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cena: 6,- Sk

Stop exekútorom v štátnych a samosprávnych
nemocniciach do konca
roka

Na juhu mesta má nábytkársky podnik Himolla Group, so sídlom v Mníchove, zriadiť
výrobnú prevádzku na 4,5 ha územia. Zmluvu o tom podpísali 25. januára primátor
mesta JUDr. Gejza Nagy a generálny riaditeľ investorskej organizácie Walter Schmid.
Výstavba podniku Nábytok Selyz, s. r. o. sa má začať v marci t. r., prevádzka má byť
spustená v októbri 2005 s asi 50 pracovníkmi, najmä krajčírkami. Podľa informácií
podniku ich počet môže neskôr vzrásť aj na 200. Prvá výrobná hala bude postavená
na ploche 3000 m2, ich počet neskôr vzrastie o ďalších šesť. Podľa rozhodnutia materského podniku o ďalších investíciách zamestná podnik v nasledujúcich 5 rokov vyše
500 pracovníkov (najmä žien) v krajčírskych, strihačských a čalúnnickych dielňach.
O niekoľko týždňov sa rozhodne, ktoré dodávateľské organizácie sa budú podieľať na
výstavbe závodu. Je pravdepodobné, že medzi nimi budú aj želiezovské stavebné firmy.
(ág), foto: (ik)

Do konca marca, keď má nastúpiť nová
spoločnosť Sanamed Plus, pôsobí želiezovská nemocnica v pôvodnej forme,
s pôvodnou licenciou. Do polovice januára sa nemocnici podarilo uzavrieť zmluvy
iba so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, spoluprácu neoficiálne potvrdila aj
Sideria-Istota. Odznelo to na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
v podaní riaditeľa MUDr. Ondreja Veisa
dňa 20. januára 2005. Keďže koncom minulého a začiatkom tohto roka sa vyskytli
isté problémy vo firme Sanamed, keď
nedokázala načas zložiť prvú splátku za
nehnuteľnosti nemocnice, je každopádne
dobrou správou, že prezident republiky
podpísal zákon, ktorý do konca roka 2005
chráni nemocnice v rukách štátu a samospráv od výkonu exekučného rozhodnutia.
Ďalšie rokovania však naznačujú, že bude
možné dodržať stanovený termín prevzatia, t. j. apríl tohto roka.
(ik)

Uznesenie MsZ o zmene kúpnopredajnej zmluvy nemocnice

Na 13. mimoriadnom zasadnutí MsZ
v polovici januára rokovali poslanci o žiadosti spoločnosti Sanamed Slovakia predĺžiť termín zaplatenia prvej splátky kúpnej
ceny miestnej nemocnice. Na schôdzi sa
zúčastnili predstavitelia spoločnosti, ako aj
MUDr. Dezső Pusztai, konateľ maďarskej
firmy, ktorá má zastrešovať činnosť nemocnice po stránke finančnej, ako aj know-how.
Predstaviteľ maďarskej firmy, ktorá u našich južných susedov prevádzkuje niekoľko
zdravotníckych zariadení, požiadal o odklad
termínu splátky z niekoľkých dôvodov. Ako
uviedol, pôvodne mal v pláne prevziať najskôr iba činnosti nemocnice, nie samotnú
nehnuteľnosť. Koncoročné preťahovanie
ho uviedlo do presvedčenia, že predaj

sa do konca roka už neuskutoční a svoje
prostriedky investoval, na vzatie úveru
mal preukázať niekoľkonásobnú garanciu,
vzhľadom na charakter kupovanej nehnuteľnosti. Podľa jeho vyjadrenia Sanamed je
ochotný pristúpiť aj na iné riešenie, či už na
prevzatie záväzkov, alebo na činnosť v inej
forme, prípadne, ak si to predstavitelia mesta rozmyslia, odstúpiť od zmluvy a zaplatiť
určitú čiastku za vzniknutú škodu mestu. Po
dlhotrvajúcich zákulisných rokovania sa
poslanci zhodli na úprave svojho predchádzajúceho rozhodnutia. V uznesení uložili
MsÚ vypracovať návrh zmluvy o prevzatí
záväzkov Nemocnice s poliklinikou v Želiezovciach k 31.3.2005 obchodným partnerom SANAMED PLUS s.r.o. a v náväznosti

na to prepracovať kúpnu zmluvu zo dňa
9.12.2004 s tým, že termíny splátok sa rušia
a určí sa nová kúpna cena. Zhodli sa tiež,
že o spôsobe prevodu majetku sa rozhodne
na ďalšom mimoriadnom zasadnutí MsZ,
ktoré sa malo uskutočniť 3. februára (po
našej uzávierke – pozn. red.), kde sa mali
prerokovať aj prípadné alternatívne návrhy
– napr. návrh poslanca MUDr. Šebőka, ktorý prisľúbil predložiť projekt prevádzkovania nemocnice ako neziskovej organizácie.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhmi zahraničných spoločností na prevádzkovanie
kaštieľa Esterházyovcov. Po oboznámení sa
s návrhmi MsZ rozhodlo prizvať zástupcov
spoločností na najbližšie rokovanie.
(ek)
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Záchranná akcia v centra mesta
Trinásteho januára sa podarilo naložiť
a odtiahnuť rozmernú nádrž, ktorá uviazla na
križovatke v centre mesta po tom, čo sa 5.
januára odtrhol príves zo špeciálneho ťahača
rakúskej prepravnej firmy. Nádrž s hmotnosťou 75 ton bola vyrobená v miestnom podniku SES pre celulózku vo Fínsku. Náklad
smeroval do nemeckého prístavu, kde mal
byť preložený na loď. V piatok 7. januára sa

pokúšali nádrž pripevniť k ťahaču, bez úspechu. Nakoniec pomohla rakúska spoločnosť
pracujúca na Slovensku, ktorá poskytla dva
veľkokapacitné žeriavy a tie naložili náklad
na druhý ťahač, ktorý sa s nákladom vrátil
do areálu podniku. Na jeho definitívny odvoz
sa podujali 28. januára, keď sa na tej istej

križovatke opäť vyskytol roblém, tentoraz
menšieho rozsahu, ktorý dokázali odborníci
vyriešiť za pol hodiny. S pomocou údržbárskeho vodidla podniku správy ciest sa ťahač
s nákladom šťastne dostal cez „nebezpečnú“
križovatku a opustil naše mesto. Neoficiálne
zdroje uvádzajú ako príčinu nehody zo začiatku roka únavu materiálu, iné informujú
o preťažení návesu. Výpomoc žeriavov každo-

pádne zafinancovala rakúska prepravná firma,
ktorá musela za záchrannú akciu zaplatiť vyše
100 tisíc Sk, keďže hodinová sadzba jedného
stroja je okolo 10 tis. Sk. Viacnásobný boj
s gravitáciou a cestnými nástrahami spôsobilo
mnohým Želiezovčanom niekoľko zábavných
hodín.
(vk)

Prvým dieťaťom v že- Výstavy diel Želiezovčaliezovskej
nemocnici nov na južnom Slovensku
bola Šarovčanka
Tento rok želiezovská nemocnica zrejme
obsadila jedno z prvých troch miest na Slovensku, čo sa týka prvých narodených detí
v krajine. Suverénne prvé miesto želiezovskej pôrodnici prekazila rodička z Košíc,
ktorej dieťa prišlo na svet sekundu po polnoci na Nový rok. Prvé dieťa v želiezovskej
nemocnici uzrelo svetlo sveta 5 minút po
polnoci 1. januára 2005. Dievča s mierami
3 kg a 47 cm priviedla na svet Miroslava
Marková zo Šaroviec, pôrod viedol MUDr.
Regasz. Posledným narodeným dieťaťom
v minulom roku bola dcéra Ireny Fűriovej
z Juru nad Hronom, ktorá sa narodila 31.
decembra presne na obed. Dievča malo pri
pôrode 3400 g a 50 cm, pôrod viedol opäť
MUDr. Regasz. Podľa informácií primárky
oddelenia MUDr. Bezákovej v minulom
roku sa v želiezovskej pôrodnici uskutočnilo 411 pôrodov, z toho dvakrát prišli na svet
dvojičky, čo znamená, že v r. 2004 sa u nás
narodilo 413 detí.
(ek)

V polovici januára bola v Podunajskej
galérii v Komárne otvorená výstava
fotografií s názvom Sedem statočných,
na ktorej sa okrem iných predstavili
aj Želiezovčania Árpád Pereszlényi
a Tibor Hloska. Výstavu si prvýkrát
mohli pozrieť záujemcovia v Nových
Zámkoch v septembri minulého roka.
Pohraničné mesto je druhou zastávkou.
V Mestskej galérii v Štúrove sa 19.
januára konala vernisáž výstavy diel
Jozefa Kanyuka. Amatérsky maliar
zo Želiezoviec sa štúrovskému publiku predstavil kresbami a maľbami,
ktorých hlavným motívom je jeho
mesto, ktoré priblížil z rôznych uhlov.
Vystavovateľa predstavili domácemu
obecenstvu Pavel Polka a Béla Sipos.
Výstava trvala do 6. februára.

Kronika vecí verejných
Začiatkom decembra sa primátor mesta zúčastnil na mítingu predstaviteľov samospráv
Euroregiónu Ister-Granum, kde 18 predstaviteľov dotknutých miest a obcí podpísalo
deklaráciu o podpore realizácie trasy koridoru V/C cez naše územie, t. j. s plánovaným
prechodom slovensko-maďarských hraníc pri
Štúrove.
V decembri minulého roka sa uskutočnilo
plenárne zasadnutie Euroregiónu Ister-Granum, kde primátor Želiezoviec ako predseda
komisie dopravy referoval o krokoch k dosiahnutiu zrušenia prirážky za prechod hranicami na železničnej trati Štúrovo-Budapešť
a o prípravách presadenia výstavby cestného
koridoru V/C. Na schôdzi bolo prijaté uznesenie o oslovení väčších podnikov na tomto
území s cieľom získať ich verejnú podporu
tohto variantu. V súvislosti s jeho presadením
požiadal primátor Želiezoviec JUDr. Gejza
Nagy a vedúci odboru dopravy Nitrianskeho
samosprávneho kraja Ing. Vilmos László Žilinskú univerzitu o vypracovanie prípadovej
štúdie tejto verzie trasovania cesty na región
na slovenskej strane hraníc.
Začiatkom decembra rokovali predstavitelia
mesta a nemocnice s vedúcimi pracovníkmi
zdravotných poisťovní o zazmluvnení výkonov želiezovskej nemocnice na prvé mesiace
tohto roka. Do konca marca by nový majiteľ
mal mať vybavené potrebné licencie a zmluvy
na ďalšie mesiace bude už uzatvárať Sanamed.
V polovici decembra sa v Želiezovciach stretli
vedúci predstavitelia mesta, podniku Himolla,
projektanti závodu a zúžený okruh dodávateľských organizácií. Investor obo- známil partnerov o zámeroch firmy a predložil ponuku na
ich realizáciu. Od prizvaných potenciálnych
dodávateľov, medzi ktorými bolo aj niekoľko
miestnych stavebných firiem, očakávala Himolla ponuky do konca januára.
V decembri sa v želiezovskom dome kultúry
konalo školenie pracovníkov CO zastrešované
OÚ v Leviciach.
Projekt výstavby verejného vodovodu a intenzifikácie čistiarne odpadových vôd pre
mesto Želiezovce a okolité obce sa nedostal
do plánu rozvoja Západoslovenskej vodáren-
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Kronika vecí verejných Kapustnica pre odkázaných
skej spoločnosti na roky 2006–2010.
Proti tomuto rozhodnutiu sa vedenie mesta odvolalo a v decembri sa predstavitelia
mesta stretli s členmi vedúcich štruktúr
akciovej spoločnosti. Spoločný projekt
Želiezoviec a okolia bol posúdený oddelene, preto nebol zo strany spoločnosti zaradený do realizačného plánu na obdobie
do roku 2010. Ide však o spoločný projekt
týkajúci sa 23 tis. obyvateľov a ZVS sa
rozhodla do tohto prvého obdobia zaradiť
všetky projekty, kde počet dotknutých
obyvateľov prevyšuje 10 tisíc. Konečné
rozhodnutie v otázke nášho mesta má padnúť v nasledujúcich týždňoch.
Mesto požiadalo ZVS aj o zaradenie
dvoch stavieb – odkanalizovanie Fučíkovej ulice a rozšírenie kanalizácie na Úzkej
ulici – do investičného plánu spoločnosti
na tento rok. Prvá stavba sa týka 31 prípojok a 8 vpustí, náklady v cenovej úrovni
roku 2001 sú 2,89 mil. Sk, druhá stavba
má obsahovať 7 kanalizačných prípojok,
náklady v CÚ r. 2003 sú 606 tis. Sk.
V polovici decembra sa konalo zasadnutie
občianskeho výboru mestskej časti Mikula. Na schôdzi sa hovorilo o aktuálnych
otázkach a dianí v samospráve mesta.
Občania sa zaujímali aj o plánovanú výstavbu veterných elektrární.
Začiatkom roka, 3. januára sa v Csikó
Csárde konalo tradičné stretnutie poslancov, vedúcich pracovníkov MsÚ a podnikateľov mesta. Podujatie spestril program
žiakov miestnej ZUŠ F. Schuberta.
Predsedníctvo Ipeľského euroregiónu, ktorého členom je aj mesto Želiezovce, zasadalo 7. januára v Šahách. Zástupcovia členských organizácií zhodnotili uplynulý rok,
schválili plán činnosti na tento rok a prijali
nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou.
V polovici januára poveril primátor mesta
JUDr. Szabóa, bývalého právnika Bytového podniku, ktorý podnik zastupoval
v právnych sporoch s neplatičmi, ďalším
zastupovaním mesta v týchto prípadoch.
O pristúpení k vymáhaniu pohľadávok alebo o ich odpísaní má rozhodnúť začiatkom
roka mestské zastupiteľstvo.

