztettem a verseny tíz évének feladataiból.
A könyvet a Lilium Aurum Kiadó jelentette meg
ez év áprilisában.
Tankönyvfordítással 1990 óta foglalkozom.
Ez idáig 16 tankönyvet fordítottam, és 10 tankönyvfordítást bíráltam. Megjelent szakcikkeim
számát magam sem tudom pontosan; pályára
lépésem óta nagyjából havonta írtam egyetegyet a legkülönbözőbb (hazai és magyarországi) lapokba. Öt könyvem jelent meg: három
matematikai, kettő zenetörténeti témájú.
– Jelenleg min dolgozik, várható-e újabb tankönyv, esetleg más publikáció. Ezt azért kérde-

zem, mert nemrég a tanítókórusról írt könyvének
keresztelőjén megemlítette, hogy talán egy új
könyv van alakulóban, az eddigiektől eltérő
műfajban…
– Régóta szeretnék szépirodalmi alkotást is
a tisztelt Olvasók asztalára tenni. Műfaja az
„oral history” és az esszé különleges keveréke
lenne – zselízi vonatkozásokkal. Egyelőre nem
szeretnék róla többet elárulni. Mivel ez az írás
nem megrendelésre készül, nem köt semmiféle
határidő, ezért a megjelentetését sem szeretném
elsietni. Egyéb megszokott, már-már kötelességszerű elfoglaltságaim között említeném,
hogy hamarosan egy zenei nevelés tankönyvet
fogok bírálni, a nyári szünidő alatt pedig szeretném összeállítani a Kincső tánccsoport jubileumi
emlékfüzetét.
– Hogy látja a pedagógiai pálya társadalmi
megbecsültségét, milyen a fiatalabb kollégák
jövőképe, pályánmaradási tendenciája, és véleménye szerint – tekintettel az érettségivel kapcsolatos közelmúltbeli botrányokra is – milyen az
iskolaügy jelenlegi menedzselése?
– Tudom, nem helyes, de megközelítőleg tíz
éve már nem foglalkozom oktatáspolitikával; a
szakmai kérdések annál inkább lekötnek. Ezért
az érettségibotrányokhoz nem is szándékozom
hozzászólni. A pedagógusok pályánmaradásának
esélye egyenesen arányos a tanári hivatás társadalmi elismertségével. Ez pedig nálunk – köztudottan – alacsony. Ha tudásalapú társadalmat
szeretnénk létrehozni, minél előbb változtatni
kellene a „szülői társadalom” magatartásán is. A
szülők jelentős hányadát ma nem érdekli, hogy
mit tud a gyereke, annál érzékenyebben reagál
azonban az érdemjegyekre, osztályzatokra. De
hogyan is remélhetnénk ennek a káros magatartásnak a megváltozását, ha maguk a fölvevő
középiskolák is lassan már a tanulmányi átlagot
fogják a legfontosabb (ha nem az egyedüli)
felvételiszempontnak tekinteni?! Meg vagyok
róla győződve, hogy a pedagógusszakma presztízse azért süllyedt nálunk ilyen mélyre, mert a
„kívülállók” a nevelés-oktatás eredményét nem
a tényleges tudásban, hanem az osztályzatokban
látják. A másik (és talán még fontosabb) ok, hogy
a posztszocialista országokban az anyagi jólétet
többre tartják a tudásnál. Itt nem szokás fölnézni
azokra, akik nálunk „szegényebbek”.
– Úgy tudom, a Szent Gorazd-díj átvétele után
más elismerések is érték.
– Valóban. Az előbb már említett jubileumi Katedra-versenyen a Katedra Alapítványtól A szlovákiai magyar iskolákért emlékplakettet kaptam,
és két nappal később a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének jóvoltából részt
vehettem egy kétnapos strasbourgi tanulmányi
kiránduláson.

Kulcsár Erzsébet: Életutam vallomásai

Kérem, összegezze röviden szakmai múltját, ami
végül ehhez a magas kitüntetéshez vezetett.
Kezdő pedagógusként a lévai alapiskolába
kerültem. Húsz szép, tartalmas évet töltöttem
ott. Néptánccsoportot vezettem, számos fellépés,
siker kísérte munkánkat. Talán elsőként, kéthavonta megjelenő iskolaújságot adtunk ki. Műsoros esteket, irodalmi délutánokat rendeztünk,