Slovenský Červený kríž v spolupráci
so želiezovským

Útulkom

dičnú kapustnicu. Za podporu podujatia or-

zorganizoval

ganizátori ďakujú sponzorom, a to pekárni

počas sviatkov vianočné a novoročné po-

v T. Lužanoch, klubu dôchodcov v P. Rus-

dujatie pre obyvateľov tohto sociálneho

kove, mestu Želiezovce, podniku Agropap

zariadenia. Takmer tridsiatka obyvateľov

a lekárňam Korfa a Malva.
(ik)

Útulku dostala darčeky a pozvanie na tra-

Reforma: čo sa deje – tápanie v tme...?
V tomto roku sa nanešťastie nebude možné dozvedieť, ako sa ktorým DSS darilo. Napriek nezmyselným zdôvodneniam je faktom,
že výsledky budú DSS zverejňovať až v r.
2006. Priložená je web stránka, kde si to môžete prečítať (http://www.dochodok.gov.sk/
index.php?nav_left=12#label0). Ľudia si
teda musia vybrať naslepo. Výber podľa
názvu DSS, alebo podľa skúseného portfólio-manažéra, ktorý ma za sebou výsledky?
Po krachu svetových búrz v r. 2000-2002,
výsledky väčšiny rastových podielových fondov investičných spoločností boli hlboko pod
bodom mrazu. Kto si dal tú námahu v priebehu roka a prezrel si tabuľku Akciové fondy
za 3 roky na webstránke Asociácie správcovských spoločností (http://www.ass.sk/
Default.aspx?category=10000&fnd=PR),
mohol sa o tom presvedčiť. Počas tejto investičnej nukleárnej zimy bolo najbezpečnejšie
v konzervatívnych podielových fondoch.
Výber podľa názvu sa teda neukazuje byť
najvhodnejším kritériom. Výber podľa životopisov, ktoré boli uverejnené v Pravde a v
Hospodárskych novinách v minulom roku
nám zase skôr napovie o ich kariére ako o
investičných úspechoch. Problém výberu je
teda možné vyriešiť len podľa osobnej tolerancie risku a investičného zámeru. Keďže si
chceme sporiť na dôchodok, náš časový horizont je dostatočný na preklenutie výkyvov
na burze a vhodný na rastové investovanie,
t. j. rastové podielové fondy. Samozrejme,
pokiaľ svetové ekonomiky rastú. Po krachu
a recesii rast akciových fondov, ako je to aj
teraz, je raketový. Napr. americky burzový
index S&P 500* vzrástol od marca 2003
o takmer 50 %, čo v investoroch v konzervatívnych fondoch zanecháva pocit trpkosti.
Porovnajte to napr. s úrokmi v bankách.
Svetový ekonomický cyklus trvá niekoľko
rokov a náš vstup do reformy je stále ideálny,
pretože trend je nahor. Rád by som uviedol
nešťastný príklad zo Švédska, kde sa reforma
začala v r. 2000. Väčšina investorov (90 %)
si vybrala rastové fondy, ktoré sú ideálne
len pri kladnom trende. Švédska reforma sa
ale začala presne na vrchu burzovej špekulačnej bubliny, pred celosvetovou recesiou
a mala katastrofálne následky. Títo investori
sedeli aj po dvoch rokoch na - 39.9%-ných
stratách.** Ich straty sa síce medzičasom

vyrovnávajú, ale bezhlavé naskakovanie do
rozbehnutého vlaku býva tragické. Burzy šli
nahor od r. 1982 a vo Švédsku zachytili koniec a najväčší pád. Čo tým chcem naznačiť?
Ak chcete čakať na výsledky fondov v roku
2006 a podľa toho sa riadiť, môžete dopadnúť ako vo Švédsku. Burzový trend sa raz
otočí a či to bude koncom tohto roka, o rok,
alebo o dva, to ukáže až čas. Ale je ho možné
ešte teraz využiť. Tento rok môžete venovať
študovaniu a čítaniu novín, časopisov, internetu a zapamätať si mená prispievateľov,
ktorých články vám dávali zmysel. Koľko
hláv, toľko názorov na ekonomiku a burzu.
Ak názory niektorých z nich budú potvrdené
neskoršími výsledkami burzy a fondov, je
vhodné sa podľa toho riadiť. Nezabúdajte
na to, že reforma vám dáva nástroj na zmenu
investičnej stratégie, a to zmenu fondu, ktorú
bude treba čas od času využiť. Či už medzi
DSS, a to kvôli výsledkom, alebo medzi
fondmi kvôli zmene na burze. Pod slovom
burza mám na mysli hlavne americkú NYSE
(New York Stock Exchange) a NASDAQ
(National Association of Securities Dealears
and Quotations), kde som registrovaný
Stock Broker (burzový maklér). Tieto burzy
sú najväčšie a merajú tep nielen americkej,
ale aj svetovej ekonomiky. Ktokoľvek, kto
má meno vo svete financií a investovania,
má v nich aktivity. Naše úspory definitívne
budú nasmerované tým smerom. Všimnite si,
že aj v televízii sa obe burzy spomínajú vo
večerných správach. A nie bezdôvodne. Ak
tie „kýchnu“, ostatné „dostanú zápal pľúc“.
Burzy v Londýne, Frankfurte, Paríží, Miláne atď. majú viac-menej lokálny charakter.
Pri dnešnej globalizácii, keď neviete, ktorá
firma ktorú vlastní (prostredníctvom akcií),
je prijateľnejšie analyzovať hlavné burzy, od
ktorých sa odvíja všetko. K tomu len toľko,
čo majú spoločné americké burzy s našimi
dôchodkovými úsporami. Na konci tohto
roka budete mať investovaných 300–400€,
čo by vás pri prípadných burzových problémoch nemalo rušiť v spánku. Zo svetového
menového hľadiska je to veľmi málo, ale
každá púť sa začína prvým krokom.
*Index 500 najväčších firiem U.S.A.
**Zdroj CNBC
Ing. Norbert PAUL, prispievateľ je
registrovaný Stock Broker (NASD,NYSE)
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Okresní víťazi v pravopise

Polícia informuje

V polovici decembra usporiadala ZŠ
v Želiezovciach už 5. ročník okresného kola
pravopisnej olympiády v slovenskom jazyku.
Pri riešení náročných úloh sa stretlo 50 súťažiacich z 25 ZŠ a osemročného gymnázia,
teda prví dvaja najúspešnejší z obvodných
kôl v Leviciach, Tlmačoch, Šahách a Želiezovciach.
Aj táto predmetová olympiáda, zatiaľ
ojedinelá, ako sa zdá, hlboko zapustila svoje
korene. Je z profilujúceho predmetu, podporuje a motivuje žiakov v ich cieľavedomej
a dlhodobej príprave do výberových stredných a neskôr vysokých škôl.
Radi zverejňujeme mená jej tohtoročných najúspešnejších riešiteľov – víťazov
okresného kola v jednotlivých vekových
kategóriách:
5. ročník: 1. Katarína Runnová (ZŠ E. B.
Lukáča Šahy), 2. Romana Havranová (ZŠ
Bátovce), 3. Hana Štefankovičová (II. ZŠ

V noci zo Silvestra na Nový rok okolo 22.00 h
sa 36-ročný muž z Farnej vlámal do predajne
Jednota COOP Levice v P. Vozokanoch, avšak
po spustení signalizačného zariadenia z miesta
činu bez lupu ušiel. Poškodením zariadenia
spôsobil majiteľovi škodu vo výške 2500 Sk.
Asi pol hodinu po vykonaní skutku ho hliadka
OO PZ v Želiezovciach zadržala a predviedla
na policajnú stanicu, kde vyšetrovateľ s ním
vykonal trestnoprávne úkony. Potom bol
páchateľ pustený na slobodu. Cestou domov,
okolo 4.40 h ráno sa opäť vlámal do predajne potravín, tentoraz Jednoty COOP Levice
v Nýrovciach, odkiaľ odcudzil cigarety, alkoholické nápoje a finančnú hotovosť. Majiteľovi potravín spôsobil škodu 9354 Sk. Krátko po
skutku bol hliadkou opäť zadržaný. Odcudzené veci boli vrátené vedúcej predajne.

Levice) a Lenka Plajdičová (IV. ZŠ Levice)
6. ročník: 1. Filip Peniaško (ZŠ Želiezovce)
a Marietta Sárkányová (VI. ZŠ Levice), 2.
Ivana Súkenníková (III. ZŠ Levice), 3. Erika
Mazuchová (ZŠ T. Lužany)
7. ročník: 1. Dáša Janšíková (ZŠ Želiezovce), 2. Veronika Budzáková (ZŠ P. Ruskov),
3. Patrícia Pacherová (ZŠ D. Pial)
8. ročník: 1. Veronika Bieliková (ZŠ Čaka),
2. Michaela Ďuricová (ZŠ Levice), 3.
Magdaléna Poppelková (CZŠ sv. Vincenta
Levice)
9. ročník: 1. Darina Pompošová (ZŠ Želiezovce), 2. Ivana Skačanová (ZŠ Tlmače), 3.
Tomáš Srna (8-ročné gymnázium Šahy)
Diplomy a vecné ceny odovzdala riaditeľka hostiteľskej školy Mgr. Marta Zabadalová a jej zástupca Mgr. Vojtech Tomašovič,
hlavný organizátor súťaže, ktorú pripravil
v spolupráci s vyučujúcimi slovenského
jazyka na škole. PaedDr. Jozef Výboch

František Dulai tretí Čas vianočný
Nie každý z nás má to potešenie stráviť
na celoštátnej súťaži predvianočný
čas v kruhu detí. Tento rok
Uznaniahodné celoštátne 3. miesto
obsadil Želiezovčan Mgr. František Dulai,
riaditeľ ZŠ v Šalove, na celoslovenskej súťaži Pedagogické čítanie, ktorá v minulom
roku finišovala už svojím 47. ročníkom. Do
súťaže sa môžu záujemcovia zapojiť spracovaním rôznych tém z oblasti pedagogiky.
Podujatie trvá vlastne dva roky. V prvom
prebiehajú okresné kolá, po ich vyhodnotení najlepší postupujú do celoštátneho finále, kde sú ich práce opätovne hodnotené
odbornou porotou. Podujatie zorganizoval
Krajský pedagogický inštitút v Bratislave
z poverenia Ministerstva školstva SR. František Dulai sa do súťaže zapojil rozsiahlou
odbornou prácou opisujúcou brutalitu, agresivitu, šikanovanie, ich príčiny a dôsledky v radoch žiakov základných škôl. O výbere témy prezradil: v 80. rokoch minulého
storočia, po príchode na svoje terajšie
pôsobisko, teda na ZŠ v Šalove musel čeliť problémom v medziľudských vzťahoch
medzi deťmi. Začal sa dôkladnejšie zaoberať touto problematikou, vyhľadával rôzne
odborné zdroje informácií, a tak táto práca
je vhodne miešanou zmesou vlastných skúseností a vedomostí z odbornej literatúry.
František Dulai sa koncom minulého roka
nemohol zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní diplomov v Poprade, práve v tom
čase bol účastníkom amsterdamského medzinárodného maratónu. K jeho úspechu
mu blahoželáme!
(ek)

som prežívala radosť spolu s deťmi, ktoré
už dlhšie netrpezlivo očakávali deň, kedy
spoločne s učiteľmi oslávia príchod Vianoc.
Od začiatku mesiaca sme vystrihovali zvončeky, vločky, Mikulášov a rôzne iné ozdoby,
ktorými sa vzápätí vyzdobovali okná, nástenky a samozrejme stromček. Všade vládla atmosféra blížiacich sa Vianoc. Program,
ktorý si deti za pomoci učiteľov pripravili,
bol krásny a hodný uznania. Sprevádzal ho
úprimný detský smiech a z každého z nich
bolo cítiť radosť. Deti nám zatancovali,
zarecitovali básničky a zaspievali koledy,
za ktoré dostali bohaté mikulášske balíčky
a poďakovanie od vedenia školy. Stanislava
Tomeková, Špeciálna ZŠ Želiezovce

Beseda v škole
Koncom novembra prijala naše pozvanie
gynekologička MUDr. Marta Nagyová, ktorá
sa stretla so žiačkami 7.–9. ročníka. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, ktoré sa
spájajú s prelomovým vekom, v ktorom sa
nachádzame. Pani doktorka nás upozornila na
nebezpečenstvá rôznych chorôb, ktoré majú
vplyv na naše zdravie a na schopnosť stať sa
v budúcnosti matkami, čo je najkrajším poslaním žien. Upozornila nás na nebezpečenstvo
predčasného sexuálneho života. Vo svojej
ordinácii sa stretla s prípadmi dievčat, ktoré
si neželaným tehotenstvom zničili svoj život,
ale aj život nenarodeného dieťaťa. Na besede
sme pochopili, že navštevovať gynekologičku
by sme mali začať už v puberte.
Žiačky ZŠ P. Ruskov

V noci zo 6. na 7. decembra minulého roka sa
neznámy páchateľ vlámal do troch lekárskych
ordinácií v budove miestnej polikliniky, odkiaľ odcudzil rôzne prístroje a celkovej hodnote 150 tis. Sk.

Dňa 4. januára o 15.00 h bola na povale
rodinného domu v Želiezovciach nájdená
obesená mŕtvola 31-ročného miestneho muža.
Službukonajúci lekár nezistil žiadne známky
cudzieho zavinenia na smrti obete.
V noci z 8. na 9. január vykonal neznámy
páchateľ krádež vlámaním v predajni potravín
v Pohronskom Ruskove, odkiaľ odcudzil rôzny tovar - cigarety, drogériu a mäsové výrobky v celkovej hodnote 11 tis. Sk.
Dňa 10. januára okolo polnoci bol v Tekovských Lužanoch miestnou obecnou políciou
prichytený 38-ročný muž pri pokuse o vlámanie sa do pohostinstva. Z objektu nestihol nič
ukradnúť, poškodením zariadenia však majiteľovi spôsobil výdavky vo výške 5000 Sk.
(iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ Želiezovce mjr. Ing. Ladislav Stugel

Riaditeľstvo ZŠ v Želiezovciach oznamuje rodičom,
že zápis detí do 1. ročníka
šk. roku 2005/2006 sa uskutoční 3. a 4. februára
od 8.00 do 17.00 h
v budove školy.

Slovenská Liga
proti rakovine
oznamuje verejnosti,
že dobrovoľná zbierka
Deň narcisov
sa uskutoční 8. apríla
2005.
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TENERGO rozbehlo svoju činnosť v správe bytov a tepelného hospodárstva

„Po osobnej návšteve sú vlastníci viac-menej spokojní“
TENERGO Brno, a. s. prevzalo začiatkom
roka tepelné hospodárstvo a správu bytov po
bývalom Bytovom podniku, ktorý z rozhodnutia
samosprávneho pléna zanikol koncom uplynulého roka. Preberanie majetku a zmluvných
vzťahov prebiehalo koncom roka v časovej tiesni,
prechod činností z technického hľadiska však
v novom roku prebehol bez vážnych problémov.
O začiatkoch činnosti nového dodávateľa tepla
a správy časti mestských bytov sme sa informovali u riaditeľa prevádzky TEZ Želiezovce Ing.
Tibora Ešeka, ktorého sme v úvode rozhovoru
požiadali o krátke predstavenie svojho podniku
a svojej osoby:
– TENERGO Brno, a. s., organizačná zložka
zahraničnej právnickej osoby má sídlo v Martine.
Vyrába a dodáva teplo na východe republiky,
v Snine a v Bratislave, v mestskej časti Devínska
Nová Ves, každé z nich je rádovo 8-krát väčšie
ako Želiezovce. Hlavnou činnosťou podniku je
výroba a dodávka tepla, v prípade potreby, ako je
to aj v Želiezovciach, vykonáva aj správu bytov.
Ja sa volám Ing. Tibor Ešek, v energetike
pôsobím už vyše 30 rokov, z toho v SES Tlmače
som ako projektant pracoval vyše 10 rokov, neskôr som pôsobil v komunálnej energetike v Leviciach s celookresnou pôsobnosťou. Bol som
jedným z technických manažérov, ktorí rozbiehali
investíciu TENERGA v Snine na jeseň r. 2002,
kde podobne ako tu, časť bývalej organizácie
prešla k nám a za tri mesiace sa nám podarilo naplno rozbehnúť činnosť a zladiť zmluvné vzťahy
s vlastníkmi.
Ako prebiehalo preberanie majetku od Bytového podniku? Určité problémy sa vyskytli aj
s OSBD, ako sa ich podarilo vyriešiť?
Preberaný majetok sa týka tepelného hospodárstva, teda výroby a rozvodu tepla, čo bol vzťah
s mestom. Vyskytol sa tam iba časový sklz, keďže
poslanci samosprávy mesta žiadali mnoho informácií. To je však vlastne pochopiteľné, že chceli
mať istotu v prípade novej, kvázi zahraničnej
firmy. Po dohode s mestom sme boli poverení aj
výkonom správy budov. Občanom sme koncom
roka ponúkli návrhy zmlúv, ktoré sme s nimi
prerokovali na verejných schôdzach. Keď boli
zmluvy s mestom podpísané, pokračovali sme v
rokovaniach s najväčším odberateľom, Okresným
stavebným bytovým družstvom Levice (OSBD),
o zmluve na dodávku TÚV a tepla. Rokovania
s OSBD boli trochu náročnejšie, v priebehu
jedného týždňa žiadali zabezpečiť také doklady,
ktoré sa obyčajne vybavujú aj niekoľko týždňov.
Zaobstarali sme ich za extrémne krátky čas iba
s maximálnym vypätím síl celého vedenia podniku. Nakoniec medzi Vianocami a Silvestrom sme
zmluvu podpísali k spokojnosti OSBD, spravujúceho dve tretiny miestnych bytov. Vlastníkom
bytov, ktoré predtým spravoval Bytový podnik
(BP), sme ponúkli správcovské služby. Pocítili
sme v tejto oblasti konkurenciu zo strany bytového družstva. Nechali sme to na slobodný výber
ľudí, pričom v jednotlivých domoch rozhodovala
dvojtretinová väčšina vlastníkov. Z objektov
predtým spravovaných BP bude možno 3–5
takých, ktoré prejdú do správy OSBD, z týchto
domov sa väčšina zmlúv vrátila nepodpísaná. Na
druhej strane OSBD ešte nepotvrdilo, že vlastníci

podpísali zmluvy s nimi, takže je to zatiaľ len
predbežná informácia. V súvislosti s tým existuje
problém, že pri týchto objektoch sme vedení ako
potenciálny odberateľ elektrickej energie a vody
a doteraz nám nenabehli zálohové platby ani od
vlastníkov, ani od nového správcu. Na tieto vstupy
nemáme krytie, dodávatelia môžu voči nám uplatniť penále, môžeme utrpieť na dôveryhodnosti,
pričom situácia nevznikla z našej viny.

Ako vyzerá prehľad cien energií a služieb
v tomto roku zo strany TENERGA?
Napriek tomu, že cena plynu sa zvýšila o 2,5
až viac percent, cenu tepla sme zvýšili iba o 1%.
Je to zhruba o 50 Sk na GJ menej, ako plánovaná
cena BP na tento rok a iba o 5 Sk viac, ako v roku
2004. Vlaňajšia cena bola 552 Sk, naša súčasná
cena je 557 Sk/GJ. Cena vody sa zvýšila o 32%,
rozhodnutie však padlo zo strany štátu prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Ostatné platby sú na úrovni minuloročných cien
BP. Samozrejme, po podpise zmlúv musíme urobiť inventúru. Najzávažnejšou sledovanou položkou bude fond opráv, z ktorého môžu obyvatelia
financovať opravy a údržbu. Po jeho analýze
zrejme podáme návrhy na korigovanie niektorých
položiek – bude to, samozrejme, na rozhodnutí
vlastníkov, či sa v rámci nich niektoré platby zmenia a odkedy. V oblasti cien môžem načrtnúť určité ďalšie výhody pre tých vlastníkov, ktorí s nami
uzavrú zmluvy. Tieto zvýhodnenia sa v súčasnosti
vypracovávajú, v priebehu ďalších týždňov o nich
budeme verejnosť vhodne informovať.

Ako zvládate komunikáciu s majiteľmi bytov?
Mesto nám umožnilo sídliť zatiaľ v priestoroch predchádzajúceho subjektu, čiže Bytového
podniku. V nezmenenej forme sme ponechali
stránkové hodiny, pracovnú dobu i kontaktné
telefóny, tak mobilný, ako aj pevnú linku a fax.
Ľudia sa k nám chodia informovať a napriek
tomu, aká nálada nedôvery panovala pred naším
nástupom, po konzultáciách odchádzajú viac-menej spokojní. Máme informácie aj o tom, že na
základe nášho návrhu vlastníci už hľadajú svojich
zástupcov na komunikáciu s nami. Na stretnutiach
s vlastníkmi, ktoré sa udejú na jar, tieto rozhodnutia potvrdíme aj v zápisniciach. Samozrejme
z hľadiska dobrej spolupráce stojí za to zvážiť aj
zakladanie spoločenstiev vlastníkov. Tento proces
je zatiaľ v začiatkoch, podobne ako na celom
Slovensku, ale verím, že účinnou spoluprácou
dospejeme k tomuto stavu.
Koľko pracovníkov zamestnávate, na aké
činnosti máte stálych zamestnancov, čo budete
riešiť dodávateľsky?
Z bývalého Bytového podniku sme prevzali
7 pracovníkov, pribudli sme dvaja, ja a pracovník prevádzkovo-technickej oblasti pán Dušan
Čentéš, takže spolu nás je deväť. Bežné, menej
náročné veci budeme riešiť vlastnými pracovníkmi. Špecializované činnosti, odborné prehliadky,
revízie a iné odborné činnosti plánujeme riešiť
dodávateľským spôsobom. V prípade väčších
zásahov budeme tieto činnosti vopred plánovať,
v oblasti správy bytov v spolupráci s vlastníkmi,
v oblasti dodávky tepla samostatne, zadaním verejných súťaží a vhodným výberom dodávateľov.
Kde a komu môžu obyvatelia vami spravovaných bytov hlásiť prípadné poruchy, aké sú
termíny ich odstránenia?
Obyvatelia sa s nami môžu kontaktovať
počas pracovnej doby po pevnej linke na telefónnom čísle 036/7710120, 7710121, mimo nej sme
dostupní na čísle 0905 268 356. Tieto čísla sú prevzaté po bývalom Bytovom podniku, uverejnili
sme ich spolu so stránkovými hodinami a adresou
aj na listine predpisových záloh. Všetky potrebné
informácie a požiadavky si vlastníci aj nájomníci
bytov, ktorých správu vykonáva naša spoločnosť,
po vzájomnej dohode v mieste ich bydliska, môžu
vybaviť na našej prevádzke TEZ Želiezovce,
Schubertova ul. 28 v Želiezovciach.
Ladislav Levicky

Múdrosti o umení
Iba silný človek pochopí lásku, iba láska
pochopí krásu, iba krása vytvára umenie.
(Wagner)
Umenie je odzrkadlením božskosti, tajuplnosti prejavujúcej sa v človeku a v prírode.
(Liszt)
Umenie je takou potrebou človeka, ako
jedenie alebo pitie.
(Dostojevskij)
Maliarstvo, sochárstvo, literatúra a hudba
majú k sebe oveľa bližšie, ako si to ľudia
vo všeobecnosti myslia. Všetko vyjadruje
pocity ľudskej duše voči prírode. (Rodin)

Hudba ma oslobodzuje od samého seba
a tým ma posilňuje. Život bez hudby je
jednoducho omylom, trápením, vyhnanstvom.
(Nietzsche)
Kto si nedostatočne ctí hudbu, je podozrivý a zrejme bezcitný človek.
(Demokritos)
Divadlo je najvyjadrujúcejším a najúčinnejším nástrojom budovania štátu. Je to
barometer ukazujúci slobodu alebo úpadok krajiny.
(Lorca)
PaedDr. Ferenc Nyustyin
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Stred sveta - aj taký bol ING Amsterdam Marathon
(Dokončenie)
V piatok sme sa zúčastnili „spísania“ zoznamu pretekárov. Dostali sme štartové čísla,
kontrolné čipy časomiery, príležitostné tričko
a posledné pokyny pred súťažou. Popoludní
sme navštívili jednu z preslávených dielní
na brúsenie diamantov. V Amsterdame ich
je mnoho, sú uznávané po celom svete. Náš
sprievodca nás previedol po závode. Na vlastné oči sme mali príležitosť vidieť jednotlivé
úkony a postup prác, kým sa zo suroviny stane
brúsený drahokam. Okrem toho sme dostali aj
malé školenie s praktickými ukážkami o triedení a hodnote jednotlivých diamantov.
V sobotu sme si prehliadli centra mesta.
Najviac pozoruhodností sme si samozrejme
pozreli len zvonku – dom Rembrandta, Anny
Frankovej, vežu nárekov... Dve múzeá sme
však nemohli vynechať, i keď vstupné nebolo
práve šité na našu mieru. Najprv sme navštívilil Rijksmuseum (Národné múzeum), neskôr
Vag Goghovo múzeum, kde sme zaplatili
vstupné vo výške 9 eur na osobu. Zážitok však
stál za tie peniaze - stáť na dosah od Polnočnej
hliadky...
Popoludní sa konala „pasta-party“. Najedol
som sa do sýtosti, aby som mal dosť síl na súťaž. Večer sme prešli kráľovský palác a okolie
Damu. Kráľovná Beatrix a jej rodina sa tu
zdržiavajú málokedy. Dam je vlastne hlavným
námestím mesta. Odtiaľ sme obzerajúc sa
prešli do vychýrenej štvrti domov s červenými
FMMC

lampičkami – ak sme už raz tu, nech vidíme aj
túto časť mesta!
V nedeľu ráno, ako po všetky doterajšie
dni nášho pobytu, hrali hlavnú rolu počasie
a teplomer. Bolo studené, sychravé počasie,
ako v týchto končinách o tomto čase býva zvykom. Bezúspešne sme upierali pohľad na nebo,
kedy už vyjde slnko, no to sa od nás v ten deň
odvrátilo. Tak sme vyrazili na vyše 40 km trasu
na štadióne, kde
sa v r. 1928 odohrávali olympijské
hry – tu sme odštartovali aj ukončili
maratónsky
beh. Táto aréna
– ako by som sa
vyjadril? – videla
niekoľko zaujímavých olympijských
víťazstiev. Našiel
sa aj taký šampión, ktorý si svoje
víťazstvo,
zlatú
medailu, doslova
„vyhádal“.
Po štarte sme takmer obehli celé mesto,
kým sme obaja unavení a uzimení vbehli do
cieľa. Dvaja Želiezovčania na jednom maratóne, a to Henrieta bežala svoju prvú maratónsku
trať.
Večer sme mali na programe už len balenie

svojich vecí a prípravu na cestu domov. Naša
dcéra odlietala späť do Ameriky, my domov,
do Želiezoviec. Zostali spomienky, ktoré sa časom vždy skrášlia. Aj nevľúdne počasie, dážď
a strmé schody v hoteli, to všetko sa bude zdať
krajšie...
Za tieto zážitky patrí poďakovanie všetkým,
ktorí sa činom, slovom alebo iným spôsobom
pričinili o to, že som sa mohol zúčastniť ďalšej

maratónskej súťaže, predovšetkým Gabrielovi
Groszovi, JUDr. Alene Szalaiovej, Jane Beníkovej. I keď som reprezentoval Želiezovce,
ani mesto, ani Mestský športový klub mi už
niekoľko rokov neposkytuje žiadnu pomoc.
František Dulai

.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

MOŽNOSTI OBCHODU A KOOPERÁCIEBelgická firma má záujem o listové
obálky, ročne 140–160 mil. ks. – Maďarské
firmy: za najvýhodnejších podmienok ponúkajú k vozidlám, strojom a zariadeniam používaným v rôznych oblastiach hospodárstva
kvalitné mazivá, oleje v širokom sortimente,
s krátkou dodacou dobou. Nemecké firmy:
hľadajú dodávateľa 59 tis. ks skrutkových
vretien podľa výkresov; má záujem o škatule,
šuflíky, ofsetové radiče, obaly CD z kartónu
vo veľkom množstve. Na základe fotografií
a prototypov žiada pohotové cenové ponuky.
Švédska firma hľadá partnera na výrobu klimatizácií. Firma ponúka rezanie laserom, obrábanie platní, zváranie plynom, konštrukciu,
kvalitatívne opravy. – Turecká firma ponúka
nehrdzavejúce nádoby, sety vo vynikajúcej
kvalite a výhodné ceny – hľadá distributérov.
NÁVRHY NA INV. A NEHNUTEĽNOSTI:
- Hľadám nájomcu v blízkosti Komárna na
administratívne priestory 1200 m2 na jednom
hektári a na 8 izolovaných podzemných klimatizovaných výrobných priestorov s vysokým stupňom hygienickej náročnosti s plnou
infraštruktúrou. Vhodné pre potravinársky
priemysel a na prípravu rastlín pred výsadbou.

– Priamo pri Dunaji ponúkame 1 ha oplotený
voľný priestor so sladom, 100m3 nádržou na
palivo s úplnou infraštruktúrou. Vhodné ako
výrobná prevádzka alebo na turistické účely
(jachtklub). – Očakávame ponuky z poverenia zahraničných subjektov z rôznych kútov
krajiny na podniky, kaštiele, administratívne
priestory, byty, rodinné domy. – Vyhľadávame
investorov, kupujúcich z členských štátov EÚ.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
V ZAHRANIČÍ

MAĎARSKO: 2 elektrikári a MAR so znalosťou AJ, elektroinžinier (Győr, Rumunsko), vedúci prac. skupiny (výr. súčiastok). Vyhľadávanie práce, sprostredkovanie a vyhľadávanie
zamestnávateľa na základe poverenia
ANGLICKY A NEMECKY HOVORIACE
KRAJINY: Švédsko, Nórsko, Fínsko, Nemecko a arabské štáty hľadajú lekárov a zdravotné
sestry; V Anglicku hľadajú strojárov, nástrojárov. V iných oblastiach vyhľadávanie zamestnávateľa, sprostredkovanie práce.
HĽADÁME SPOLUPRACOVNÍKOV!
Hľadáme dynamických, komunikatívnych
pánov a dámy s príjemným vystupovaním,
so stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním

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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Agrofarma Ferrari si chce zakladať na vlastnom chove
Stajňa Ľudovíta Dóku s názvom Agrofarma Ferrari sa už neraz pričinila o zviditeľnenie nášho mesta v užšom i širšom
regióne, stačí si spomenúť na klusáka V.
G. Starsboya, ktorého odborná verejnosť

zvolila v rokoch 1999–2002 štyrikrát za
sebou za klusáka roka v SR. Okrem neho
si aj ďalšie kone vybojovali niekoľko popredných umiestnení na domácich alebo
zahraničných medzinárodných klusáckych
dostihoch, a tak želiezovská klusácka stajňa
bola považovaná za jednu z najúspešnejších
na prelome tisícročí. V ostatnej dobe však
o vyhratých pretekoch počuť pomenej. Navštívili sme majiteľa, ktorý nám prezradil, čo
sa deje v Agrofarme Ferrari.
- V ostatnej dobe zápasíme s nedostatkom financií, preto je okolo nás väčšie ticho.
Vlani sme sa rozlúčili s trénerom, ktorému
som nedokázal poskytovať adekvátnu mzdu.
Keďže som medzitým zložil trénerské skúšky, zastával som túto funkciu, pritom mám
jedného zamestnanca, ktorý sa každodenne
stará o kone. Je pravda, že vykonáva iba
najpotrebnejšie úkony, zamestnanie profesionála sa „nezmestí“ do rozpočtu stajne,
avšak ani ja sám nedokážem plnohodnotne
zastávať funkciu trénera, pretože sa musím venovať svojmu podnikaniu. Vlani

sme neštartovali na všetkých pretekoch,
zapojili sme sa až na jeseň do niekoľkých
súťaží a obstáli sme celkom dobre. Olster
na jedných dostihoch dobehol na druhom
mieste, Altaj vyhral dve preteky. Otázna je
však budúcnosť, koľko
prostriedkov dokážem
venovať na manažovanie klusáckej stajne,
pritom – neberúc do
úvahy finančné problémy – máme celkom
sľubné vyhliadky. Kobyla Diana L. D., prvý
potomok
slávneho
V. G. Starsboya, beží
v súčasnosti takmer na
také dobré časy, ako jej
otec v časoch najväčšej slávy, nemám však
správneho odborníka
na dohľad nad ňou.
Tohtoročná klusácka
dostihová súťaž sa začne v apríli, do konca
februára sa musíme
rozhodnúť, či sa na
pretekoch zúčastníme.
Ak by sme sa zapojili, medzi štartujúcimi
klusákmi by boli Olster, Royalman, Altaj
a ak mu zdravie dovolí, na niekoľko štartov aj Starsboy, ktorý sa vlani na jeseň síce
rozlúčil s dostihovou dráhou. Predstavovali
sme si však dôstojnejší odchod „Kráľa“.
Stajňa má v súčasnosti 10 klusákov, medzi
nimi sú aj traja potomkovia Starsboya:
spomínaná Diana L. D., Zeus L. D. a Darius L. D. Z nich najstarší - kobyla Diana,
možno dostane v tomto ročníku príležitosť
raz-dvakrát štartovať. Je to veľmi nádejný
klusák, robíme si nádeje, že ako správny
„Kráľov“ potomok raz prevezme miesto na
tróne ako kráľovná. Popri nich dúfam v pekné výsledky aj v podaní trojročnej kobyly
Dominiky.
Plány sú teda dané, veď želiezovský majiteľ klusákov už disponuje vlastným chovom, od ktorého očakáva na základe svojich
vlastných tréningových metód úspechy. Ak
sa nové kone podarí postaviť na štartu v tejto sezóne, bude to určitý pokusný ročník,
ktorý by mnoho prezradil o budúcnosti.