versenyekre készültünk. Azonban bármily felejthetetlen emlékek kötnek Lévához, 20 év után az
első adódó alkalommal hazajöttem. A néptánc
iránti szeretetemmel sikerült itt is tanítványaimat
„megfertőzni”. Ügyes lányokból és fiúkból álló
csoportot vezettem. A Kincső néptánccsoport
megalakulása után a fiúk átpártoltak az együtteshez, s én ezután mazsorett és moderntánccsoportot vezettem. Pályázat útján a Csatai
MTNY Alapiskola igazgatója lettem. Akkoriban
a jogalanyiság, a fejkvóta bevezetése nem kis
nehézség élé állított minden iskolavezetőt. Azonban vonzott a feladat: segíteni egy iskolát, hogy
kilábaljon a hullámvölgyből, megakadályozni a
megszűnését – hosszú, nehéz, sok munkát igénylő feladat volt, melyet elődöm kezdett el. Most
már elmondhatom, iskolánkon nő a tanulók
létszáma, megszűnt az elvándorlás. A valamikori
72-es tanulólétszám ebben az évben 102-re nőtt.
A szűkös anyagi helyzet természetesen minket is
sújt. Évi költségvetésünk csupán a bérekre és a
fenntartási költségekre elegendő.
Hogyan sikerült ezt elérni, hiszen a falusi iskolák
többségének manapság nem sikerül megbirkóznia a tanulók számának csökkenésével?
Iskolavezetői munkám során két nagy kérdés
foglalkoztatott: hogyan tovább és miből? Az
elsőre a válasz világos volt: az oktató-nevelő
munka színvonalának emelése, a miből már keservesebb kérdésnek bizonyult. S ekkor döntöttem: pályázni kell! Időm nagy részét pályázatírással töltöttem, és az eredmény nem maradt el.
Az utóbbi években 8 pályázatunkat fogadták el.
2001-ben elsőként kapcsolódtunk be az Infovek
programba. Számítástechnikai szaktantermet
építettünk ki 14 új számítógéppel. Számítástechnikai szakköreinket már a 2. évfolyamtól látogatják tanulóink. A Phare-program keretén belül
félmillió korona értékben tansegédeszközöket
kaptunk. A Nyitott Iskola sportprojektum-feladatainak teljesítéséért felújíthattuk a tornatermet,
sporteszközöket vásároltunk, sportrendezvényeket szerveztünk. A Nyitott Iskola Infovek
pályázata során újabb technikai segédeszközöket
kaptunk, Internet-klubot működtetünk a falu és
a környék lakosainak számára. Oktatóprogramokat vásároltunk, melyek segítségével már az 1.
évfolyamtól tanítjuk az angol ill. német nyelvet.
Ezenkívül 2 új tantermet, irodahelyiségeket
hoztunk létre. A tantermeket, mellékhelyiségeket
felújítottuk. Persze a pályázati programok lebonyolítása, a pályázati pénzek elszámolása nem
egyszerű feladat. Ebben a tanévben az eddigi
legnagyobb munkát igénylő, de remélhetőleg az
iskola és diákjai számára nagy lehetőséget nyújtó
Pierre de Coubertin emlékére kiírt Nemzetközi
Öttusa pályázat feladatainak teljesítését küldjük
kéthavonta Brüsszelbe.
Ezek szerint vannak lehetőségek a kis iskolák előtt
is, csak valaki jobban, más kevésbé jól használja
ki őket. Hogy látja általában a mai iskolarendszert,
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a hatékony
oktatásra, a gyerekek tudásszintjének minőségi, és
nem mennyiségbeli emelésére?
Iskolarendszerünk továbbra is betegeskedik. Reformok árasztják el, de úgy érzem kevés pozitív
(→ 3. old.)
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Polgári havilap

ára: 6,- korona
Június – rák, vagy Szent Iván hava
A régiek szerint…
Június 8.: „Milyen idő van Medardusz napján,
olyant várhatsz negyven napig aztán!”
Június 11.: „Barnabás napja szénakaszáló,
gyógynövénygyűjtős nap.”
Június 24.: „Szent János vagy Szent Iván napja a nyári napforduló ünnepe, a legrövidebb
éjszaka. Ekkor szakad meg a búza gyökere,
ettől kezdve nem nő, csak érik.”
„Szent Iván napja után a kakukkmadár drágaságot, nyomort zúdít a nyakadba.”

A befektető Himolla vállalat terve szerint a Selyz Bútor számára újabb fölterületek kellenek a további részlegek építéséhez a jelenlegi építkezés szomszédságában. E parcellákat a város négyzetméterenként 30 koronáért vette volna meg az eredeti tulajdonostól,
csahkogy időközben megváltoztak a tulajdonosi viszonyok, és az új telektulajdonos 160
koronát kért a területért. Május végén a képviselők elutasították ezt a lehetőséget, és
tárgyalásokat kezdeményeztek a Himollával a tervek megváltoztatásáról.