Ľudovít Dóka sa nevzdal ani svojho dávneho sna, a to vybudovania vlastnej klusáckej dostihovej dráhy v Želiezovciach. Pred
niekoľkými rokmi bol vyznačený priestor
pre dráhu, ale zo známych a často opakovaných dôvodov – financií – sa zámer nepodarilo uskutočniť. – Naďalej opatrujem tento
veľkolepý plán, zatiaľ ho však nedokážem
zrealizovať. Rokoval som s potenciálnym
anglickým investorom, s ktorým sme sa
však nedohodli. Poučil som sa z tohto prípadu a v budúcnosti určite podobnú chybu
neurobím. Verím, že skôr alebo neskôr sa
plánovaná investícia uskutoční.
Do tej doby zostáva počítanie, tréning
a nádej, že sa podarí zoskupiť potrebné
financie aspoň na štart v tomto ročníku.
Na dostatočnom kapitálovom zázemí teraz
nevisí len osud tohtoročnej účasti na dostihových súťažiach, ale možno aj osud celej
stajne, lebo ako Ľudovít Dóka prezradil,
ak kone nebudú súťažiť, bude ich musieť
predať, veď ich chov nie je halierová záležitosť. Dostihovej stajne, plnej klusákov so
sľubnou budúcnosťou, by bola veľká škoda
po tom, čo zožala toľko úspechov a nášmu
mestu priniesla dobré meno v širokom okolí.
(ky)

Výmena stráží vo vedení Mestského športového klubu

Bývalé vedenie Mestského športového klubu v Želiezovciach v minulom
roku nestálo na pevných nohách, keďže
však členstvo v roku 2004 si kvôli hospodárskym záležitostiam nezvolilo nové
vedenie, športový život klub riadil akýsi
krízový štáb.
Členovia MŠK sa 26. január zišli na
riadnej členskej schôdzi, kde sa hovorilo o problémoch klubu. Prítomní si
vypočuli správu primátora mesta JUDr.
Gejzu Nagya o dianí v športovom živote
mesta, po čo sa začala diskusia o budúcnosti MŠK. Členovia si zvolili nové
predsedníctvo v zložení: Daniel Bellus,
Štefan Hutai, Jozef Köpöncei, Gabriel
Ottmár, Zsolt Pólya a Tibor Rotík. Novým predsedom sa stal Gábor Ábel.
(ik)
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Na 9. mieste medzi strednými školami Slovenska
Gymnázium s VJM v Želiezovciach
dostalo 15. januára list z Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom jej predstaviteľ Doc. PhDr. František Gahér píše:
„UK je najväčšou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou Slovenska s najväčším
počtom katedier a študijných programov.
V r. 2004 sa prijímacích skúšok na túto univerzitu zúčastnili študenti zo 71% stredných
škôl krajiny. Keďže nedokážeme všetkým

záujemcom vyhovieť, uchádzači prechádzajú prijímacími pohovormi. Prvýkrát sme
hodnotili výsledky študentov jednotlivých
stredných škôl z hľadiska úspešnosti prijatia,
kde vaše gymnázium obsadilo 9. miesto...“
Dosiahnutý úspech je výsledkom obetavej, vysoko odbornej práce učiteľského zboru. Deviate miesto sme obsadili v celoštátnom meradle, medzi školami s vyučovacím
jazykom slovenským aj maďarským.

Úspech naďalej zaväzuje učiteľov i študentov našej školy. S vedomím dosiahnutého
úspechu môžeme tvrdiť, že naše gymnázium
posiela svojich študentov na prijímačky
s dostatočnou pripravenosťou a morálnym
vedomím. Boli by sme radi, keby možnosti
našej školy využilo čo najviac žiakov ZŠ,
v tejto oblasti sa spoliehame aj na podporu
rodičov.
Mgr. Viera Menčíková, riaditeľka

Želiezovské spomienky

Košický biskup – rodák nášho mesta
V 19. storočí sa v Želiezovciach narodilo
niekoľko významných osobností európskeho
významu. Najčastejšie sú však spomínaní
dvaja, s rozdielnymi životnými osudmi. Jedným bol projektant mostov a člen Maďarskej
akadémie vied, inžinier Antal Kherndl (18421919). Jeho nedávno odhalená busta sa nachádza na Námestí sv. Jakuba.
Druhým významným rodákom je doktor
teológie Augustín Fischer-Colbrie. Narodil sa
16. októbra 1863 v Želiezovciach. Jeho otcom
bol Rakúšan Anton Fischer-Colbrie (18291906) /na snímke vľavo), správca okolitých
lesov grófa Augustína Breunnera. Matka sa
volala Serafína, rodená Kowarcová (Kovář)
(na snímke vpravo), pochádzajúca z Čiech.
Rodičia mali spolu 8 detí. Najznámejším sa
stal práve Augustín, i keď jeden z jeho bratov,
Ľudovít, sa tiež patrične preslávil ako plukovník C. K. 34. pešieho pluku. Zhodou okolností
je pochovaný v Želiezovciach na katolíckom
cintoríne, jeho, síce už schátralý náhrobný
kameň je viditeľný dodnes.
Augustín ako mladík študoval na gymnáziu v Kremse (Kremsmünster), v Bratislave
a Ostrihome. Teológiu vyštudoval na Pazmaneu vo Viedni, kde dokonca získal Lackenbecherovu cenu za vynikajúce preklady

z arabčiny. Plynule hovoril po latinsky, hebrejsky, arabsky, grécky, nemecky, francúzsky,
taliansky, dokonca rusky a samozrejme po
maďarsky a slovensky.
Za kňaza ho vysvätil v Ostrihome prímas

šek Jozef I. v roku 1909 osobne vyznamenal
Radom železného kríža. Najväčšie duchovné
uznanie však získal 30. marca 1907, keď ho
vymenovali za košického diecézneho biskupa.
Svoju službu veriacim vykonával obzvlášť

Ján Simor 20. marca
1886. Už o dva roky si
patričnú úctu vyslúžil
ako učiteľ náboženstva
arcikňažnej Alžbety,
dcéry následníka trónu
Rudolfa. V rokoch po
prelome storočia bol
profesorom a rektorom
Pazmanea vo Viedni.
Bol to mimoriadne
vzdelaný človek, svojím spôsobom života
a sociálnymi postojmi
si získal lásku veriacich a kňazov. Dbal
dokonca i na to, aby
aj kňazi boli členmi
protialkoholických
spolkov. Za svoju
spoločenskú činnosť
ho panovník Franti-

svedomito. Po vzniku ČSR práve jeho, ako
jediného biskupa z čias monarchie novovzniknutá vláda ponechala na biskupskom stolci.
Naďalej zostal obľúbený medzi veriacimi
všetkých národností a vážený dokonca i nevercami. V r. 1919 sa pred nebezpečenstvom
boľševikov Bélu Kuna na tri mesiace utiahol
k františkánom do Žiliny. Po upokojení politických pomerov sa vrátil na košickú diecézu.
V októbri 1923 sa mu pápež Pius XI. v osobnom liste poďakoval za službu cirkvi.
Svoju životnú púť relatívne mladý Augustín Fischer-Colbrie ukončil 17. mája 1925.
Pochovaný bol so všetkými poctami v kaplnke
na pravej strane katedrálneho Chrámu sv.
Alžbety v Košiciach.
Tento želiezovský rodák, vysoký predstaviteľ katolíckej cirkvi a publicista, by si
azda aj v našom meste zaslúžil aspoň pamätnú
tabuľu, veď práve o niekoľko týždňov uplynie
80 rokov od jeho smrti.
Pavel Polka
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Die auf dem Markt der Polstermöbel in Europa und weltweit führende, in München
ansässige Firma HIMOLLA Group, die in Europa
350 Personen beschäftigt und einen Umsatz von 250
Millionen Euro pro Jahr realisiert, sucht in ihren in
Želiezovce zu errichtenden neuesten
Betrieb zur Anstellung:
EINEN PRODUKTIONSLEITER (Ref.: Selyz 1.)
EINEN HAUPTBUCHHALTER (Ref.: Selyz 2.)
EINEN DISPONENTEN
(Ref.: Selyz 3.)
Hauptaufgaben:
Entwicklung der im September 2005 beginnenden Produktions- und Produktionsunterstützungsprozesse mit Hilfe der Sachverständigen der Mutterfirma.
Anforderungen:
- Hochschulabschluss
- verhandlungsfähige Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift
- mindestens 3 Jahre Berufspraxis auf
dem jeweiligen Fachgebiet
- Rechnerkenntnisse auf Anwenderebene
- Problemlösungsfähigkeit auf hohem Niveau
- Loyalität
Wir bieten an:
- multikulturellen Lohn
- Ausbildung in den Betrieben der Firma
in Deutschland und in Ungarn
- einen sicheren, langfristigen Arbeitsplatz
mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbungen mit Photo
unter Angabe des Referenzkodes an die folgende
Anschrift:
SELYZ s.r.o.
Mestsky úrad Želiezovce
SNP 2
937 01 Zeliezovce

(05-08)

A müncheni székhelyű,
kárpitos bútorok piacán Európa és világszerte vezető szerepet betöltő, Európában
3500 főt foglalkoztató 250 Millió Euró
forgalmú
HIMOLLA Group
Zselízen létesítendő legújabb üzemébe
felvételre keres:
szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező

varrónőket
(Ref.: Selyz 4.)
Az állások betöltéséhez szakképesítés hiányában minimum 2 év gyakorlat szükséges.
Rövid írásos jelentkezésüket a
Referencia kód feltüntetésével
az alábbi címre küdjék:
SELYZ s.r.o.
Mestsky úrad Želiezovce
SNP 2
937 01 Želiezovce

(05-10)

Celeurópsky a celosvetový líder na trhu čalúneného nábytku
so sídlom v Mníchove, zamestnávajúci 3500
osôb v Európe, podnik s ročnými tržbami
250 mil. Eur,
HIMOLLA Group
hľadá do svojho nového závodu
v Želiezovciach

krajčírky
(Ref.: Selyz 4.)
vyučené alebo s praxou.
Adeptky bez výučného listu musia mať
minimálne 2-ročnú prax
Svoje stručné písomné prihlášky
s referenčným kódom posielajte
na adresu:
SELYZ s.r.o.
Mestsky úrad Želiezovce
SNP 2
937 01 Želiezovce

(05-09)
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Oprava vstrekovacích čerpadiel

Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki
Predaj, kontrola, výmena vstrek. trysiek Motorpal, Bosch
Predaj náhradných dielov
Diagnostika dieselových osobných motorových vozidiel
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Motorpal, Bosch porlasztók árusítása, ellenőrzése, cseréje
Alkatrészek árusítása
Diesel járművek diagnosztikája
Műhely:
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
23. 12. Ema Kakašová (T. Lužany), 28. 12. Jessica Čuvarová (P. Ruskov), 29. 12. Karin Pásztorová (Lontov), 31. 12.
Simona Fűriová (Jur n. Hronom), 1. 1. Klaudia Madajová
(Šarovce), 4. 1. Livia Moravská (Zbrojníky), 13. 1. Jakuba
Kalina (Zalaba), 16. 1. Mária Virágová (Šarovce), 21. 1.
Juraj Sebastián Szilvás (T. Lužany), 22. 1. Marek Nap (T.
Lužany), 24. 1. Daniel Ľudovít Zima (Nýrovce)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
22. 1. Zoltán Benčík - Štefánia Hlavnyová, Vladimír Viktóriusz - Kvetoslava Fardová (všetci Sikenica)

Gratulujeme - Gratulálunk

50
František Čičman
Alžbeta Karková
Michal Klimaj
Štefan Kurali
Viola Lakatošová
Július Sütő
Jozef Újváry
Ladislav Varga

14. 02.
22. 02.
15. 02.
20. 02.
12. 02.
17. 02.
25. 02.
17. 02.

60
Juraj Laco
Karol Šebők
Alžbeta Ivaničová
Irena Ballová

04. 02.
27. 02.
16. 02.
22. 02.

70
Vlasta Bálentová
Eva Barkóciová

09. 02.
15. 02.

80
Mária Tušiaková

23. 02.

Opustili nás - Elhunytak
24. 12. Zuzana Kminiaková (Želiezovce, 41 r.), 25. 12. Karol
Babák (Zalaba, 56 r.), 27. 12. Alžbeta Slušníková (Lontov,
76 r.), 30. 12. Katarína Szalmová (V. Ludince, 80 r.), 4. 1.
Ján Bielik (Želiezovce, 30 r.), 7. 1. Mária Kótorová (Nýrovce,
63 r.), 8. 1. Anton Víg (V. Ludince, 71 r.), Mária Berényiová
(V. Ludince, 80 r.), 10. 1. Helena Valášeková (T. Lužany,
87 r.), Ernest Krncsan (Čaka, 65 r.), 15. 1. František Hrbek
(Šarovce, 56 r.), 21. 1. Ladislav Cesnak (Nýrovce, 72 r.),
22. 1. Juraj Kohút (Želiezovce, 79 r.), Mária Miriaková (Želiezovce, 68 r.), 23. 1. Magda Molnárová (Čata, 75 r.), Ján
Kis (V. Ludince, 72 r.), Ľudovít Bócz (Želiezovce, 73 r.), 24.
1. Ondrej Plješovszki (Sikenica, 79 r.), 25. 1. Valéria Lešniaková (Kukučínov, 52 r.), 26. Estera Dóková (Želiezovce,
84 r.), 28. 1. Karol Vrábel (Farná, 78 r.), Ondrej Koperdák
(Sikenica, 67 r.)

A Zselízi Városi Könyvtár meghívja a nyilvánosságot a könyvtár kiállítótermébe a Franz
Schubert születésének 208. évfordulójának alkalmából rendezett kiállításra. A dokumentumok
a zselízi Farkas István magángyűjteményéből
származnak. A belépés díjtalan, a kiállítás február 12-ig tart nyitva.
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Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/771 11 12

Vo februári kino nepremieta.
Februárban a mozi nem üzemel.

ZER
Á

T

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK

Ž a l ú z i e

Alapiskolások póttanítását vállalom szlovák nyelvből, vagy felkészítést a
(05-03)
középiskolákba való felvételi vizsgákra. Tel. 0904 67 07 08

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Eladó 3 szobás szövetkezeti lakás a Béke utcában. Ár megegyezés
(05-04)
szerint. Tel. 0908 715564

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

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

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

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).
Mestská knižnica v Želiezovciach pozýva verejnosť do výstavnej siene MsK na výstavu zostavenú pri príležitosti 208. výročia
narodenia Franza Schuberta. Dokumenty pochádzajú zo súkromnej zbierky Želiezovčana Istvána Farkasa. Vstup je bezplatný.
Výstava potrvá do 12. februára.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Richar N. Bolles: Ako si nájsť dobrý džob doma i v zahraničí
Bratislava, Motýľ 2004, 189 str., 249 Sk
V knihe sa dozviete, koľkými spôsobmi si možno hľadať prácu, ako
má vyzerať životopis, ako sa treba pripravovať na pohovory a správať
sa na nich.
Robert T. Kiyosaki: Bohaté dieťa, bystré dieťa
Bratislava, Motýľ 2004, 231 str., 269 Sk
Kniha pre rodičov, ktorí chcú pripraviť svojim deťom dobrý štart do
života.
Robert S. Wistrich: Hitler a holokaust
Bratislava, Slovart 2004, 303 str., 299 Sk
Autor oboznamuje čitateľov s dlhou históriou násilia proti Židom,
zaoberá sa mnohými kľúčovými otázkami, rozoberá trvalý odkaz
nacistického holokaustu a poučenie, ktoré z neho treba vyvodiť.

Predám rodinný dom v blízkosti Želiezoviec. Výhodná cena. Tel. 0907
(05-05)
451 032
Predám veľký 3-izbový byt v osobnom vlastníctve na Mierovej ulici.
(05-06)
Tel. č. 0903894530
A peszeki hegyen szőlőlugas eladó, 20 ár, 500 tőke. Építkezési lehetőség adott. Ing.: hé–pé 18.00–20.00, tel. 036/7713275
Predám vo Veľkom Peseku vinicu na vysokom vedení. 20 árov, 500
koreňov. Podmienky na stavbu sú dané. Inf. po–pi 18.00–20.00 h, tel.
(05-07)
036/7713275

Mestský podnik Vepos
oznamuje občanom mesta, že za výhodnú cenu vykonáva
vývoz fekálií a čistenie kanalizácie vozidlom V3S (3000 l),
prevzatým od Bytového podniku, m. p. Želiezovce.
Objednávky sa prijímajú v podniku Vepos, m. p. - p. Zoltán
Pásztor, alebo telefoicky na t.č. 0905 422 541.

Firma REJA Slovakia, s. r. o.
Topoľčany

SBS REJA SLOVAKIA
s. r. o.
Ul. Jána Bottu 862/6
955 01 Topoľčany

poskytujúca všetky služby v zmysle ochrany majetku
a osôb, zabezpečuje v okruhu 10 km od Želiezoviec
montáž a servis zabezpečovacích zariadení (objekty,
domy, byty a pod.) s možným pripojením na SRP
(stredisko registrácie poplachu), ktoré je zabezpečované výjazdovovou hliadkou so zásahovým
vozidlom v prípade narušenia objektu.

0908 925 090

(04-26)

(04-2)

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

PRE

(04-26)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Szekfű Gyula: A magyar bortermelő lelki alkata
Budapest, Mundus Kiadó 2004, 123 oldal, 259 Sk
Történelmi tanulmány: a borkultúráról, a magyar bortermelés történetéről a 18. századtól napjainkig.
Tipary László: Szülőföldem szép határa
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2004, 243 oldal, 229 Sk
A mű fő témája a szlovákiai magyarok deportálása Csehországba kényszermunkákra az 1946-47-es években részben pedig az ezt követő
kitelepítések Magyarországra.
Pénzes István: Anyanyelvi kavalkád
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2004, 141 oldal, 168 Sk
A tartalomból: helyesírás, nyelvhelyesség, szólások, közmondások,
intarziajátékok, szókincspróba, nevek világa.
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„Elindultam szép hazámból…”
A Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium
2004. december 10-én immáron harmadízben
rendezte meg az Elindultam szép hazámból… elnevezésű népdalversenyt. Az első
ízben 2003 márciusában tartott seregszemlén 39, 2004 márciusában már 70, a
decemberi versenyen pedig 17 település 22
magyar iskolájának 98 tanulója jelentkezett
a versenyre, melyen végül 69-en vettek
részt. A versenyzők 5 kategóriában indulhattak: az I. kategóriában az alapiskolák
1–2. évfolyamának, a II. kategóriában a 3–4.
évfolyam, a harmadikban az 5–6. évfolyam
tanulói nevezhettek be, akik két szabadon
választott magyar népdalt adtak elő. A IV.
kategóriában 7–9. osztályosok, az V. kategóriában pedig középiskolások vetélkedtek,
akik 8 megadott népdal közül választhattak.
A rendezvényt Menčík Viera, a szervező
gimnázium igazgatónője nyitotta meg, majd
Horváth Judit 4. B osztályos diák elszavalta
Kulcsár Tibor: Gyökerek c. költeményét. Az
I. és a II. kategóriában Klimo Gyula iskolaigazgató, dr. Horváth Géza és Garamvölgyi
Szilvia tanárok zsűriztek, a fennmaradó
három kategóriában Palcsóné Écsi Gyöngyi
foglalta el a zsűri elnöki székét, neki Kissné
Dolník Beáta lévai és Szombath Károly
ógyallai tanár segédkezett.
A kiértékelés előtt a jelenlevők Écsi
Gyöngyi előadásában mesét és népdalokat
FMMC

hallgattak meg, majd az ünnepélyes eredményhirdetés során a következő sorrendről
számolt be:
I. kategória: 1. Csámpai Péter (Gímes) és
Németh Eszter (Nagysalló), 2. Miklós Izabella (Farnad), 3. Farkas Noémi (Farnad)
II. kategória: 1. Bencz Gabriella (Kolon),
2. Németh Melinda (Kolon) és Deák Zoltán
(Felsőszeli), 3. Szamotni Tünde (Léva)
III. kategória: Berek Annamária (Farnad) és
Saróka Liliána (Farnad), Szikora Barbara
(Ipolyság), Grezso Kinga (Nagycétény)
IV. kategória: 1. Takács Veronika (Farnad)
és Mézes Mátyás (Zselíz), 3. Fóthy Réka
(Zselíz), 3. Kacska Zsuzsanna (Kéty)
V. kategória:
1.
Horváth
Mária (Zselíz), 2. Szebeni Katalin
(Zselíz),
3.
Varga Katalin
(Berencs)
Végül Kodály Zoltánt
idézve:
„A
nép
életből
lassan, de kérlelhetetlenül
irtja a hagyományt maga

az élet… mit kellene itt tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy
ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen
a tanulónak, s egész életre beoltsa a zene
szomját… Sokszor egyetlen élmény egész
életre megnyitja a fiatal lelket a zenének.”
Jóllehet ezek a gondolatok majd száz éve
születtek, mégis időszerűek. Hassanak ránk
bíztatóan, hiszen a verseny iránt érdeklődők
száma egyre növekszik! A gyermekek örömtől sugárzó arca, szép éneke megerősít bennünket abban, hogy munkánk, fáradozásunk
nem hiábavaló.
Garamvölgyi Szilvia, szervező tanár

.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK:
Belga cég borítékot venne, évi 140-160 millió
db. – Magyar cégek: Legkedvezőbb árfeltételek mellett ajánl bármely iparágban használatos járművekhez, gépekhez, berendezésekhez
márkás, kiváló minőségű, kenőanyagokat,
olajokat, zsírokat nagyon széles választékban,
rövid határidővel. – Német cégek: sürgősen beszállítót keres 59.000 db csavarorsó
gyártására rajzok alapján; ofszetnyomásos
iratrendezőket, tartódobozokat, fiókos tárolókat, CD-tartót vásárolna kartonból, nagy
mennyiségben. Fotók, mintadarab alapján
sürgősen árajánlatot kér. – Svéd cég partnert
keres légkondicionáló gyártására. Lézervágás,
lemezmegmunkálás, védőgázos hegesztés,
szerelés, minőség-ellenőrzés. – Török cég
kínál rozsdamentes edényeket, edénykészleteket kiváló minőségben és kedvező áron,
forgalmazót keres.
BEFEKTETÉSI ÉS INGATLAN AJÁNLATOK: – Bérlőt, vevőt keresnek Komárom
közelében, egy hektár területen 1200 m2
irodaépületre, további 8 szigetelt földalatti klimatizált és magas szintű higiéniai követelményeknek megfelelő termelőhelyiségre, teljes
infrastruktúrával. Alkalmas az élelmiszeripar,
növények gyökereztetése céljára. – Közvetlenül a Duna partján ajánlanak egy hektár beke-

rített területet raktárhelyiségekkel, 100 m3-es
üzemanyag-tároló tartállyal, teljes infrastruktúrával. Alkalmas gyártóüzem, turisztikai célokra (jachtklub). – Az egész ország területéről
várunk ajánlatokat külföldi érdeklődő megbízók részére üzemek, kastély, iroda épületek,
lakások, családi házak. – Befektetőpartner,
vevő keresése az EU tagországokból.
Munkalehetőségek külföldön:
MAGYARORSZÁG: – Villanyszerelő, műszerész angol nyelvtudással 2 fő; Villamosmérnök (Győr, Románia); Szerelde-részlegvezető
(alkatrészgyártás); Nemzetközi tehergépkocsi-vezető (szálláslehetőséggel). - Az EUcsatlakozást követően többféle munkahelyre
várnak szlovákiai munkaerőt: mindenféle
szak- és betanított munkalehetőségek különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás
és munkaadó-keresés. ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTERÜLET: Angliába fröccsöntő
szerszámkészítő, üzemgépész; Ápolónőket,
szakorvosokat keresnek Németország, Svájc,
Anglia, Svédország, Norvégia, Finnország,
Arab országok területére – Egyéb munkakörökben bejelentkezés, munkaadó keresés,
kiajánlás.
MUNKALEHETŐSÉGEK BELFÖLDÖN:
– Szlovákia egyes városaiból keresünk cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-, munkaügyi
tanácsadói, ingatlanforgalmazási területi

képviselői munkakörbe, konkurenciamentes,
új, jövőorientált, fokozatosan fejlődő üzleti
tevékenységhez (nem termékértékesítési és
nem MLM) várjuk jó fellépésű és kommunikációs készséggel rendelkező, dinamikus,
közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező
urak és hölgyek jelentkezését az ország egyes
városaiból.
ÜZLETI 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. Várjuk olyan cégek visszajelzését is, akik helyet tudnának biztosítani egy helyi
belföldi és nemzetközi kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó üzleti információs és innovációs
klub működéséhez.
Kapcsolatfelvétel: (/F 0036/96/413688;
517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ;
www.fmmc.gyor.hu;
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Előkelő helyezés a zselízi magyar gimnáziumnak
A Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium
igazgatósága 2005. január 15-én értesült a
Pozsonyi Comenius Egyetem felmérésének
eredményéről, melyről az egyetem képviselője Doc. PhDr. František Gahér a következőket írja:
„A nagy múltú Comenius Egyetem
Szlovákia legnagyobb felsőoktatási intézménye, mely a legtöbb karral és tanulmányi
programmal rendelkezik. Ennek megfelelően nagy az érdeklődés iránta. A 2004-es
esztendőben a Comenius Egyetem által
meghirdetett felvételi vizsgákra a szlovákiai
középiskolák 71%-áról képviselték magukat
az érettségiző diákok. Mivel minőségi okokból
nem tudunk minden érdeklődő számára helyet biztosítani, az első évfolyam hallgatóit a
felvételi vizsgán elért sikerességük alapján
választottuk ki.
Első ízben értékeltük ki azon középis-

kolák eredményeit, melyeket a Comenius
Egyetem első évfolyamába felvételt nyert
tanulók teljesítménye alapján állítottunk össze. A Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium
ezen értékelésben a 9. helyet foglalja el….“
Az elért eredmény a gimnázium tanári karának odaadó, szakmai szempontból
kiváló munkáját dicséri. Országos szinten,
szlovák és magyar tanítási nyelvű középiskolákkal versengve értük el a 9. helyezést.
A szép siker továbbra is kötelezi iskolánk
tanárait és diákjait egyaránt. Az elért eredmények ismeretében bátran állítható, hogy a
gimnázium biztos tudással, erkölcsi tartással
küldi végzőseit az egyetemi felvételikre.
Szeretnénk, ha az intézményünk nyújtotta
lehetőségeket minél több végzős alapiskolás
kihasználná, ebben számítunk mindenképpen a Kedves Szülők támogatására is.
Menčík Viera, a gimnázium igazgatója

Szlovák helyesírási
verseny

December közepén a Zselízi Alapiskola szervezte meg a szlovák nyelvű helyesírási verseny 5. évfolyamának járási
fordulóját. Az igényes feladatok megoldásában a járás 25 alapiskolájának és egy
8-osztályos gimnáziumának 50 tanulója
vett részt – a lévai, tolmácsi, ipolysági és
zselízi körzeti versenyek eredményes szereplői. Ez az ez idáig egyedülálló tanulmányi verseny mély gyökereket eresztett.
A gyerekek pályaválasztó tantárgyban
mérkőzhetnek meg, a verseny motiválhatja őket a céltudatos és hosszú távú
felkészülésre, amelynek a középiskolákon, majd később a főiskolákon is hasznát
vehetik. A győzteseknek járó oklevelet a
rendező iskola igazgatónője, Mgr. Marta
Zabadalová és helyettese, Mgr. Vojtech
Tomašovič adta át (részletes eredmények
a szlovák nyelvű cikkben).
PaedDr. Jozef Výboch

Zselízi visszaemlékezések

Városunk szülöttje, a kassai püspök
A 19. században városunk több neves személyiséget adott az emberiségnek.
Közülük leggyakrabban két kiváló embert
emlegetnek, akiknek élettörténete sokban
eltér egymástól. Az egyikük Kherndl Antal
mérnök (1842-1919), több híd tervezője, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Néhány évvel ezelőtt leleplezett mellszobra a Szent Jakab teret díszíti.
A másik hírneves zselízi szülött
Fischer-Colbrie Ágoston katolikus
püspök. 1863. október 16-án született Zselízen. Édesapja osztrák volt,
Fischer-Colbrie Antal (1829-1906),
Breunner Ágoston gróf erdőfelügyelője. Édesanyja Serafin, született
Kowarc, Csehországból származott. A
szülőknek összesen 8 gyermekük volt.
Leghíresebb Ágoston volt, bár egyik
fivére, Lajos, a 34. királyi-császári
gyalogezred ezredese volt. Zselízen
van eltemetve, sírkövét, bár nem a
legjobb állapotban, mindmáig megtalálhatjuk a helyi katolikus temetőben.
Ágoston az osztrák Kremsben
(Kremsmünster), majd Pozsonyban
és Esztergomban járt gimnáziumba.
A teológiát a bécsi Pazmaneumban
végezte el, ahol Lackenbecher-díjban
részesült arab nyelvből való kitűnő
fordításaiért. Folyékonyan beszélt
latinul, héberül, arabul, görögül, németül, franciául, olaszul, sőt, oroszul,
és természetesen magyar és szlovák
nyelven.
1886. március 20-án szentelte pap-

pá Simor János hercegprímás. Már két évvel
ezután nagy tiszteletben részesült, amikor
Rudolf trónörökös leányát, Erzsébet hercegnőt tanította hittanra. A századfordulón már a
bécsi Pazmaneum professzora és rektora volt.
Rendkívül művelt ember volt, életmódjával és

szociális álláspontjával kivívta a hívők és az
egyház képviselőinek tiszteletét és szeretetét.
Például azt szorgalmazta, hogy a papok is
tagjai legyenek az alkoholellenes egyleteteknek. Társadalmi szerepvállalásáért I. Ferenc
József uralkodó 1909-ben Vaskereszt-renddel
tüntette ki. A legnagyobb megtiszteltetés 1907. március 30-án érte, amikor
kassai megyés püspökké választották.
Feladatát különös lelkiismeretességgel
látta el. Csehszlovákia megalakulása
után ő volt az egyetlen monarchiabeli püspök, aki megmaradt a püspöki
székében. Továbbra is közkedvelt volt
mindenféle nemzetiségű hívei körében,
sőt, a hitetlenek között is. 1919-ben
Kun Béla bolsevikjei elől elmenekült a
zsolnai ferencesek közé, de rövidesen,
a politikai helyzet megnyugvása után
ismét a helyén találjuk. 1923 októberében XI. Pius pápa személyesen írt
levelében köszöni meg neki az egyház
érdekében kifejtett tevékenységét.
Fischer-Colbrie Ágoston viszonylag fiatalon, 1925. május 17-én hunyt
el. Kellő tisztelettel a kassai dóm
szomszédságában található kápolnában
temették el.
Városunk szülöttjeként ez a jeles
egyházi képviselő és publicista talán
megérdemelne Zselízen legalább egy
emléktáblát, hiszen éppen néhány hét
múlva emlékezhetünk meg halálának
80. évfordulójáról.
Polka Pavel
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A zselízi versenyistálló saját nevelésű lovakkal akarja
megalapozni a jövőjét
Dóka Lajos istállója, az Agrofarma Ferrari
már nem egyszer szerzett figyelemreméltó
hírnevet városunknak, elég megemlítenünk

problémától eltekintve – a jövő szép eredményekkel kecsegtet. V. G. Starsboy első utódja,
Diana L. D. nagyon jó versenylónak mutatko-