Június 29.: „Péter-Pál aratásra vár.”
„Ha a kukorica a tengelyig ér, jó termésre lehet
számítani. Ha a vetésben sok a konkoly, kevés
lesz a kenyér.”
Június 30.: „Bárhogy fú a szél, az évnek fele
bizony véget ér.”
(in)

A fogorvosi rendelő eladva, a kórház vételárának törlesztése esedékes
A városi képviselő-testület folytatta tavaszi sűrített programját, és május 5-én 16.
rendes ülésén tanácskozott. A képviselők
eddig az év minden hónapjában összeültek
legalább egyszer, általában a kórház ügyének megtárgyalása végett, ami a májusi
ülésen sem történt másképp. A testület tudomásul vette a városi tanács határozatait,
a képviselői hozzászólásokat és a ellenőrző
tevékenység eredményeit. Tudomásul vette
a városi tulajdon leltározási eredményeit,
amely szerint például a város 344 millió
koronás álló vagyonnal, 80,6 millió korona értékű földterületekkel, 51,5 millió
korona értékű követelésekkel, 112,5 millió
korona értékű kötelezettséggel rendelkezik,
befektetései értéke 43 millió korona. A képviselők elhalasztották a kórház átadásának
feltételeit módosító egyezség jóváhagyását,
mivel a Sanamed Plus – bár megszerezte a
licencet – nem rendelkezett még működési
engedéllyel. (Egy nappal később rendkívüli
ülésen találkoztak, de mivel a helyzet változatlan volt, a képviselők nem fogadtak
el határozatot. A találkozón részt vett a
Sanamed magyarországi partnere is, aki
elmondta, hogy gondok merültek fel a

banki finanszírozással kapcsolatban, ennek ellenére kijelentette, hogy igyekszik
betartani az első részletfizetési határidőt.)
A testület ezután a helyi hulladéklerakat
második félévben esedékes bezárásáról
tárgyalt. Felkérte a polgármestert, értesítse
az érintett községek polgármestereit a bezárás határidejéről, a rekultivációs számla
és a kötelezettségeik állásáról. A Vepos
igazgatóját arra utasította, hogy írjon ki
versenytárgyalást a hulladék elhelyezésére,
elszállítására és az átrakodóhely rögtönzött
üzemeltetésére is. Jóváhagyta a 3/2005 sz.
általános érvényű rendeletet (ÁÉR), amely
a városi napok vásári rendtartását szabályozza, a városi területrendezési terv 1.
számú módosítását és az ezzel kapcsolatos
4/2005 sz. ÁÉR-t a terv kötelező részeiről.
A képviselők jóváhagyták a városi ingatlanok bérleti díjainak módosítását, majd az
önkormányzat ingatlanjainak eladásáról
tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban elhalasztották a Nausika Kft. kérvényének megvitatását – amely a rendelőközpont épületét
szándékozik megvásárolni –, amit egy
újabb értékbecslésnek kell megelőznie. A
Denta Kft. kérvényének az önkormányzati

testület eleget tett, és az adásvételi szerződésben a következőképpen határozta meg a
fizetési feltételeket: 700 ezer koronát ez év
végéig fizet ki a vásárló, 350 ezer koronát
2006. június 30-ig, majd 350 ezer koronát
2006 végéig. A képviselők foglalkoztak az
Úttörő utcaiak csapadékvíz-elvezetéssel
kapcsolatos kérvényével is, jóváhagyták
a polgári ügyek testületének működési
szabályzatát, egy nagyteljesítményű kompresszor megvásárlását a Vepos számára,
tudomásul vették a bérlakás-építés állami
támogatásának feltételeit, a Házkezelőség
felszámolásának folyamatáról és a városi
napok előkészítéséről készült beszámolót.
A képviselők tudomásul vették a polgármester elhatározását, amely szerint idén
Dulai Ferenc, Haller József, Sipos Béla,
dr. Paksi Zoltán és a Kincső néptánccsoport
kapja meg a polgármesteri díjat, a sakkozók
B csapata díszoklevelet, Juhász Sándor pedig köszönőlevelet kap. A város idén Mária
Kišďurkovát jutalmazza Pro Urbe-díjjal. A
képviselők jóváhagyták, hogy a városi hivatalt Korwin típusú egységes informatikai
rendszerrel szerelje fel a város.
(ik)