V. G. Starsboy nevű lovát, amelyet a szakma
négyszer egymást követően – 1999–2002-ben
– választott az év ügetőjének. Emellett a többi
versenyló is előkelő helyezéseket szerzett
különböző hazai vagy külföldi nemzetközi
versenyeken, s így a zselízi istállót az ország
legsikeresebbjei között jegyezték az ezredfordulón. Az elmúlt időszakban kevesebbet
hallunk megnyert versenyekről és díjakról.
Felkerestük a tulajdonost, aki elmondta, mi
újság az Agrofarma Ferrari háza táján.
– Az utóbbi időben pénzhiányban szenved
az istálló, ezért nagyobb a csend körülötte.
Tavaly búcsút mondtunk az edzőnek, mivel
nem tudtunk megfelelő bért fizetni neki. Miután letettem az edzői vizsgákat, én láttam el
ezt a feladatot, emellett egy ember foglalkozik
naponta a lovakkal. Igaz, csupán a legszükségesebb feladatokat látja el, mivel – mint
mondtam – egy szakember foglalkoztatása
jelenleg nem fér bele a költségvetési keretbe.
Jómagam nem tudom teljes munkakörben ellátni az edzői feladatokat, hiszen vállalkozásaimat irányítom. Tavaly nem sok versenyen
indultunk, a szezon végére álltunk néhányszor
rajthoz, és viszonylag jól szerepeltünk. Az
egyik versenyen Olsternak sikerült a második
helyen befutnia, Altaj pedig két futamot nyert.
Amint mondtam, a jövő bizonytalan, kérdéses,
milyen anyagi keretet sikerül biztosítani az
istálló számára ebben az évben, miközben – e

zik, már most csaknem olyan jó eredményeket
fut, mint a „Királyunk” legnagyobb dicsőségének idejében, csak nincs megfelelő emberem, aki elég időt tudna szentelni edzésének.
Az idei versenyek április elején kezdődnek,
február végéig kell eldöntenem, hogy indulunk-e idén. Amennyiben bekapcsolódnánk
a versenybe, úgy az indulók között lenne
Olster és Royalman. Starsboyt tavaly ősszel
elbúcsúztattuk, ám ha egészsége engedi, lehet,
hogy idén is pályára engedem néhány futam
erejéig, hogy királyhoz méltón búcsúzhasson
el a versenypályától. Mellettük Altaj indulna
még a versenyeken. Az istállónak jelenleg
10 lova van, köztük immár Starsboy három
utódja is, Diana L. D., Zeus L. D. és Darius L.
D., amelyek közül az elsőnek – legidősebbnek
– talán már idén adunk egy-két lehetőséget,
és rajthoz áll valamelyik versenyen. Mint
mondottam, nagyon ígéretes, reménykedünk
benne, hogy a „Király” méltó utódjaként királynőként lép egyszer a trónra. Mellettük egy
Dominika nevű három éves kancától is sokat
remélek.
A tervek tehát adottak, a zselízi istállótulajdonos immár saját tenyésztésű lovakkal
is rendelkezik, amelyektől saját edzésterve
alapján méltán várhatja el a sikereket. Amenynyiben sikerülne rajhoz állítani az ügetőket az
idei versenyeken, ezt az évet egyfajta próbajáratnak lehetne tekinteni, amely sok mindent

elárulhat a jövőről.
A tulajdonos korábbi nagy terve volt, hogy
egy ügetőpályát létesít Zselízen. Néhány évvel ezelőtt már ki is jelölték a színhelyet, ám
ismert és sokak által gyakorta ismételt okok
miatt a befektetés félbemaradt. – Nem adtam
fel ezt a nagyszabású tervet, de egyelőre nem
tudom kivitelezni. Volt egy potenciális angol
befektetőm, vele nem sikerült megegyeznem,
a jövőben viszont hasonló hibát nem követek
el. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb sikerül megvalósítanom az elképzelésemet.
Addig is marad a számolgatás, az edzés és
a reménykedés, hogy talán valahogy sikerül
az idei szezonban rajthoz állni. A megfelelő
pénzügyi fedezeten nemcsak az idei szezon
sorsa áll vagy bukik, hanem lehet, hogy az
egész istállóé, hiszen Dóka Lajos elmondta,
ha nem sikerül versenyeztetni lovait, akkor
néhányukat el kell adnia, hiszen tenyésztésük
sem filléres kérdés. Az istállóért, a reményteljes jövő előtt álló fiatal, büszke és erős lovaiért
nagy kár lenne, hiszen eddig is komoly hírnevet szereztek városunknak.
Levicky László

Vezetőségváltás a
Városi Sportklubban
A Városi Sportklub volt vezetősége a
múlt évben nem állt feladata magaslatán,
ám mivel a 2004-es év folyamán gazdasági okokból a tagság nem választott
új elnökséget, egy válságstáb látta el a
klub menedzselését. A tisztségviselők
idén január 26-án tagsági ülést hívtak
össze. Az ülésen a résztvevők meghallgatták dr. Nagy Géza polgármester beszámolóját a városi sportéletben zajló
eseményekről. Ezután vita következett,
amelynek fő témája a Városi Sportklub
működési gondjainak megoldása volt. A
résztvevők megválasztották a klub új 7
tagú vezetőségét a következő összeállításban: Bellus Dániel, Hutai István,
Köpöncei József, Ottmár Gábor, Pólya
Zsolt és Rotík Tibor. Az új klubelnök
Ábel Gábor lett. Az új vezetőség tevékenységének első időszakáról lapunk
következő számában számolunk be.
(ik)
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A világ közepe - ilyen is volt az ING Amsterdam Marathon 2004
(Befejezés)
Pénteken a versenyzők „számbavételezésén” voltunk. Megkaptuk a rajtszámokat, az
időmérő
csipet,
egy alkalmi mezt
és az utolsó útbaigazításokat a
versenyre. Délután
meglátogattunk
egyet
a
híres
gyémántcsiszoló
műhelyek közül.
Amszterdamban
sok van belőlük,
nagyon
híresek.
Idegenvezetőnk
végigvitt a gyár
egy részén. Saját
szemünkkel
láthattuk a munkafolyamatok
egyes mozzanatait: hogyan lesz
a nyersanyagból
értékes csiszolt ékszer. Ezután rövid szakmai
képzésben volt részünk, szemléltető oktatással
egybekötve, a gyémántok osztályzásáról, értékéről.
Szombaton a város központjának nevezetességeit néztük meg. A legtöbbet persze
kívülről – Rembrandt háza, Anna Frank
háza, a Sirámok tornya… Két múzeumba
azért betértünk, bár a belépőjegyek árát bizonyos, hogy nem a mi zsebünkhöz méretezték.

Először a Rijksmuseum (Nemzeti Múzeum),
majd a Van Gogh Múzeum termeit jártuk végig, miután megvásároltuk a személyenként 9

eurós belépőt. A látvány azonban kárpótolja az
embert. Karnyújtásnyira állni az Éjjeli őrjárattól…
Délután tészta-parti volt. A magam részéről ettem is, amennyi jólesett, legyen másnap
erőm futni. Este bejártuk a Koninklijk Paleist
(királyi palota) és a Dam környékét. Beatrix
királynő, illetve családja csak ritkán tartózkodik ebben az épületben. A Dam tulajdonképp a
város főtere. Innen bámészkodva elbandukol-

Dulai Ferenc országos harmadik helyezett
Országos viszonylatban a 3. helyet szerezte meg a zselízi Dulai Ferenc, a Garamsallói
Alapiskola igazgatója a Pedagógia Felolvasás
elnevezésű országos versenyen. A versenyen,
amelynek idén immár a 47. évfolyamát tartották, különféle pedagógiai témák feldolgozásával kapcsolódhatnak be az érdeklődők.
A verseny tulajdonképpen két évig tart, az
elsőben a járási fordulók zajlanak, majd
a legjobb munkákat a második évben újra
elbírálja a zsűri. A rendezvényt az oktatásü-

Dulai Ferenc tanítványai körében.

gyi minisztérium megbízásából a pozsonyi
Kerületi Pedagógiai Intézet rendezi. Dulai
Ferenc a gyermekek közt észlelhető brutalitásról, agresszióról, zaklatásról, azok okairól
és következményeiről készített terjedelmes
szakmunkát. A témaválasztásról elmondta:
akkor kezdett foglalkozni vele, amikor a
80-as években Garamsallóra került, és azzal
szembesült, hogy a gyermekek közti viszony
tele van feszültséggel. Behatóbban kezdett
kutatni különböző forrásanyagok után, így ez
a munka saját
tapasztalatok és
a probléma megoldására elolvasott irodalom
összegzése.
Dulai Ferenc az
októberi poprádi díjkiosztáson
nem lehetett jelen, mert éppen
Amszterdamban futotta az
ING-maratont.
Sikeréhez gratulálunk!
(ek)

tunk a piros lámpás negyedbe is – ha már itt
járunk, lássuk ezt is.
Vasárnap reggel, mint eddig minden nap, a
hőmérő és az égbolt volt a főszereplő. Hűvös,
esős idő volt, mint ilyenkor errefelé általában.
Hiába kémleltük az eget, hogy hol tűnik ki a
felhők közül a nap, az bizony elpártolt tőlünk.
Így indultunk az 1928-as olimpiai játékok
színhelyéül szolgáló stadionba, ahol a verseny
rajtja és egyben befutója is volt. Ez az aréna,
hogy úgy mondjam, több furcsa olimpiai
győzelmet látott. Volt, aki annak idején kiveszekedte magának a babérkoszorút, az aranyérmet.
A maraton rajtja után körbefutottuk szinte
az egész várost. Szerencsésen, fázva és fáradtan, de mindketten célba értünk. Két zselízi
egy maratonon, s köztük Henriettnek ez volt
élete első maratoni versenye.
Este már csak a csomagolás és a készülődés
volt hátra. Leányunk indult vissza Amerikába,
mi pedig haza, Zselízre. Maradtak az emlékek,
melyek idővel mindig megszépülnek. Még a
hideg, az eső, a keskeny és meredek szállodai
lépcső is szebbnek tűnik majd…
Mindezekért az élményekért köszönet jár
azoknak, akik szóban vagy tettekben, esetleg
bármely más formába segítettek abban, hogy
részese lehettem egy újabb versenynek,
elsősorban Grosz Gábornak, dr. Alena Szalaiovának, Jana Beníkovának. S bár Zselízt
képviseltem, sajnos sem a város, sem a Városi Sportklub nem segít semmilyen formában
évek óta.
Dulai Ferenc

Bölcs mondások
a művészetről
Csak az erős ember érti meg a szeretetet,
csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a
szépség teremt művészetet.
(Wagner)
A művészet az emberben és a természetben
megnyilvánuló rejtelmek, isteninek érzéki
visszaadása.
(Liszt Ferenc)
A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás. (Dosztojevszkij)
A festészet, a szobrászat, az irodalom, a
zene sokkal közelebb áll egymáshoz, mint
az emberek általában hiszik. Mindegyikük
az emberi léleknek a természettel szemben
érzett érzelmeit fejezi ki.
(Rodin)
A zene megszabadít önmagamtól, de ezzel
megerősít engem. Az élet zene nélkül egyszerűen tévedés, vesződés, száműzetés.
(Nietzsche)
Aki a zenét kevésre becsüli, gyanús és bizonyára szívtelen ember.
(Démokritosz)
A színház az egyik legkifejezőbb és
leghasznosabb eszköz az ország építésére.
Légsúlymérő, amely egy ország szabadságát
vagy hanyatlását jelzi.
(Lorca)
Összeállította: dr. Nyustyin Ferenc
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A TENERGO megkezdte működését a lakás- és hőenergia-gazdálkodásban

„Személyes látogatás után a tulajdonosok többé-kevésbé elégedettek”
A TENERGO Brno Rt. az év elején
átvette a hőenergia- és a lakásgazdálkodást
a volt Házkezelőségtől, miután a városi vállalat az önkormányzati közgyűlés határozata
értelmében a múlt év végén megszűnt. A
tulajdon átvétele és a szerződési viszonyok
átvállalása az év végén határidő-gondok
mellett történt, a műszaki
részlegek tulajdonváltása
viszont problémamentesen
oldódott meg. A tevékenység első napjairól, heteiről
Ešek Tibor mérnöknél, a
vállalat zselízi részlegének
igazgatójánál
érdeklődtünk, aki bevezetőként
röviden bemutatta a vállalatot.
A TENERGO Brno, Rt.
külföldi vállalat szlovákiai
szerkezeti
részlegeként
Túrócszentmártonban székel. A hőenergia-gazdálkodásban az ország keleti
részében, Szinnán, valamint Pozsony egyik külvárosában, Dévényújfalun
tevékenykedik, amelyek
egyenként átlagosan 8-szor
nagyobbak Zselíznél. Fő tevékenységi
területe a hőenergia-szolgáltatás, esetenként
– mint városunkban is – a lakásgazdálkodás.
Engem Ešek Tibornak hívnak, immár 30
éve az energiagazdálkodásban tevékenykedem, ebből 10 évig a tolmácsi gépgyárban
tervezőként dolgoztam, majd Léván felügyelten a járás kommunális energiagazdálkodását. Egyike voltam azoknak a műszaki
menedzsereknek, aki a vállalat kelet-szlovákiai részlegét elindították Szinnán 2002-ben,
ahol három hónap leforgása alatt sikerült
teljesen rendeznünk tevékenységünket és a
szerződéses viszonyokat.
Hogyan zajlott a Házkezelőség tulajdonának átvétele? A múlt év végén bizonyos
gondok merültek fel az járási lakásszövetkezettel kötendő szerződéssel. Sikerült
ezeket megoldani?
Az átvett tulajdon a hőenergia-szolgáltatási egységekből, tehát a kazánházakból
és a hővezetékekből áll, ahol a tulajdonosi
viszonyokat a várossal rendeztük. E téren
csupán határidő-eltolódások voltak, mivel a
város rengeteg információs anyagot követelt tőlünk. A legnagyobb biztonságra való
törekvés részükről érthető, főleg egy kvázi
külföldi cég esetében. Megegyezés alapján
átvállaltuk a lakások karbantartását is. A
lakóknak előterjesztettük a szerződéstervezeteket, amelyeket nyilvános üléseken
vitattunk meg velük. Miután a várossal
aláírtuk az idevonatkozó szerződéseket, a
járási lakásszövetkezettel folytattunk tárgyalásokat. Itt több nehézség is felmerült,
a szövetkezet egy hét leforgása alatt olyan

iratokat kért tőlünk, amelyek elintézése
általában heteket vesz igénybe. A vállalat
vezetőségének maximális erőfeszítésével
sikerült minden igényüket kielégítenünk; karácsony és újév között aláírtuk a szerződést
a szövetkezettel, amely a városban található
lakások kétharmadában lát el gazdálkodói

feladatokat. A Házkezelőség által gondozott
lakásokban felajánlottuk szolgáltatásainkat a
tulajdonosoknak. E téren rögtön megéreztük
a konkurenciaharcot. A szolgáltatóválasztást
ráhagytuk a tulajdonosokra, ahol háztömbönként kétharmados többséggel döntöttek
a kérdésben. A korábban a Házkezelőséghez
tartozó társasházak közül úgy 3–5-ben döntött úgy a többség, hogy nem velünk kötnek
szerződést. Ez egyelőre csak előzetes adat,
hiszen a lakásszövetkezet még nem jelezte,
hogy velük aláírták volna a szerződést. Ezzel
kapcsolatban számunkra egy új gond merül
fel, hiszen ezeknél az épületeknél egyelőre
mi szerepelünk fogyasztókként a villamos
energia és vízszolgáltatónál, miközben
sem a lakóktól, sem a szövetkezettől nem
kaptuk meg az első havi előleget, tehát erre
nincs fedezetünk. Ennélfogva a szolgáltató
büntetőkamatot róhat ki ránk, és mindjárt a
kezdetben folt eshet jó hírnevünkön is – és
nem a mi hibánkból.
Hogyan alakulnak a vállalat által megszabott idei árak?
Annak ellenére, hogy a földgáz ára 2,5 és
több százalékkal emelkedett, a hőenergia árát
csupán 1%-kal emeljük. Ez gigajouleonként
kb. 50 koronával kevesebb, mint a Házkezelőség idei kalkulációja volt, és csak 5 koronával több, mint a tavalyi ár. Tavaly 552-t,
idén 557 koronát fizetnek 1 GJ hőenergiáért.
A vízdíj államilag, a Hálózati Ágazatokat
Szabályozó Hivatal döntése értelmében 32
százalékkal emelkedett. A többi díj megfelel
a tavalyi szintnek. A szolgáltatói szerződések
aláírását követően leltárt készítünk, amely-

nek az egyik legfontosabb eleme a karbantartási és javítási alap lesz, hiszen a lakók ebből
fedezik az esetleges javítást és fejlesztést. E
téren valószínűleg új ajánlattal állunk elő a
havi elvezetést illetően, de a végső döntés
a lakástulajdonosok kezében van. Az árak
területén a közeljövőben kedvezmények
bevezetését tervezzük az általunk
karbantartott lakásokban, amelyekről a közeljövőben kellően
tájékoztatjuk a nyilvánosságot.
Hogyan birkóznak meg a lakástulajdonosokkal való kommunikációval?
A város rendelkezésünkre
bocsátotta azokat a helyiségeket,
ahol az előző szolgáltató székelt.
Meghagytuk az ügyfélfogadást, a
munkaidőt és a volt Házkezelőség
telefonszámait is. Az emberek járnak érdeklődni, és annak ellenére,
hogy a közhangulat bizalmatlan
volt, megfelelő felvilágosítás
után többé-kevésbé elégedetten
távoznak. Tudomásunk van arról,
hogy ajánlatunk értelmében már
keresik a megfelelő személyeket, akik a lakókat képviselnék
a velünk való érintkezésben. A
tavaszi lakóüléseken jegyzőkönyvezzük
majd e személyek neveit. A jó együttműködés érdekében érdemes lenne elgondolkodni
lakóközösségek alapításán is. Ez a folyamat
még országosan is kezdetekben van, remélem, hogy hatékony együttműködéssel idővel sikerül elérnünk ezt a célt.
Hány dolgozót foglalkoztat a cég Zselízen,
milyen tevékenységeket látnak el saját
erővel, melyeket rendelik majd meg szolgáltatóktól?
A volt Házkezelőségtől 7 dolgozót vettünk át, rajtuk kívül még ketten vagyunk
Dušan Čentéš kollégámmal, aki a műszaki
tevékenységet felügyeli. A napi feladatokat
saját dolgozóink látják el, a specializált
tevékenységeket – ellenőrzéseket, revíziókat, egyéb komolyabb szakmai feladatokat
– szolgáltatókkal végeztetjük el. Nagyobb
beavatkozások esetén a tevékenységet megfelelő időre előre betervezzük, ezek esetében a szolgáltatót versenytárgyalás útján
választjuk ki.
Hol és kinek jelenthetik a lakók az esetleges üzemzavarokat?
Munkaidőben
a
036/7710120,
7710121-es telefonszámokon, munkaidőn
kívül a 0905 268 356-os telefonszámon
érhetnek el bennünket. Ezeket a számokat a
Házkezelőségtől „örököltük”, és az ügyfélfogadási idővel és címünkkel együtt minden
lakónak elküldtük. Mindenféle tájékoztatást
a lakástulajdonosok cégük székhelyén is
megkapnak Zselízen a Schubert utca 28-as
szám alatt.
Levicky László
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MENNYI LEHETŐSÉG SÍRRA, HALÁLRA,
és mégis élünk:
mennyi alkalom, hogy szót értsünk végre,
és nem beszélünk.
Apánk és anyánk szívében élünk csak,
de nyelvünk béna:
töredéksorsunk micsoda rendszernek
torz maradéka?
Képzelet bomlik: kristálypillanatok,
gondmolekulák;
egy perc összerakná késszé, egésszé
a szó oszlopát,
s csapong, vív, küzd a gondolat, elmerül,
hogy fuldokolva,
mint a gyöngyhalász a tenger gyöngye nélkül,
sírjon bomolva.
Nyelvünk tengelyén homok szitál, sikolt,
csikorog szavunk,
virágos kertünkben farkasok járnak,
s nincs puskánk, botunk.
Kiáltásunk riadt bégetés csupán,
nem védnek kosok:
őrizz hát Te, védj meg, Szép Tiszta Törvény,
fogalmazz jogot!
Ki védne más, ha a teljes emberség
nem szól, nincs szava,
ki más, a nevedben morgók ostoba,
süket tábora?

…Hazám az a föld, bizony csak az a föld,
ahol nyelvem ép,
nem csupán megtűrt, kenetlen, csikorgó
ötödik kerék.
– Egy nemzet él itt! – mondják.
Mit mondjak én?
– Még mi is élünk! –
Hová tartozunk, kinek a gondja most
nemzeti létünk?
…az életre most még mi lelkesít?
Az élet maga, maga az élet az,
ami jogra int?
És a jövő az, talán a jövendő,
aki ránk tekint?
Kevés vigasz, én ma élek, s már jól tudom,
alku nem lehet:
minden nemzedék önmagáért felel,
ha mozdult, ha tett!
S ki csak homokban babrál s szórja másra
a port mely vakít,
annak nem fontos, hogy a múlt és jelen,
kit, hogy alakít:
…én halálig kérdezem kíváncsian,
mennyit érek én,
hogy itt születtem s élek Európa
kellős közepén?

Üzenet: gondolatok beíratás előtt
Az anyanyelven való nevelés, oktatás
előnyét és fontosságát napjainkban egyre jobban tudatosítanunk kell, hiszen az anyanyelv
nemcsak tárgya, hanem eszköze is a műveltségnek és a személyiségfejlesztésnek.
A nemzetiségi iskolának – esetünkben
a magyar iskolának – életképessége van.
Az anyanyelvi művelődés és kultúránk
fejlesztésében mindannyiunknak részt kell
vállalnia. Az édesanya, a család, a közvetlen környezet legszebb feladata, hogy az
általa beszélt nyelvet, az emberi gondolkozás legméltóbb, legteljesebb kifejezési
eszközét átadja a jövőnek. Először is a
család nyelvhasználata az, amely hatással
van a gyermekre, hiszen legelőször és a
legtöbbet ezt hallja. Fejlődő figyelme,
emlékezete, utánzóképessége révén egyre
több szó birtokába jut.
A szülő és a gyermek számára próbatétel az első döntés, az óvodai és az iskolai
beíratás. Próbatétel annak, aki tévhitek,
előítéletek áldozataként nem meri hinni,
hogy az anyanyelv vállalása kötelességünk.
Merni kell vállalni! A magyar szülők többsége fontos szerepet tulajdonít az anyanyelven való tanulásnak, és gyermekét magyar
tanítási nyelvű iskolába íratja. Így van ez

rendjén! Nem győzzük hangsúlyozni, hogy
az anyanyelven szerzett ismeretek – számtalan kutatási eredmény bizonyítja ezt
– tartósan rögzülnek a tudatunkba, a gyerekek számára megkönnyíti az alapiskola és
a középiskola tananyagának elsajátítását.
Fábry Zoltán írta: „Nyelv nélkül nincs szellem, nincs erkölcs! Szlovenszkói magyar
dolgozó, halljad és add tovább az üzenetet!
Légy nyelved makacs hűsége, szerelmese,
őrzője és megtartója! Senki más itt – ezen
a tájon – helyetted ezt a munkát el nem végezheti. Tiszted ez mától a legnehezebb, de
a legszebb is. Szlovenszkói magyar szóért,
az emberi hang tisztaságáért te vagy a felelős!”
Azt hiszem, hogy mi, Fábry Zoltán
örökösei napjainkban nagyon is felelősek
vagyunk a nyelvünkért – a magyar nyelvért. Mindannyiunknak kötelessége úgy
irányítani és nevelni gyermekeinket, hogy
erősödjék bennük az önazonosság tudata,
hogy tudatosítsák, az itt élő magyarság
népes táborához tartoznak, mert itt születtek, itt élnek, és továbbra is itt kell boldogulniuk, dolgozniuk, élniük!
Dr. Nyustyin Ferenc

Rendőrségi napló
December 6-áról 7-ére virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be a zselízi rendelőintézetbe, ahol
három orvosi rendelőből különféle egészségügyi
felszerelést és berendezést tulajdonított el,
amivel az orvosoknak 150 ezer koronás kárt
okozott.
Szilveszter éjszakáját választotta egy 36 éves
farnadi férfi arra, hogy betörést kíséreljem
meg a lévai Jednota COOP szövetkezet fakóvezekényi élelmiszerüzletébe. Szerencsétlenségére megszólalt a riasztóberendezés, így a
betörő préda nélkül menekült el a helyszínről.
A nyílászárók megrongálásával 2500 koronás
kárt okozott a tulajdonosnak. Alig fél órával
tette elkövetése után elfogták őt a zselízi
rendőrség járőrei, akik bevitték a rendőrőrsre,
ahol a vizsgálótiszt elvégezte a szükséges
büntetőrendtartási teendőket, majd a férfit
szabadon engedte. Útban hazafelé, reggel 4.40
órakor a lévai szövetkezet nyíri üzletébe tört
be, ahonnan dohányárut és készpénzt tulajdonított el. Tettével 9354 koronás kárt okozott.
Röviddel tette elkövetése után a zselízi járőrök
ismét elfogták, az eltulajdonított árut pedig
visszaszolgáltatták az üzlet vezetőjének.
Január 4-én délután 15.00 órakor egy zselízi
családi ház padlásán felakasztva találták a
ház 31 éves lakóját. A szolgálatos orvos nem
állapított meg idegenkezűséget, és öngyilkosságként könyvelte el az esetet.
Január 8-áról 9-ére virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be az egyik oroszkai élelmiszerüzletbe, ahonnan különböző dohányárut,
kozmetikai cikket és húskészítményt tulajdonított el 11 ezer korona értékben.
Január 10-én éjfél körül a nagysallói községi
rendőrség tetten ért egy 38 éves férfit, aki
éppen egy vendéglőbe akart betörni. Az időben történő közbelépés miatt a tettesnek nem
sikerült semmit eltulajdonítania, a berendezés
megrongálásával azonban 5000 koronás kárt
okozott a tulajdonosnak.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta

Beíratás

A Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt
szülőket,
hogy
a
2005/
2006-os tanév első évfolyamába a beíratás 2005.
február 3-án és 4-én, naponta 8.00-tól 17.00 óráig
lesz az iskola épületében.
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a projektum közös, 23 ezer lakost érint, és a
vállalat minden 10 ezer érintett lakos feletti
tervet be akar fejezni eddig az időpontig. A
félreértést a decemberi ülésen tisztázták, a
vállalat végső döntése a következő hetekre
várható.
A város további két kis befektetés megvalósítását is kérvényezi a vízművektől a
2005-ös évre. Az egyik a Fučík utca csatornázása, a másik a Szoroska hálózatának bővítése. Az első építkezés 31 csatlakozást érint, a
2001-es évi árszint szerint 2,89 mil. koronás
beruházást jelent, a második 7 csatlakozást
biztosítana, értéke a 2003-as árszint szerint
606 ezer korona. A város kötelezte magát az
árkalkulációk aktualizálására.
December közepén ülésezett Mikola városrész területi bizottsága. A lakossági fórumon
a város aktuális gondjairól volt szó, emellett a
lakosok érdeklődtek a tervezett szélerőművek
telepítésének részletei iránt is.
Január 3-án a Csikó Csárdában hagyományos
év eleji ünnepi fogadáson találkoztak a város
vezetői, az önkormányzati képviselők, a
hivatal osztályvezetői és a város vállalkozói. A
találkozót a Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulóinak fellépése színesítette.
Január elején Ipolyságon ülésezett az
Ipoly Eurorégió tagszervezeteinek – köztük
városunk – képviselői. A vezetőségi tagok
értékelték az elmúlt évet, jóváhagyták az idei
tevékenység tervezetét, és intézkedéseket fogadtak el a pénzügyi ellenőrzés által észlelt
hiányosságok elhárítására.
Január közepén városunk polgármestere továbbra is dr. Szabó ügyvédet bízta meg a város
képviseletével a Házkezelőség fizetéselmaradásait érintő bírósági ügyekben. A követelések
behajtásáról illetve felszámolásáról a képviselő-testület az év elején mond végső döntést.

Zselízi művek Komáromban és Párkányban

Január közepén nyílt meg Komáromban
a Duna Menti Galériában a Hét mesterlövész
c. fotókiállítás, amelyen a zselízi Pereszlényi Árpád és Hloska Tibor is bemutatkozott.
A kiállítást szeptemberben Érsekújvárott tekinthették meg az érdeklődők, a Duna-menti
város a második megálló.
A Párkányi Városi Galériában január
19-én nyílt meg Kanyuk József műveinek
kiállítása. A zselízi amatőr festő rajzokkal
és festményekkel mutatkozott be a párkányi
közönségnek, amelyeken lakóhelyét örökíti
meg sokféle megközelítésben. A kiállítót
Polka Pavel és Siposs Béla mutatta be a
jelenlevőknek. A kiállítás február 6-ig volt
megtekinthető.

Idén végrehajtó-stop a nem gazdasági alapú kórházakban
A zselízi kórháznak március végéig még
a régi licencek alapján működik. Ekkor a
tervek szerint színre lép a Sanamed Plus
vállalat, amely addigra rendelkezni fog az
új licencekkel. A kórháznak január közepéig
csupán az Általános Egészségbiztosítóval
sikerült szerződést kötnie a biztosítottak
ellátásáról. Ez a január 20-ai rendkívüli
önkormányzati ülésen hangzott el. Dr.
Ondrej Veis igazgató elmondta, hogy előzetes megegyezés született a Sideria-Istota
biztosítóval is, ám ennek ekkor még nem
volt szerződéses alapja. Mivel az év elején

bonyodalmak adódtak a Sanamed háza táján
– a vállalat késett a ingatlan-vételár első
részletének kifizetésével – mindenképpen jó
hír, hogy az államfő aláírta azt a jogszabályt,
amely szerint az önkormányzati és nonprofit
szervezeteket a törvény 2005 végéig védi a
végrehajtástól. A befektetővel történő tárgyalások menete azonban azt mutatja, hogy
az előre megegyezett időpontra, tehát április
elejére a gondok megoldódnak, és az eredeti
elképzeléstől kicsit eltérően, de a Sanamed
Plus átveszi a kórház irányítását.
(ik)

Reform: mi a helyzet – tapogatózás a sötétben…?
Sajnos ebben az évben nem tudjuk meg,
melyik nyugdíjalap-kezelő társaság hogyan
gazdálkodott. Mindenféle értelmetlen magyarázgatás ellenére a tény az, hogy a társaságok
csak 2006-ban hozzák nyilvánosságra gazdálkodási eredményeiket. Az alábbi weboldalon
olvashatják majd el az információt: http:
//www.dochodok.gov.sk/index.php?nav_left=12#label0. Az érdeklődők tehát vakon
választanak. Hogyan válasszunk – a társaság
neve, vagy a portfólió-kezelő menedzser személye alapján.
A 2000–2002 közötti tőzsdekrach után a
befektetési alapok és társaságok eredményei
„fagypont” alattiak voltak. Ha valaki vette
a fáradságot, és megtekintette a befektetési
társaságok szervezetének honlapján (http://
www.ass.sk/Default.aspx?category=10000&f
nd=PR) a három éves eredményeket, meggyőződhetett róla. A „befektetési nukleáris tél”
idején a konzervatív alapok voltak a legbiztonságosabbak. A név szerinti választás tehát
nem a legbiztosabb. A Pravdában és a Hospodárske novinyban megjelent mene- dzseri életrajzok inkább az egyéni karrierjüket,
mintsem befektetési sikereiket mutatták be. A
választás tehát a befektetési elképzelés és az
elviselhető rizikó függvénye. Mivel nyugdíjas
korunkig takarékoskodunk, elég időnk van
arra, hogy az esetleges ingadozások helyreálljanak számlánkon, tehát hogy növekedési
nyugdíjalapba fektessünk be. Természetesen,
amíg növekedésben vannak a világpiaci
tőzsdeindexek. Árzuhanási időszakban, mint
amilyen most is tart, a növekedés nagyon gyors. Az S&P 500* tőzsdeindex 2003 márciusa
óta csaknem 50%-kal nőtt, ami keserű szájízt
hagyhat a konzervatív befektetőkben. Vessék
össze, pl. a banki kamatokkal. A világpiaci
gazdasági ciklus több évig tart, és jelenlegi
belépésünk ideálisan időzített, hiszen növekedési trend uralkodik. Szeretném megemlíteni
Svédország esetét, ahol 2000-ben kezdődött a
reform. A befektetők majd 90%-a növekedési
alapokba fektetett be, amely azonban csak
növekedési időszakban ideális. A „befektetési spekulációs léggömb” végén, a zuhanás
kezdetén induló reform azt eredményezte,
hogy a befektetők egy része két év leforgása
után 39,9%-os veszteség felett siránkozott**.
Veszteségük ugyan idővel kiegyenlítődik, de

a nekilódult vonatra való felugrás veszélyes
lehet. A tőzsde 1982-től növekedett, és a
svédek éppen a bukáskor kapcsolódtak be.
Ha várni akarunk a 2006-os eredményekre,
könnyen mi is hasonlóan járhatunk. Az irány egy-két éven belül megfordulhat, vagy
később. A pozitív irányzatot azonban még
kihasználhatjuk. Ezt az évet szentelhetjük az
olvasásnak, tájékozódásnak. Közben jegyezzük meg olyan szakkommentátorok nevét,
akik írásait értelmesnek tartjuk! Ahány ember, annyi nézet a közgazdasági történésekről.
Néhányuk véleményét igazolja majd az idő,
ezért érdemes lesz rájuk hallgatni. Ne feledjük, hogy a reform lehetőséget ad a befektetési stratégia változtatására – az alapváltásra –,
és ezt időnkét ki kell használnunk, akár úgy,
hogy más társaságot, akár úgy, hogy más alapot választunk a tőzsdei mozgások hatására.
A tőzsde alatt elsősorban a New York-i értéktőzsdét (New York Stock Exchange) és a NASDAQ-ot (National Association of Securities
Dealers and Quotations) értem, ahol jegyzett
brókerként dolgozom, hiszen ott van nemcsak
az amerikai, de a világgazdaság ütőere is.
Ezekben érdekelt mindenki, akinek neve van
a pénzügyi és befektetési szakmában. Megtakarításunk nagy része is errefelé irányul majd.
Figyeljék meg, hogy a tévés gazdasági hírekben is naponta jelentik az indexeik állását.
Nem véletlenül, hiszen kis mozgásuk óriási
jelentőséggel bír az egész világra. A londoni,
párizsi, milánói, frankfurti tőzsdék többé-kevésbé helyi jellegűek. A globalizáció korában,
amikor nem tudni, tulajdonjogilag melyik
melyikkel van összekötve, kézenfekvőbb
elemezni a legfontosabb, irányadó tőzsdéket.
Ennyit arról, mi köze van a nyugdíjtakarékosságunknak az amerikai tőzsdéhez. Az év
végén kb. 300–400 eurót fektetnek be, ilyen
összegnél nem kell nyugtalankodni a tőzsdei
ingadozások miatt. A pénznem szempontjából
ez nagyon kevés, viszont minden hosszú zarándoklat az első lépéssel kezdődik.
*
az USA 500 legnagyobb cégének árfolyammutatója
**
CNBC-forrás
Norbert Paul mérnök (a szerző jegyzett
tőzsdi bróker - NYDE, NASD)
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Sárói volt az első gyermek
Idén a zselízi kórház előkelő helyezést
ért el a szlovákiai kórházak között, legalább is ami az első újszülöttek világrajövetelét illeti. A zselízi szülészettől az első
helyezést egy kassai kórházban hódították
el, ahol újévkor 1 másodperccel éjfél után
született meg az ország első csecsemője.
A zselízi kórházban szintén újévkor, éjfél
után öt perccel jött világra a sárói Miroslava Marková kislánya, akinek méretei: 3000 g és
47 cm. A szülést dr. Regasz vezette le. Az

óév utolsó újszülöttje Szilveszter napján,
pontban délben jött világra. A garamszentgyörgyi Fűri Irén 3400 grammos és 50
cm-es kislánynak adott életet, szintén dr.
Regasz segítségével. A részleg főorvosának, dr. Bezákovának tájékoztatása szerint
tavaly 411 szülést folytattak le a zselízi
szülészeten, ebből kétszer kettes ikrek
jöttek világra, így 2004-ben összesen 413
újszülöttnek adtak életet.
(ik)

Mentőakció a város központjában
Január 13-án szállították el városunk központjából azt a nagyméretű hűtőtartályt, amely
több mint egy hete vesztegelt a főtér melletti
útkereszteződésben, miután január 5-én leszakadt egy osztrák áruszállító cég nyergesvontatójáról. A 75 tonna súlyú tartályt a helyi SES

kadást okozott ugyanabban a kereszteződésben, ahol néhány héttel azelőtt le is szakadt
a vontatónyereg. Végül a helyi útkarbantartó
vállalat kiküldött szórókocsijának segítségével
a rakomány sikeresen átküzdötte magát a „veszélyes” kereszteződésen, és elhagyta városunkat.
Nem
hivatalos
értesülések szerint az év eleji
balesetet anyagfáradás okozta,
más
források
túlterhelésről
számoltak
be.
Az emelőszerkezetek kiszállását
az osztrák szállítóvállalat finanszírozta, amely
valószínűleg
százezer koronát
is
meghaladó
számlát nyújthaSikeres próbálkozás a tartály áthelyezésére.
tott be a mentőakcióért, hiszen
TVP szerelőcsarnokában szerelték össze egy egy ilyen gép órabére 10 ezer korona körül
finnországi papírgyár számára. A rakomány mozog. A gravitációval és az útviszonyokkal
egy németországi kikötőbe tartott, ahonnan
hajón jutott volna
el célállomásába.
Január 8-án az
érdekelt vállalatok
megpróbálkoztak
a tartály elszállításával, a mentési kísérlet azonban nem
járt sikerrel. Végül
egy Szlovákiában
működő
osztrák
cégtől sikerült beszerezni két nagy
teherbírású darut,
amelyek átemelték
a szállítmányt egy
másik
nyergesFoto: (iy)
vontatóra. Ezután Újabb gondok január végén.
a tartályt visszafolytatott küzdelem többszöri látványosságot
szállították a gyárba. Elszállítására január
és néhány szórakoztató órát szerzett a zselí28-án tettek újabb – ezúttal sikeres –kísérletet,
ziek egy részének.
amikor is a sűrű hóesésben kb. fél órás fenna(vk)

Közéleti krónika
December elején városunk polgármestere részt
vett az Ister-Granum Eurorégió magyarországi
tagközségeinek találkozóján, ahol 18 magyar
település önkormányzatának képviselője egy
szándéknyilatkozatot írt alá az V/C közúti
folyosó Párkányon–Esztergomon áthaladó
szakaszának támogatásáról.
Múlt év decemberében tartották az Ister–Granum Eurorégió vezetőségi ülését, ahol városunk polgármestere mint a közlekedési bizottság elnöke a Párkány–Budapest vasútvonalon
a határátlépési felár eltörlése érdekében tett
erőfeszítésről és a V/C útvonal középső verziójának megvalósítására tett lépésekről számolt
be a jelenlevőknek. Az ülésen olyan határozat
született, hogy a tagok szólítsák meg a régió
területén tevékenykedő nagyobb vállalatokat,
hogy támogassák az út megépítését. Ezzel
kapcsolatban dr. Nagy Géza és László Vilmos
mérnök, a nyitrai megyei hivatal közlekedésügyi főosztályának vezetője felkérte a Zsolnai
Egyetemet, hogy dolgozza ki a út megépítésének hatástanulmányát a szóban forgó dél-szlovákiai kistérségre vonatkozóan.
December végén városunk és a kórház vezetői az egészségügyi biztosítók képviselőivel
tárgyaltak az idei év első három hónapjára
vonatkozó, a kórházzal kötendő egészségügyi
ellátási szerződésekről. Március végén az új
tulajdonosnak rendelkeznie kell a megfelelő
licencekkel, és a második negyedévben immár
a Sanamed köti a szerződéseket a biztosítókkal.
December közepén városunkban találkoztak
a német Himolla Group képviselői a gyártóegység tervezőivel és a beszállítók kiválasztott
szűkebb körével. A befektető ismertette a cég
terveit, előterjesztette a szállítókkal szembeni
elvárásait. Január végéig várja a meghívott potenciális üzletfelek ajánlatait, amelyek között
zselízi építőipari vállalatok is vannak.
Decemberben a Zselízi Művelődési Otthonban
tartották a körzeti hivatal polgári védelemmel
kapcsolatos továbbképzését. A találkozón elsősorban az idei évi feladatokról volt szó.
A városunk és a környékbeli települések
vízvezeték-hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító állomás fejlesztése nem került bele
a Nyugat-Szlovákiai Vízművek 2006–2010-es
fejlesztési tervébe. Ezzel kapcsolatban Zselíz
önkormányzata elégedetlenségét fejezte ki, és
decemberben városunk adminisztrációjának
képviselői találkoztak a részvénytársaság
vezetőségével. A tervezett közös befektetést a
vállalat különálló projektumokként kezelte, és
mivel ilyen megítélésben az érintett lakosok
száma nem lépte túl a 10 ezret, nem kapott első
rendű prioritást, és nem került bele a 2010-ig
megvalósítandó akciók tervébe, holott
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Február, halak, vagy böjtelő hava

A régiek szerint
Február 2.:
„Ha fénylik Gyertyaszentelő,
Az íziket is szedd elő!
De ha ködös Boldogasszony,
Nem marad el a jó haszon.”
Február 3.:
„Balázs napján ha esik az eső,
jégverés lesz a határban.”
Február 6.:
„Ha Dorottya szorítja, akkor Julianna
tágítja.”
A város déli részén a müncheni székhelyű Himolla Group bútoripari vállalat 4,5 hektár földterületen telephelyet létesít. Az erről szóló szerződést Nagy Géza, Zselíz polgármestere és Walter
Schmid, a Himolla Group vezérigazgatója január 25-én írta alá. A Selys Bútor Kft. az építkezést
márciusban kezdi meg, a gyártást kezdetben félszáz varrónővel októberben indítja be. Később
a varrónők száma kétszázra is növekedhet. Az első gyártócsarnok mintegy 3000 négyzetméter
területen épül föl, majd ezek létszáma később újabb hattal növekszik. Az anyavállalat további
beruházásokról szóló döntésétől függően öt éven belül a varrodában, a bőrszabászatban és a
kárpitozó részlegen több mint ötszázan (főként nők) dolgozhatnak majd. Néhány héten belül
eldől, mely építkezési vállalatok végzik majd a munkálatokat, a jelek szerint zselízi cégek is részt
vesznek az építkezésben.
(ág), foto: (ik)

Február 14.:
„A tavaszt akkor idézik a jelek, ha házasodnak a verebek!”
Február 19.:
„Zsuzsanna elviszi a havat, megszólaltatja a pacsirtákat.”
Február 24.:
„Mátyás port talál, ha nem talál: csinál.”
Feldolgozta (in)

A képviselők határoztak a kórház adásvételének módosításáról
A képviselő-testület 13. rendkívüli ülésén január 20-án a résztvevők a Sanamed
Slovakia cég kérvényéről tárgyaltak, amelyben a vevő haladékot kér a kórházi vételár
első részletének kifizetésére. Az ülésen részt
vettek a befektető cég képviselői is, köztük
dr. Pusztai Dezső, a magyarországi Sanamed
vállalat (a szlovákiai partnerek anyavállalatának) ügyvezetője. A Magyarországon több
egészségügyi intézményt kezelő vállalat vezetője több tényezővel indokolta a kérvényt.
Amint – sokak csodálkozására – elmondta,
eredetileg az ingatlanvásárlás csupán másod- vagy harmadrendű szerepet játszott
terveiben, elsősorban a tevékenységet szerette volna megkapni. Az év végi hosszas
tárgyalások arról győzték meg, hogy egyhamar nem születik egyezség, ezért a rend-

elkezésre álló tőkéjét befektette, a hitelhez
pedig aránytalanul magas fedezetet kér a
bank, tekintettel a megvásárolandó épület
jellegére. Kijelentése szerint a Sanamed
kész bármilyen más formában is egyezséget kötni, akár úgy, hogy készpénzfizetés
helyett átvállalja a kórház tartozásait, és elfogadja a város esetleges olyan döntését is,
miszerint az önkormányzat nem köt üzletet.
Ebben az esetben hajlandó bizonyos kártérítést is fizetni a városnak. Hosszantartó zárt
ajtók mögötti tárgyalás után a képviselők
úgy döntöttek, megváltoztatják eredeti döntésüket. Határozatukban kötelezték a városi
hivatalt, dolgozza ki a kórház Sanamed Plus
általi kötelezettség átvállalásának módját ez
év március 31-i dátummal, és dolgozza át az
adásvételi szerződést. Megegyeztek, hogy a

tulajdon átadását a február 3-ai újabb rendkívüli ülésen pontosítják, ahol megtárgyalják
az esetleges újabb alternatív beadványokat
is – pl. dr. Sebők javaslatát, aki kijelentette,
hogy a legközelebbi ülésen beadja a kórház
közhasznú szervezetként való működésének
tervezetét. Ezután a testület több külföldi
cég ajánlatával is foglalkozott, amelyek
az Esterházy-kastély helyreállítására és
üzemeltetésére vonatkoztak. A képviselők
döntése értelmében az érdeklődőket meghívják a februári önkormányzati ülésre, ahol
személyesen és részletesen is beszámolhatnak elképzelésükről.
(ek)
(A február 3-ai rendkívüli önkormányzati
ülésről lapunk következő számában számolunk be.)

